دستوسالعول مشت دين گل هحوذي:

هقذهه
ٌُ ٔحٕذي اص لذيٓ االيبْ ث ٝػّت خٛاف ٔتؼذدٔ ،حجٛة ٍٕٞبٖ ثٛد ٚ ٜاص ٘ٛع ٌّٟبي ػشفب٘ي ٔحؼٛة ٔي
ؿٛد .ايشا٘يبٖ ٘خؼتيٗ وؼب٘ي ٞؼتٙذ و ٝاص ٌزؿتٞ ٝبي ديشيٗ ثٚ ٝيظٌيٟبي خٛساوي  ٚدسٔب٘ي ٌُ ٔحٕذي پي ثشدٜ
ا٘ذ.كذٞب ػبَ اػت و ٌُ ٝػشخٔ ٌُ ،حجٛة  ٚدٚػت داؿتٙي ا٘ؼبٟ٘ب ثٛدٞ ٚ ٜيچ ٌّي ث ٝا٘ذاصٔ ٌُ ٜحٕذي دس
ػشٚدٞ ٜبي ػشايٙذٌبٖ ػتبيؾ ٘ـذ ٜاػت .فشآٚسدٞ ٜبي ايٗ ٌيب ٜؿبُٔ ٌالة ،اػب٘غٌّ ،جشي  ٚغٙچ ٝخـه ٔي
ثبؿذٌ .الة اص ٌزؿت ٝتب و ٖٛٙدس ٔشاػٓ ٔزٞجي ،ا٘ٛاع ؿيشيٙي ربت ػٙتي ،ؿؼتـٛي أبوٗ ٔمذع ٚثؼّت احشات
آسأؾ ثخؾ ٘ ٚـبى آٚس دس ٔشاػٓ تذفيٗ دس ثيٗ فش ًٙٞايشا٘يبٖ ربيٍبٚ ٜيظ ٜاي داؿت ٝاػت.
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ايشاٖ اص ديشي ٝٙتشيٗ وـٛسٞبي تِٛيذ وٙٙذ ٚ ٜفشآٚسي ٌالة دس رٟبٖ ث ٝؿٕبس ٔي سٚد ٌ ٚضاسؽ اثٗ خّذٖٚ
حبوي ثش ايٗ اػت و ٝدس لشٖ ٔ 9 ٚ 8يالدي ٌالة (  )Rose waterيىي اص الالْ ٔ ٟٓتزبسي ثٛد ٜو ٝثٙٞ ٝذ ٚ
چيٗ كبدس ٔي ؿذ ٜاػت .دس آٖ صٔبٖ  ،وب٘ ٖٛاكّي ايٗ ٌيب ٜدس ػشصٔيٗ فبسع ؤ ٝشوض ؿؼش  ٚفش ٚ ًٙٞادة
ٔـشق صٔيٗ ثٛد ٜاػت لشاس داؿت ٚ ٝثيـتشيٗ وبسٌبٟٞبي تِٛيذ ٌالة دسٔيٕٙذ  ٚفيشٚص آثبد فبسع ثش پب ثٛد ٜاػت.
تبخت  ٚتبص ٔغٛالٖ ٕٞشا ٜثب ٘بثٛدي  ٕٝٞچيض ايٗ كٙؼت سا ٘يض دچبس سوٛد ٕ٘ٛد ِٚيىٗ ٔزذداً س٘ٚك يبفتٓٞ .
او٘ ٖٛٙيض ايٗ اػتبٖ ثب ػٌح صيش وـت ٞ 4309ىتبس ثيـتشيٗ ػٌح صيش وـت سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػت وٝ
ثيـتش وـت ث ٝكٛست ديٓ ا٘زبْ ٔي ؿٛد.
دس حبَ حبهش ٘يض ايشاٖ اص ثضسي تشيٗ تِٛيذ وٙٙذٌبٖ ٌالة د٘يب ٔي ثبؿذٚوبسخب٘ٞ ٝبي صيبدي دس اػتبٟ٘بي
ػٕذ ٜتِٛيذ ٔؼتمش ٔي ثبؿٙذ وـٛسٞبي حٛص ٜخّيذ فبسع اص خشيذاساٖ ػٕذٌ ٜالة ايشاٖ ٔي ثبؿٙذ  .اػب٘غ ايٗ
ٌيب ٜو ٝاص ثباسصؿتشيٗ اػب٘غ ٞبي ٌيبٞي ٔحؼٛة ٔي ؿٛد  ٚداساي اسصؽ افضٚد ٜثباليي ٔي ثبؿذ ٘يض ٞش ػبِ ٝثٝ
وـٛسٞبي اسٚپبيي دس ػٌح ٔحذٚدتشي دس ثبصاسٞبي رٟب٘ي ػشهٔ ٝي ٌشدد .

تاسيخچه گل هحوذي Rosa damascena Mill.
فؼيُ ٞبي ثزب ٔب٘ذ ٜاص دٚس ٜاِيٍبػ ،ٝاص وّشاد ٚدس وـٛس آٔشيىب ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٙٔ ٝـأ سصٞب ٔشثٛى ثٝ
ٔ 35يّي ٖٛػبَ پيؾ ثٛد ٜاػت .دس ث٘ٛذ ٞـٗ ( دايش ٜإِؼبسف صسدتـتيٟب) اص ٌُ ٔحٕذي ٘ٚؼتشٖ ث ٝتىشيٓ يبد
ؿذ ٚ ٜاثٙٔ ٛلٛس دس لشٖ دٔ ٓٞيالدي ،هٕٗ تؼشيف خٛاف داسٚئي ٌُ ٔحٕذي  ،خبًش ٘ـبٖ ٕ٘ٛد ٜاػت وٝ
ثٟتشيٗ ٌّٟب ٌُ ،ػشخ ايشا٘ي اػت ).)Weiss, E. A. (1997
دس ٔٛص ٜثشيتب٘يب سصٞب ٌ ٚالة سا ثٌٛس رذاٌب٘ ٝثٔ ٝؼشم ٕ٘بيؾ ٌزاؿت ٝا٘ذ .دس ثيٗ لجبيُ ٔبدٞب  ٚپبسع ٞب،
ٌُ ٔحٕذي يه ػٕجُ ٔزٞجي داؿت  ٚدس ثيٗ فشلٞ ٝبي دساٚيؾ ؿىُ سص ٘ـب٘ذٙٞذ ٜوٕبَ ثٛدٔ ٌُ .حٕذي ٚ
ٔـتمبت آٖ دس ي٘ٛبٖ  ٚس ْٚلذيٓ ٔلشف ٌؼتشد ٜاي داؿت.
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)ً .(Weiss, E. A. 1997جك اػٙبد ثيٗ إِّّي ٔجذاء تِٛيذ ٌالة ( )Rose Waterايشاٖ ٔ ٚجذاء تِٛيذ اػب٘غ
( ٚ )Rose oilػلبسٌّ ٜجشي ٞبي تبص ،) Extract (ٜي٘ٛبٖ روش ؿذ ٜاػت
ًجك ٌفت ٝثؼوي ٔٙبثغ دس لشٖ  ، 9سٚصا٘ 30000 ٝثٌشي اص ٔيٕٙذ فبسع ايشاٖ ث ٝثغذاد ثيٗ ػبِٟبي لجُ اص -817
 810حُٕ ٔي ؿذ.كبدسات ٌالة ٕٞچٙيٗ اص ًشيك ربد ٜاثشيـٓ ث ٝچيٗ ا٘زبْ ٔي ؿذ ٜاػت.
خصوصيات گياهشناسي
اسلبْ تزبسي  R. damascenaثٛتٞ ٝبي دائٕي ثب لذست ؿبخ ٝصايي صيبد ،پش خبس  ٚثب ٌّٟبي ثؼيبس ٔؼٌش
ثضسي  ٚسصت ٞؼتٙذ .اٌش چ ٝلؼٕت ٞبي ٔختّف ٌيبٔ ٜؼٌش ٔي ثبؿٙذ ِٚي اص ٌّٟبٌ ،الة ٌيشي  ٚاػب٘غ ٌيشي
ا٘زبْ ٔي ؿٛدٌ .يبٞبٖ ثبِغ داساي سيـٞ ٝبي ٚػيغ  ٚخٛة تٛػؼ ٝيبفتٞ ٝؼتٙذ  ٚػشػت سؿذ ٌ ٚؼتشؽ سيـ ٝثٝ
٘ٛع خبن  ٚػٕك وـت ثؼتٍي صيبدي داسد .
ثشي ٞب ٔشوتٔ ،تٙبٚة  ٚداساي  5-7ثشٌچٔ ٝيجبؿٙذ .دٔجشي ٞب ثب وشوٟبي ل ٜٟٛاي ٔتٕبيُ ث ٝلشٔض پٛؿب٘ذٜ
ؿذ ٜا٘ذ.سٚي ٝثشي ٞب ػجض تيش ٚ ٜػٌح صيشيٗ ثشي ٞب ػجض سٚؿٗ ٔي ثبؿذ ًَٛ.دٚس ٜص٘ذٌي ثشي ٞب ثيٗ ٔ 1-4بٜ
ٔيجبؿذ .ثشي ٞب دس اثتذا تب ا٘تٟبي فلُ سؿذ تـىيُ ؿذ ٚ ٜوٛتبٞتشيٗ ً َٛدٚس ٜص٘ذٌي سا داس٘ذ.
ٌُ آريٗ د يٟيٓ ثٛد ٚ ٜاص  3تب ٔ ٌُ 9تفبٚت ٔي ثبؿذ .دس اوخش ٔٛالغ تؼذاد ٌّٟبي تـىيُ ؿذ ٜثؼتٍي ث ٝفلُ
داؿتِٚ ٝيىٗ دس اكُ ٔشتجي ثب وِٛتيٛاس ٔي ثبؿذ.

نياصهاي امولوطيل
اص ؿبخق تشيٗ كفبتي و ٝدس ٌُ ٔحٕذي ٔي تٛاٖ روش وشد ثمبء  ٚػبصٌبسي ايٗ ٌيب ٜث ٝخـىي اػتٌٛ .ا ٜايٗ
ٔؼئٌّّ ٝؼتبٟ٘بي ٔختّف دس ٔٙبًك وبؿبٖ ،فبسع،وشٔبٖ و ٝدس ً َٛػبَ فمي  2تب  3ثبس  ٚثؼوبً ٔٙبًمي و ٝاكالً
آثيبسي ا٘زبْ ٕ٘ي ؿٛد ٚ .ث ٝتزشث ٝحبثت ؿذ ٜدس ٔٙبًمي و ٝثبس٘ذٌي اص ٔ 250يّي ٔتش ثيـتش ثبؿذ وـت ديٓ آٖ
أىبٖ پزيش اػت ٌ.شچ ٝثًٛ ٝس ٔؼّٓ وبٞؾ ػّٕىشد التلبدي دس آٖ ٔـبٞذٔ ٜي ؿٛد.

3

ايٗ ٌيب ٜدس ٞش استفبػي لبثُ وـت ثٛدِ ٚ ٜيىٗ دس ٔٙبًك ٌشٔؼيشي دس استفبػبت ثبالتش ٌّٟب داساي ويفيت
اػب٘غ ثبالتشي ٔي ثبؿٙذ و٘ ٝبؿي اص سفغ ٘يبص ػشٔبيي ٌيبٔ ٜي ثبؿذ.
حذٚد ػبصٌبسي ث ٝؿٛسي خبن ،دس 5 ECدػي ٔتش ٔ ٓٞـبٞذ ٜؿذ ٜوٌ ٝيب ٜسؿذ وشد ٚ ٜتِٛيذ ٌُ داسدٕٞ .چٙيٗ
دس ٔٙبًك ػشدػيش وـٛس ثٌٛس ٔخبَ ثشدػيش  ٚسٚػتبي ٌٙجشف اػى ٛو ٝثبسؽ ػٍٙيٗ ثشف ٚدٔبي ٛٞا ٌب ٜتب ٟٔٙبي
ثيؼت دسر ٝػب٘تيٍشاد ٔي سػذ  ،ايٗ ٌيب ٜثخٛثي سؿذ ٔي وٙذ و ٝثؼّت ٚرٛد اسلبْ ٔمب ْٚث ٝػشٔب دس ايٗ ٔٙبًك
ٔي ثبؿذ

 هصاسف گل هحوذي
 -فشآٚسدٞ ٜبي ايٗ ٌيب ٜؿبٌُٔ :الة،اػب٘غ،وب٘ىشيت(

،) concreteاثؼِٛٛت(  ٚ (absoluteغٙچٝ

خـه ٔي ثبؿذٔ .لشف ٌالة ثيـتش دس ايشاٖ  ٚوـٛسٞبي ٕٞزٛاس ثٛد ٚ ٜاص اػب٘غ ايٗ ٔحل َٛثٌٛس
ٌؼتشد ٜث ٝوـٛسٞبي اسٚپبيي ،آٔشيىب  ٚوب٘بدا كبدس ٔي ؿٛد وٛٔ ٝاسد اػتفبدٔ ٚ ٜلبسف ػٕذ ٜاػب٘غ ثٝ
ؿشح ريُ اػت:
- 1كٙبيغ ػٌش ػبصي ٛٔ ٚاد آسٔٚبتيه
- 2كٙبيغ داسٚػبصي
- 3فشآٚسدٞ ٜبي ثٟذاؿتي،آسايـي ؿبُٔ ا٘ٛاع وشٟٔبي آسايـيِٛ ،ػيٟ٘ٛب  ٚكبثٟ٘ٛب ،ؿبٔپ،ٛؿيش پبن وٗ ٚ
حٕبْ ٞبي صيجبيي
- 4كٙبيغ غزايي ؿبُٔ ا٘ٛاع ؿيشيٙي ربتٛ٘،ؿيذ٘يٟب،پٛدي ،ًٙطِ...ٚ ٝ
- 5اػتفبد ٜاص غٙچٌّ ٚ ٝجشي خـه دس تضئيٗ ػجذٞبي ٌُ خـه  ٌُ ٚآسايي
 1کانکزيت عصاره استخزاج شذه اس گلها تىسط حالل و ابسىلىت اس عصاره
گيزي بيشتز کانکزيت و با حذف تزکيبات مىمي بذست مي آيذ كه داراي ارسش
باالي اقتصادي مي باشذ.
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 خواص داسوييثب تٛر ٝثٚ ٝرٛد ٔمذاسي تب٘ٗ ،اػيذ ٌبِيه ،اػب٘غٛٔ ،اد چشة ٔ ٚبد ٜسٍ٘ي دس ٌّجشي

ٞب  ،ايٗ ٌيبٜ

داساي خٛاف داسٚيي ٔختّفي ثٛد ٜو ٝثشخي ث ٝؿشح ريُ ٔي ثبؿذ:
 ٌّجشي ٞبي ثشخي اص ط٘ٛتيپ ٞب احش ّٔيٗ ٔاليٓ داس ٘ذ  ٚاص ايٙش ٚثشاي سفغ يجٛػت وٛدوبٖ،اؿخبف ٔؼٗ ٚثيٕبساٖ دس دٚس٘ ٜمبٞت ٔلشف ٔي ؿٛد  .اِجت ٝثؼوي ط٘ٛتيپ ٞب ثؼّت داؿتٗ تب٘ٗ ثؼٛٙاٖ داسٚي لبثن ٘يض
اػتفبدٔ ٜي ٌشد٘ذ.
 ايٗ ٌيب ٜاص لذيٓ دس ًت ػٙتي ثشاي دسٔبٖ دسدٞبي سٔٚبتيؼٕي٘ ،بساحتي ٞبي خ٘ٛي ٌّٛ ٚدسد اػتفبدٔ ٜيؿذٕٞ ٚ ٜچٙيٗ ثشاي دسٔبٖ ػبسهٞ ٝبي يبئؼٍي ،ثيٕبسيٟب ٘ ٚبسػبئيٟبي دػتٍب ٜتٙفؼي ،صخٓ دٞبٖ،ثي خٛاثي
 ٚافؼشدٌي ٘يض ثؼيبس ٔفيذ ٔي ثبؿذ.
 ٌّجشي ٞبي خـه آٖ داساي احشات ثباليي اص خٛاف هذثبوتشيبيي ثٛدً ٚ ٜجك ٔٙبثغ رذيذ داساي احشاتهذػف٘ٛي وٙٙذ ٜلٛي ثش ػّي ٌٝ٘ٛ 15 ٝثبوتشي ٔي ثبؿذ ٔ ٚي تٛاٖ ثلٛست ٘ٛؿبثٞ ٝبي ٌشْ غٙي اص ٔٛاد آ٘تي
اوؼيذا٘ت ثلٛست رذاٌب٘ ٚ ٝيب ٔخّٛى ثب ػبيش ٔٛاد اػتفبد ٜؿٛد.
 اص ديٍشخٛاف داسٚيي ٌّجشي ٞب ،هذاهٌشاة ،هذ اػپبػٓ ،داسٚي ٔؼىٗ ،تمٛيت وّي ،ٝتمٛيت خ،ٖٛتٙظيٓ لبػذٌي ،هذ اِتٟبة اػت .اص ٌّجشي ٞب دس تٟي ٝػشو ٝداسٚئي ث٘ ٝبْ ػشو ٝسص ٘يضاػتفبدٔ ٜي ؿٛد.

خٛاف ٔيٜٛٔي ٜٛآٖ حبٚي 0/5تب  1/7دسكذ اػيذ اػىٛسثيه ٔي ثبؿذ .ؿشثتي تحت ٘بْ سصٞيپ  Rose hipاص آٖ تٟيٝ
ٔي ٌشددٛٔ .اد اػتخشاد ؿذ ٜاص ٔي ٜٛو ٝث ٝآٖ ؿىش اهبفٔ ٝي وٙٙذ ثؼٛٙاٖ ٔٙجغ ٚيتبٔيٗ ث ثب ٔمذاس
ٔ mg/100grلشف ٔي وٙٙذ  ٚث ٝآٖ ٔ Rose hip Syrupي ٌٛيٙذ.
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اسقام سصهاي اسانس داس
دس اكٌالح سايذ ،ث ٝتٕبْ سصٞبي داساي سٚغٗ (

ٔ ٌُ )Rose oilحٕذي ٌفتٔ ٝي ؿٛد ِٚيىٗ اص سصٞبي

صيبدي اػب٘غ ،اػتخشاد ٔي ؿٛد و ٝػٕذ ٜتشيٗ آٟ٘ب ث ٝؿشح ريُ ٔي ثبؿذ:
R. damascene -1
 ػٕذ ٜتشيٗ سص ِٔٛذ اػب٘غ  ٚداساي ٌشا٘جٟبتشيٗ اػب٘غ اػت. ثيـتشيٗ ػٌح صيشوـت سا دس ػٌح رٟبٖ داساػت. داساي ٌّجشٌٟبي كٛستي پشسً٘  ٚخبس صيبدR. centifolia -2
 فمي ثشاي ٌالثٍيشي اػتفبد ٜؿذٚ ٜاػب٘غ اػتخشاد ؿذ ٜاص ايٗ ٌيب ٜويفيت چٙذا٘ي ٘ذاسد. ًجك ٌفت ٝثؼوي اص ٔٙبثغ اوخش ٔٙبًك فبسع داساي ايٗ سلٓ ٔي ثبؿذ. غٙچ ٝخـه ايٗ سلٓ داساي ويفيت ثباليي اػت.R. alba -3
 ثٛتٞ ٝبي آٖ داساي ٌّٟبي ػفيذ ٌ ٚيب ٜي ثؼيبس پشٌُ اػت. داساي خبس وٓ  ٚدسكذ اػب٘غ وٕتش ٔيجبؿذ. ثؼوي ؿشوتٟبي داسٚػبصي ثؼيبس ًبِت اػب٘غ ايٗ ٌيب ٜثٛد ٜوً ٝجك ٌفت ٝآٟ٘ب دسٔبٖ خٛثي ثشاي ا٘ٛاع آِشطيٞب ٔي ثبؿذ.
R. rogusta -4
_ ٔٙـأ ايٗ ٌيبٔ ٜتؼّك ث ٝسٚػي ٝاػت.
 داساي ٌّٟبي لشٔض سً٘ ٔ ٚمب ْٚث ٝػشٔب  ٚرٟت وبسٞبي وّىؼي ٖٛاص آٖ اػتفبدٔ ٜي ؿٛد.6

مشت گل هحوذي دس ايشاى :
ًجك آٔبس ػبَ ٓٞ 85اؤ ٌُ ٖٛٙحٕذي دس  30اػتبٖ وـٛس  ٚثب ػٌح ٞ 10382ىتبس وـت ٔيٌشدد و ٝثيـتشيٗ
ػٌح آٖ دس پٙذ اػتبٖ فبسع ،وشٔبٖ ،اكفٟبٖ  ،آرسثبيزبٖ ؿشلي  ٚوشٔب٘ـبٔ ٜيثبؿذ.
اػتبٖ فبسعٞ 4309 :ىتبس و 41/5ٝدسكذ اص وـت سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػت.
وشٔبٖٞ2860:ىتبس و 27/5ٝدسكذ اص وُ وـت سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػت
اكفٟبٖ ٞ1206:ىتبس و 12ٝدسكذ اصوُ وـت سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػت
آرسثبيزبٖ ؿشليٞ760:ىتبس و 7/3ٝدسكذ اصوُ وـت سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػت
وشٔب٘ـبٞ381:ٜىتبس و 4ٝدسكذ اصوُ وـت سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػت

تعشيف مشت دين:
وـت ديٓٛ٘ ،ػي وـت ٔحل َٛاػت و ٝثشاي ٔشحّ ٝوبؿت يب داؿت آٖ ػُٕ آثيبسي پيؾثيٙي ٘ـذ ٜاػت  ٚآة
ٔٛسد اػتفبدٌ ٜيبٔ ٜؼتميٕبً اص ٘ضٚالت آػٕب٘ي يب آة تحتاالسهي تأٔيٗ ٔيؿٛد .وـت ديٓ ػٕٔٛبً دس صٔيٗ
وـبٚسصي ديٓ ا٘زبْ ٔيؿٛد ِٚي وـت ايٗ ٌيب ٜثًٛ ٝس اػتخٙب ٕٔىٗ اػت ث ٝكٛست تٙبٚثي دس صٔيٗ وـبٚسصي
آثي ٘يض ا٘زبْ ٌيشد.

ساهناسهاي مليذي
ايزبد اسلبْ ٔمب ْٚث ٝتٙؾ ٞبي خـىي سا ٔي تٛاٖ ثب ػبيش سٞيبفت ٞب ٔب٘ٙذ ثٟجٛد حبكّخيضي خبن  ،اػتمشاس ثٟتش
ثٛتٞ ٝب  ٚوٙتشَ خٛة ػّف ٞبي ٞشص تٛأْ ٕ٘ٛد.
ثب ايٗ سٚؽ آة ثيـتشي ثشاي ٌيبٞبٖ صساػي تبٔيٗ ؿذ ٚ ٜفشػبيؾ آثي خبن ٞبي صساػي وبٞؾ ٔي يبثذ.
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وبسثشد سٚؽ خبن ٚسصي حفبظتي چٙذ ٔب٘غ داسد  ٚايٗ ٔٛا٘غ ؿبُٔ ٘يبص ث ٝػشٔبيٌ ٝزاسي  ،تبٔيٗ ٔبؿيٗ آالت
رذيذ خبن ٚسصي  ٚثزس وبسي  ٚوبسثشد ػّفىؾ ٞب رٟت وٙتشَ ػّف ٞبي ٞشص ثشاي حفظ ثمبيبي ٌيبٞبٖ صساػي
 ٚػّٛف ٝاي ٔي ثبؿذ .اغّت ٘ؼجت ث ٝوبٞؾ خبن ٚسصي ٔمبٔٚت فشٍٙٞي ٚرٛد داسد .ثٟش حبَ  ،فٛايذ آٖ ثمذسي
صيبد ٔي ثبؿذ و ٝا٘زبْ تحميمبت دسيبفتٗ سٚؽ ٞبيي پيشأ ٖٛسفغ ايٗ ٔٛا٘غ اص اِٛٚيت صيبدي ثشخٛسداس ػت.
خؼبست ٚاسد ٜث ٝػيؼتٓ سيـٌ ٝيبٞبٖ صساػي دس احش حّٕٕ٘ ٝبتذٞب  ٚثيٕبسيٟبي خبوضي دس اساهي ٔٙبًك خـه
ٔخلٛكب" دس ؿشايي ته وـتي ٔؼتٕش غالت ؿذيذ ٔي ثبؿذ  ،و ٝث٘ ٝظش ٔي سػذ دس خلٛف ٌُ ٔحٕذي
ٔـىُ ػبص ٘خٛاٞذ ثٛد.
ساٞىبس ٔ ٟٓديٍش رٟت وبٞؾ خؼبست ايٗ ػٛأُ صيبٖ آٚس ث ٝػيؼتٓ سيـ ، ٝوـت ٌيبٞبٖ صساػي غيش ٔيضثبٖ ٔي
ثبؿذ .ايٗ تغييش ػيؼتٓ وـت دس خلٛف ٌٙذْ ،و ٝپزيشؽ آٖ ثشاي وـبٚسصاٖ ٔـىُ ثٛد دس اػتشاِيب رٛٙثي
ثؼيبس ٔٛفميت آٔيض ثٛد ٜاػت ٚ .ا٘زبْ تحميك ٔـبث ٝرٟت يبفتٗ تٙبٚة صساػي ٔٙبػت دس وـٛسٞبي دس حبَ
تٛػؼ ٝثؼيبس خٛة اػت.
دس وـٛسٞبي دس حبَ تٛػؼ ، ٝداْ ٞب ٔؼٕٛال " ثخـي اص ػيؼتٓ ٞبي وـبٚسصي ديٓ ٞؼتٙذ  ٚداْ ٞب ثٔ ٝذت چٙذ
ٞفت ٝاص ٌيبٞبٖ صساػي  ،هبيؼبت ٌيبٞبٖ صساػي  ،وب ٚ ٜوّؾ ٌيبٞبٖ صساػي  ،آيؾ ٞبي پش ػّف ٔ ٚشتغ حبؿيٝ
ٔضاسع ٔزبٚس تغزئ ٝي وٙٙذ .داْ ٞب ٕٞيـ ٝدس آغُ ثؼش ٔي ثش٘ذ .وٛد حيٛا٘ي آٟ٘ب ثشاي چشخ ٝػٙبكش غزايي خبن
ٔ ٟٓاػت .أب ثزض دس ٔضاسع ٘ضديه ث ٝآغُ ٞب  ،ايٗ وٛد حيٛا٘ي وبفي  ٚوبس آٔذ ٘يؼت.
دس ٔٙبًك خـه اص داْ ٞب دس آٔذ لبثُ تٛرٟي ثذػت ٔي آيذ ٔ ٚي تٛاٖ دس تحك ق يبفتٗ ايٗ أشٌيبٞبٖ ػّٛف ٝاي
ٍِٔٛيٛٙص ٜسا رٟت وـت ديٓ دس اساهي خـه ٌٙزب٘ذ .دس ؿشايي وٕجٛد ػٕٔٛي آة ثشاي ارشاي وـت ٔخّٛى
ٌيبٞبٖ يىؼبِ ٚ ٝدسختبٌٖ ،بٞي آصادي ػُٕ ٚرٛد داسد ٌ ٚبٞي آصادي ػُٕ ٚرٛد ٘خٛاٞذ داؿت.
ٞش چٙذ سٞيبفت آثيبسي تىٕيّي ٔي تٛا٘ذ سا٘ذٔبٖ ٔلشف آة دس ٌيبٞبٖ سا افضايؾ دٞذ ،أب ثشاي اػتفبد ٜاص آة
ٌشاٖ ثبيذ تٛري ٝالتلبدي وبفي ٚرٛد داؿت ٝثبؿذ.
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علت انتخاب گل هحوذي بشاي مشت دين:
ٔ -1مب ْٚثٛدٖ ايٗ ٌيب ٜث ٝؿشايي وٓ آة
ة خـىي اػت ٓٞ .اوٖٛٙ
اص ؿبخق تشيٗ كفبتي و ٝدس ٌُ ٔحٕذي ٔي تٛاٖ روش وشد ثمبء  ٚػبصٌبسي ايٗ ٌيبٜ ٜ
 ٪40اص ٌّؼتبٟ٘بي وـٛس ث ٝكٛست ديٓ وـت ٌشديذ ٜا٘ذ  ٚػبيش ٌّؼتبٟ٘ب

دس ٔٙبًك ٔختّف فبسع،وشٔبٖ ،

وبؿبٖ ،آرسثبيزبٖ ؿشلي  ٚػبيش اػتبٟ٘ب اػت ،و ٝدس ً َٛػبَ فمي  2تب  3ثبس آثيبسي ٔي ٌشد٘ذ  .ث ٝتزشث ٝحبثت
ؿذ ٜدس ٔٙبًمي و ٝثبس٘ذٌي اص ٔ 350يّي ٔتش ثيـتش ثبؿذ وـت ديٓ آٖ أىبٖ پزيش اػت ٌ.شچ ٝثًٛ ٝس ٔؼّٓ
وبٞؾ ػّٕىشد التلبدي دس آٖ ٔـبٞذٔ ٜي ؿٛد.
تحُٕ ث ٝؿٛسي خبن ،دس 5 ECدػي ٔتش(صيٕٙغ) ٔ ٓٞـبٞذ ٜؿذ ٜوٌ ٝيب ٜسؿذ وشد ٚ ٜتِٛيذ ٌُ داسد.

 -2ػزيٗ ثٛدٖ فشآٚسدٜٞبي ايٗ ٔحل َٛثب فش ًٙٞوـٛسٔبٖ
اص ديش ثبص ايٗ ٌيب ٜوـت  ٚوبس ٌشديذً ٚ ٜجك اػٙبد ٔ ٚذاسن ايٗ ٌيب ٜثٔٛي وـٛس ثٛد ٚ ٜاِٚيٗ ثبس ٌالثٍيشي دس
وـٛسٔبٖ ا٘زبْ ٌشديذ ٜاػت .ايٗ ٌيب ٜوبٔال ؿٙبخت ٝؿذ ٜثشاي وـبٚسصاٖ ٔي ثبؿذ.

ٔ -3مب ْٚثٛدٖ ث ٝؿشايي ٘بٔؼبػذ ٔحيٌي  ٚخبوي
 ٓٞاؤ ٌُ ٖٛٙحٕذي دس اساهي ؿيت داس  ٚاساهي و ٝأىبٖ وـت ٞيچ ٌيبٞي ٘يؼت وـت ٔي ٌشدد  ٚداساي
تٛري ٝالتلبدي ثباليي اػت ثٌٛسيى ٝثؼيجبس اص وـبٚسصاٖ ٔبيُ ث ٝتٛػؼ ٝثبالتش ايٗ ٌيبٔ ٜي ثبؿٙذ.

ٔ -4مب ْٚثٛدٖ ث ٝحّٕ ٝآفبت  ٚثيٕبسيٟب  ٚأىبٖ وـت اسٌب٘يه آٖ

ليٕت ٔحل ٛالت اسٌب٘يه ( ٌالة  ٚاػب٘غ) دس ثبصاسٞبي رٟب٘ي چٙذ ثشاثش ٔحلٛالت غيش اسٌب٘يه ٔيجبؿذ
 ٚثب تٛر ٝث ٝايٙىٔ ٌُ ٝحٕذي ٌيبٞي اػت و ٝثؼيبس ٔمب ْٚث ٝحّٕ ٝآفبت  ٚثيٕبسيٟب ٔي ثبؿذ  ٚث ٝساحتي أىبٖ
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وـت اسٌب٘يه آٖ دس ػشكٞ ٝبي ثىش  ٚدا ٔٞ ٝٙبي ًجيؼي ٚرٛد داسد
پزيش ٔي ثبؿذ ،ثًٛ ٝسيى ٓٞ ٝاو٘ ٖٛٙيض ثؼيبسي اص

أىبٖ تٛػؼ ٝوـت آٖ ثشاحتي أىبٖ

ٌّؼتبٟ٘ب دس ٘مبى ٔختّف ايشاٖ ثؼّت ػذْ اػتفبد ٜاص ػٓ ٚ

لبثّيت اخز ٌٛاٞي اسٌب٘يه ثيٗ إِّّي سا داس٘ذ .

داليل استفاده اص هحصوالت اسگانيل :
وـبٚسصي ٕٞيـ ٝيىي اص ػٛأُ تبحيش ٌضاس سٚي ٔحيي  ،صساػت  ،ويفيت  ٚػالٔتي غزا ث ٝحؼبة ٔي آيذ.
تبحيشغزايي ؤ ٝي خٛسيٓ ثش سٚي ػالٔتي ثذٖ ث ٝلذسي ٔ ٟٓاػت و ٝوٕيت ٝرٟب٘ي  ٚيه ؿجى ٝاختلبكي رٟت
٘ظبست ثش وبالٞب ػبصٔبٖ يبفت ٝاػت.ايٗ تـىيالت آيٙذ ٜثٟتش غزايي  ٚوـبٚسصي سا پيؾ ثيٙي ٔي وٙذ .دس ايٗ ساثٌٝ
ثشخي اص ٔـخلبت ائ ٍٝ٘ٛٙحلٛالت ػجبستٙذ اص:
ً- 1ؼٓ :ثؼيبسي اص ٔشدْ ٔؼتمذ٘ذ و ٝغزاٞبي اسٌب٘يه ًؼٓ ثٟتشي داس٘ذ.
-2افضايؾ ويفيت :چ ٖٛدس وـبٚسصي اسٌب٘يه اص ػٓ پبؽ ٞب ٛٔ ٚاد ؿيٕيبيي اػتفبدٕ٘ ٜي ؿٛد اسصؽ غزايي
ثباليي حبكُ ٔي .غزاٞبي اسٌب٘يه ٚيتبٔيٗ cثباليي داسد  ٚداساي ٔٛاد ٔؼذ٘ي ٔخُ وّؼيٓٙٔ ،يضيٓ  ٚآٔ ٗٞي ثبؿذ
و ٝثشاي رٌّٛيشي اصاثتال ث ٝػشًبٖ ٚا٘ٛاع ثيٕبسيٟب ٔفيذ اػت .ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ ؿيش اسٌب٘يه اص أٍب تشي ثبالتشي
ثشخٛسداس اػت  ٚداساي ٚيتبٔيٗ ٚ، Eيتبٔيٗ ٚ Aديٍش آ٘تي اوؼيذٞبي ثبالتشي ٘ؼجت ث ٝؿيش غيش اسٌب٘يه اػت.
ٔ-3حيي صيؼت  :وـبٚسصي اسٌب٘يه ث ٝػٛٙاٖ دٚػت ٔحيي صيؼت ٚپش٘ذٌبٖ ٌ ٚيبٞبٖ ٔي ثبؿذ.
-4حيٛا٘بت اّٞي  :دس وـبٚسصي اسٌب٘يه ايٗ حيٛا٘بت تحت پٛؿؾ سطيٓ غزايي اػتب٘ذاسد لشاس ٔي ٌيش٘ذ.
ٞ-5ضي ٝٙپبييٗ :ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ويفيت  ٚػبيش خلٛكيبت ٔخجت ،ايٗ ٔحلٛالت ليٕت پبييٙي داس٘ذ.
ٚ _6رٛد ثبصاسٞبي ٌٕٔئٗ رٟت كبدسات
 ٓٞاؤ ٖٛٙحلٛالت ايٗ ٌيب ٜدس ثبصاسٞبي داخّي  ٚخبسري ػشه ٝؿذ ٚ ٜدس ثبصاسٞبي رٟب٘ي ٔحلٛالت فشآٚسي
ؿذٔ ٌُ ٜحٕذي ؿٙبخت ٝؿذٞ ٜؼتٙذ.
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 _7ػِٟٛت دس أش تٟي ٝفشآٚسدٜٞبي ايٗ ٔحل ٚ َٛلذست ٔب٘ذٌبسي آٖ
 _8رٌّٛيشي اص فشػبيؾ خبن ثب اػتفبد ٜاص وـت ايٗ ٌيب ٜدس ػشاؿيجٟبي تٙذ
حفظ خبن ٔ ٚشاتغ اص ٔؼبيُ ٔ ٚ ٟٓاػتشتظيه ٔي ثبؿذ  .ايٗ ٌيب ٜثب داسا ثٛدٖ سيـٞ ٝبي ػٕيك ٔ ٚمبٔٚت ثبالي
آٖ لبثُ وـت ٔي ثبؿذ.

 _9ربرثٞٝبي ٌشدؿٍشي
ثب وـت ٚػيغ آٖ دس ػشكٞ ٝبي ًجيؼي ٔي تٛاٖ ٞش ػبٌِ ٝشدؿٍشاٖ صيبدي دس فلُ ثشداؿت تـٛيك ث ٝآٔذٖ
ٕ٘ٛد.

ٚ _10رٛد وبسخب٘ٞٝبي ػبص٘ذ ٜكٙبيغ تجذيّي ايٗ ٔحل َٛدس داخُ وـٛس
ثب اػتفبد ٜاص كٙبيغ داخّي  ٚا٘ذن اكالح دس دػتٍبٟٞبي ٔٛرٛد ٔي تٛاٖ اسصؿٕٙذ تشيٗ فشآٚسدٞ ٜبي ايٗ ٌيب ٜسا
تِٛيذ ٕ٘ٛد.

ديذگاه ملي:
رٟت اكالح  ٚاحيبء ٔشاتغ ثيب ثب٘ي  ٚوٛيشي  ٚرٟت احيبء ٔشاتغ وٞٛؼتب٘ي ٘ ٚيٕ ٝاػتپي ٔي تٛاٖ اص ٌُ ٔحٕذي
ث ٝتٟٙبيي  ٚيب ثلٛست ٔخّٛى ثب ػبيش ٌٞ ٝ٘ٛبي ديٓ ا٘زبْ ٌشدد.

انتخاب هحل مشت:
 حذالُ ٔيضاٖ ثبس٘ذٌي ٔ 350يّيٕتش دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝي ؿٛد. دس فّٛس ٌيبٞي ٌٔٙم ٝتٛر ٝؿٛد و٘ ٝؼتشٖ ٞبي ثٔٛي  ٚيب ٌُ ٔحٕذي ث ٝكٛست خٛدسٚ ٚرٛد داؿتٝثبؿذ.
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 ث ٝتزشث ٝحبثت ؿذ ٜاػت و ٝاػب٘غ ٌُ ٔحٕذي دس استفبػبت ثبالتش اص ٔيضاٖ  ٚويفيت ثبالتشي ثشخٛسداساػت.
 ًي تحميك ث ٝػُٕ آٔذ ٜدس ٔٛػؼ ٝتحميمبت رٍّٟٙب ٔ ٚشاتغ ،اػب٘غ ٌُ ٔحٕذي دس ؿشايي ديٓ اصويفيت ثبالتشي ثشخٛسداس اػت.
 أىبٖ ايزبد كٙبيغ فشآٚسي فشا ٓٞثبؿذ. ثشاي ايزبد وـت اسٌب٘يه حتي إِمذٚس اص ٔٙبًك ثىش اػتفبد ٜؿ٘ٛذ. ثشاي ٔحلٔ َٛبصاد ا٘جبسٞبي خـه وشدٖ ديذ ٜؿٛد دس ٍٙٞبْ ا٘تخبة ٔحُ  ،ثبيذ دلت ؿٛد و ٝثبد ٌ ٚشٔب٘جبيذ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ثبؿذ و ٝتجخيش ؿذيذ دس ٍٙٞبْٔشاحُ سؿذ ثحشا٘ي ٌيب ٜثبؿذ.

گل هحوذي به صوست دين:
صهاى مشت:
دس ؿشايي صساػت ديٓ  ،صٔبٖ وبؿت ثٛٔ ٝلغ ٔ ٚذيشيت حبكّخيضي خبن إٞيت ثيـتشي داسد .حفظ حبكّخيضي
خبن ٔي تٛا٘ذ پبيذاسي تِٛيذ سا ثٟجٛد ثجخـذ .وـت ديٓ ثبيذ صٔب٘ي ا٘زبْ ٌيشد و ٝسًٛثت  ٚدٔب ٔٙبػت ثبؿذ(
وـت پبئيض) ٜ
هشاحل انجام عوليات:
 تٟي٘ ٝمـ ٝوبؿت ثب تٛر ٝثٔ ٝيضاٖ ثبس٘ذٌي  ،ؿيت صٔيٗ ٚ ،هؼيت تٛپٌ ٛشافي پيبد ٜوشدٖ ٘مـٝ فٛاكُ وـت دس وـت آثي  2 ×2دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝي ؿٛد ِٚي دس وـت ديٓ فٛاكُ ثب تٛر ٝثٔ ٝيضاٖثبس٘ذٌي  ٚؿيت صٔيٗ ا٘تخبة ٌشددحذالُ حذٚد ٚ 2×3حذاوخش  5×5دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد.
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 ػٕك وبؿت  ٚاثؼبد ٌٛداِٟب ثب تٛر ٝثٔ ٝـخلبت خبن ثًٛ ٝس ٔتٛػي ٔ 1×1×1تش دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد. چبِٞ ٝبي وـت حذالُ ٔ 6ب ٜلجُ اص وـت ايزبد  ٚتٛػي وٛدٞبي حيٛا٘ي آٔبد ٜػبصي ؿ٘ٛذ. ٘ح ٜٛپش وشدٖ ٌٛداِٟب :الصْ اػت ٍٙٞبْ ٌٛد ثشداسي خبن صساػي سٚيي دس پبييٗ اص خبن صيشيٗ رذاسيخت ٝؿٛد  ٚدس پبييٗ ٌٛداَ سيخت ٝؿٛد.
 دس ٔٙبًك ثىش  ٚػشاؿيت ٞب ،حذالُ خبن ٚسصي دس ٌٔٙم ٝا٘زبْ ؿٛد. ثشاي ٟ٘بدٞ ٜبي اِٚي ٝوـت حتي إِمذٚس اص اسلبْ ثٔٛي ٌٔٙم ٝاػتفبد ٜؿٛد. اص لّٕ ٝسيـ ٝداس اػتفبد ٜؿذ ٚ ٜثً ٝشيك ٌّذاٖ ٔٙتمُ  ٚحُٕ ؿٛد. ثب ا٘زبْ ٞشع تٙبػت ثيٗ ا٘ذاْ ٛٞايي  ٚصٔيٙي ثشلشاس ؿٛد. ثذيٟي اػت ٌيب ٜػٕٛد ثش ؿيت ثبيذ وـت ٌشدد. دس ثؼوي ؿشايي اػتفبد ٜاص ٔٛاد ربرث ٝاٌِٛثت ثشاي حفظ سًٛثت خبن ٔ ٚب٘ذٌبسي ٌيب ٜهشٚسي اػت. -رٕغ آٚسي سٚاٖ آة ٞب دس ٔىبٖ ٞبي ٔحذٚد رٟت آثيبسي اساهي خـه دس

ٔٛالغ ثحشا٘ي هشٚسي

اػت .
_ ثؼّت ٚرٛد آفبت  ٚثيٕبسيٟبي ٔـتشن ثب تيش ٜسصاػ ٝحتي االٔىبٖ دس ٘ضديىي آٟ٘ب وـت ا٘زبْ ٍ٘شدد.
 -وـت ٔحل َٛدس خٌٛى ػٕٛد ثش ؿيت ٞب  ٚدس خٌٛى ٕٞتشاص

ننات ههن:
 ػّٕيبت وـبٚسصي ًٛسي ثبيذ ث ٝوبس ٌشفت ٝؿٛد و ٝاص ثبسؽ ٞبي ػبِيب٘ ٝثيـتشيٗ اػتفبد ٜؿٛد .خبن ٚسصيثبيذ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ثبؿذ و ٝخبن ثيـتشيٗ آة سا رزة وٙذ  ٚوٕتشيٗ اصدػت دادٖ آة اص ًشيك تجخيش  ٚتؼشيك
ا٘زبْ ؿٛد.
 -دس صساػت ديٓ  ،ثٟتشيٗ ػٕك خبن

ٔ 3تش ثب ٞيچٍٚ ٝ٘ٛرٛد سع  ٚؿٗ ٞ ٚشٌٔ ٝ٘ٛبد ٜاي و ٝاص حشوت

ٔٛييٍٙي خبن تذاخُ ايزبد وٙذ.
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افضايش جزب خاك دس صساعت دين :
 رٌّٛيشي اص ػّ ٝثؼتٗ خبندس اغّت خبن ٞب ٔخلٛكب خبن ٞبي ػٍٙيٗ ثب ٔيضاٖ سع ثبال اٌش فبكّ ٝصٔب٘ي د ٚثبس٘ذٌي صيبد ثبؿذ

دس احش

٘ضديه ؿذٖ رسات خبن ثٕٞ ٝذيٍش دس ػٌح صٔيٗ ؿىبف ٞبيي ايزبد ٔي ٌشدد و ٝث ٝآٖ ػّٔ ٝي ٌٛيٙذ .دس احش
ػّ ٝثؼتٗ ػٌح خبن ،سًٛثت ػٌح صيشيٗ اص ٔحُ ؿىبف ٞبي ػّٞ ٝب ثً ٝشف ػٌح خبن حشوت ٔي وٙذ ٚ
تجخيش ٔي ؿٛد ِزا الصْ اػت ثيٗ د ٚثبس٘ذٌي ٘ؼجت ث ٝؿىؼتٗ ػّٞ ٝب الذاْ ٌشددٕٞ .چٙيٗ ٚرٛد ؿىبف ٞب ٚ
ػّٞ ٝب دس خبن ٔب٘غ رزة آة ٌشديذٞ ٚ ٜذس سفتٍي خبن سا ثيـتش ٔي وٙذ.
 ثب ايزبد ؿخٓ  ٚايزبد ػٌح ٘بكبف ثبػج ًٛال٘ي تش ؿذٖ صٔبٖ ٘فٛر آة ث ٝداخُ خبن ؿذٚ ٜرزةثيـتش آة دس خبن ٔي ؿٛد.

_ استفاده اص هالچ ها
يني اص توهيذات دس صساعت دين استفاده اص هالچ بوده مه داساي هضاياي ريل هي باشذ:
 ٔب٘غ ؿذٖ ٞذس سٚي آة ثبس٘ذٌي ، افضايؾ صٔبٖ رزة ٘ ٚفٛر ثيـتش آة ث ٝػٕت داخُ خبن. رٌّٛيشي اص سٚاٖ ؿذٖ آة ثش سٚي صٔيٗ ثبػج وبٞؾ ػشػت ثبد تب حذ  ٪99ؿذ ٜو ٝثًٛ ٝس چـٍٕيشي ٔب٘غ تجخيش ٔي ؿٛد. اػتفبد ٜاص ٔبِچ دس فل َٛخـه فؼبِيت ٞبي ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞبي ثيٕبسيضا ساحذالُ ٔي وٙذ .دس ٍٙٞبْ اػتفبد ٜاصٔبِچ ٞبي وّؾ ثب ٘ؼجت  25 C/Nتب ٙٔ 30بػت اػت ٚوّؾ ٞبي خـه  ،چٛثي  ٚوّؾ ٞبي غيش ػجض داساي
٘ؼجت ٞبي ثبالتش 50تب ٔ 100ي ثبؿٙذ و ٝتزضي ٝآٞؼت ٝتش ثٛد ٚ ٜالصْ اػت اص ٘يتشٚطٖ اػتفبد ٜؿٛد.
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 ؿخٓ وٓ ػٕك ثب ٔبِچ ٞبي تيش ٜسً٘ ثٔ ٝيضاٖ

 2تب  3ايٙچي ثبػج ايزبد يه الي ٝغيش پيٛػت ٝثب اليٝ

پبييٕٙي ؿٛد.ايٗ الي ٝث ٝآػب٘ي خـه ؿذٔ ٚ ٜب٘غ اص دػت دادٖ آة ثيـتش ٔي ؿٛد
. ؿخٓ ػجه ثؼذ اص ٞش ثبس٘ذٌي ثبػج رخيش ٜثيـتش آة ٔي ٌشدد.

 هنانيسن ماهش تبخيش آب اص سطح و توهيذات الصمآة ٔٛرٛد دس خبنٞ ،ش رس ٜخبن سا ث ٝكٛست الي ٝثؼيبس ٘بصوي احبًٕٛ٘ ٝدٚ ٜلتي و ٝآة لؼٕت ٞبي ػٌحي
خبن ثخبس ٔي ؿٛد آة اص ػٌٛح پبييٗ ٔٙتمُ ٌشديذ ٚ ٜربيٍضيٗ ٔي ؿٛدٚ .لتي الي ٝاحبً ٝوٙٙذٞ ٜش رس ٜصيبدي
ثبسيه ؿٛد پظٔشدٌي دس ٌيب ٜاتفبق ٔي افتذ.ثب ايزبد تٕٟيذات ريُ ٔي تٛاٖ آة داخُ خبن سا حفظ ٕ٘ٛد.تٕٟيذات
رٌّٛيشي اص تجخيش ؿذيذ آة خبن ث ٝؿشح ريُ ٔي ثبؿذ:
 ايزبد وٕشثٙذ ػجض  ٚحفبظتي ثب اػتفبد ٜاص دسختبٖ  ٚثٛتٞ ٝب و ٝثبػج وبٞؾ ػشػت ثبد  ،ايزبد ػبي ٚ ٝوٓ
ؿذٖ تجخيش تب حذ  10تب  30دسكذ  ٚوبٞؾ فشػبيؾ ثبدي ٔي ؿٛد.
 اػتفبد ٜاص ٔبِچ ٔ ،بِچ ٞب ػشػت ثبد  ٚدسر ٝحشاست خبن سا وبٞؾ ٔي دٙٞذ

-2وبٞؾ تؼشيك
 ػّف ٞبي ٞشص ٘ ٝتٟٙب ثشاي رزة ٔٛاد غزايي سلبثت ٔي وٙٙذ دس رزة آة ٘يض سلبثت ٔي وٙٙذ ٚ.وٙتشَ
آٟ٘ب هشٚسي ٔي ثبؿذ.
 اػتفبد ٜاص ٚاسيتٞ ٝبي وٛتبٞتش ث ٝػّت ػٌح وٕتش ،تؼشيك وٕتش داس٘ذ.دس صساػت ديٓ تشاوٓ ٌيبٞي وٕتش
ثٛد ٜپغ سلبثت ثشاي رزة آة وٕتش اػت.
 دس ٔٙبًمي ؤ ٝيضاٖ ثبس٘ذٌي ٘بٌٕٔئٗ ٘ ٚبوبفي ٔي ثبؿذ ثيٕ ٝخـىؼبِي وبسػبص اػت.
 ثب ؿخٓ پغ اص ثشداؿت ،ثبػج ايزبد يه الئ ٝبِچ اص وّؾ  ،حزف ػّف ٞبي ٞشص پيؾ اص حّٕ ٝآٟ٘ب دس
فلُ خـه ٔي ؿٛد.
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ايجاد سذ و هانع()bunding
اِٚيٗ ٔشحّ ٝدس وـبٚسصي ديٓ ػبختٗ ٔٛا٘غ  ٚػذ ثبؿذ .دس ؿيت ٞبي غيشٔؼٕ ٚ َٛتٙذ استفبع

 25تب  60ػب٘تي

ٔتش ٔٙبػت اػت.حتي دس صٔيٟٙبي وٓ ؿيت تش ٘يض ايزبد ػذٞب ٛٔ ٚا٘غ  30ػب٘تي ٔتشي ٔٙبػت اػت .ثشاي ػبختٗ
ايٗ ديٛاسٞ ٜبي وٛتب ٜاثتذا تٛػي ٘مـ ٝثشداسي ربي خٌٛى ٕٞتشاص ثبيذ ٔـخق ٌشدد.ػپغ صٔيٗ ؿخٓ صد ٜؿذٜ
 ٚوّٛخ ٞب ٘شْ ٔي ؿ٘ٛذ.ؿىُ ثب٘ذ ث ٝكٛست دًٚشف ٝثٛدٚ ٚ ٜػي آٖ يه رٛي حفش ؿذ ٚ ٜثب خبن ٚاص خبن
ؿخٓ ؿذ ٜاػتفبدٔ ٜي ؿٛد ٚ .ثشاي ايزبد ديٛاسٞبي وٛتب ٜاص ػ ًٙاػتفبدٔ ٜي ؿٛد.
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اپتيٕٓ پٟٙبي ٘ٛاسٞب
پٟٙب

ؿيت

( ٔتش)

دسكذ

50

 ٚ ٪1صيش آٖ

26

٪ 1- ٪2

15

٪2_٪3

7

٪3_٪5

3

ثيـتش اص ٪5

 مشت نواسي هحصوالتيىي اص تىٙيه ٞبي وٙتشَ فشػبيؾ خبن  ٚرزة ثيـتش آة ٟ٘ ٚبيتب حفظ ٍٟ٘ ٚذاسي حبكّخيضي خبن وـت
٘ٛاسي ٔي ثبؿذ ٛ٘ .اسٞب ثبيذ ػٕٛد ثش ػٌح ؿيت ثبؿذ.
ٔضايبي وـت ٘ٛاسي :
 تشاوٓ ثشٌٟب ٔب٘غ اص ثشخٛسد ٔؼتميٓ ثبساٖ ث ٝػٌح خبن ٔي ٌشدد. حشوت آة ثش سٚي صٔيٗ وٙتشَ ٔيـٛد رزة ثيـتش آة دس خبن  ٚرٌّٛيشي اص ٞذس سفتٗ آة حفظ ً َٛؿيتٚاحذ ثبغجب٘ي
ٔذيشيت رٟبد وـبٚسصي چبدٌبٖ
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