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دس هيبى ّضاساى هيىشٍاسگبًيؼن ؿٌبختِ ؿذُ ،تؼذاد ثؼيبس صيبدي اص آًْب ثب هَاد غزايي هشتجظ ّؼتٌذٍػجت فؼبد 

ؿًَذ هبدُ غزايي يب ثيوبسي هلشف وٌٌذُ آى هي .  

ايي فؼبد هيتَاًذ .هَاد غزايي دس ٌّگبم ًگْذاسي هوىي اػت ثِ اؿىبل هختلفي دػتخَؽ تغييشٍفؼبد ؿًَذ   

ثبيذ تَخِ ؿَد وِ دس هَاد غزايي .اي هبدُ غزايي اثشثگزاسد ثش عؼن،سًگ،ثبفت،ويفيت ثْذاؿتي ٍ اسصؽ تغزيِ

ٍخَد داسًذ وِ ثِ ػبدگي هوىي اػت  تشويجبت ٍ اخضاء حؼبع ٍثؼيبس آهبدُ ثشاي اًدبم ٍاوٌـْبي صيبى آٍس

ّب ٍ سعَثت گشفتبس تغييشات ًبهٌبػت ٍ  تحت اثش ػَاهلي هحيغي ًظيش حشاست، اوؼيضى، ًَس،هيىشٍاسگبًيؼن

 .ٍاوٌـْبي هخشثي ؿًَذ

الجتِ ثشخي اص سٍؿْبي همبثلِ ثب فؼبد هبدُ غزايي داساي لذهت تبسيخي صيبدي ّؼتٌذ اهب تجييي ػلوي يب     

يىي اص هـىالت هـخق دس اهش خلَگيشي اص فؼبد .ًْب ػوذتب اص اٍاػظ لشى ثيؼتن كَست گشفتِ اػتتىٌيىي آ

هَاد غزايي ايي اػت وِ دسثؼيبسي هَاسد،چٌذ ػبهل يب ؿشايظ صيبى ثبس ثِ عَس ّن صهبى ثش سٍي هبدُ غزايي اثش 

 .ًوبيٌذ وٌٌذٍ هدوَػب ؿشايظ ؿذيذا هٌبػجي سا ثشاي فؼبد آى فشاّن هي هي

 :ها یكزوارگانيسمم

دس هيبى ّضاساى هيىشٍاسگبًيؼن ؿٌبختِ ؿذُ ،تؼذاد ثؼيبس صيبدي اص آًْب ثب هَاد غزايي هشتجظ ّؼتٌذٍػجت     

 .ؿًَذ فؼبد هبدُ غزايي يب ثيوبسي هلشف وٌٌذُ آى هي

 .ؿًَذ ّبيي ّؼتٌذ وِ ػجت تغييشاتي دس هَاد غزايي هي ّب هيىشٍاسگبًيؼن ّب ، هخوشّب ٍ وپه ثبوتشي    

تَاى ثِ ػِ گشٍُ  ثبؿٌذ وِ ثؼيبسي اص آًْب سا اص ًظش ؿىل ظبّشي هي ّب هَخَدات ته ػلَلي هي ثبوتشي    

 .ثٌذي وشد چي ؿىل عجمِّبي اػپشيليَم هبسپي اي ٍ ثبوتشي ّبي هيلِ  وَوؼي يب وشٍي ، ثبػيل

هيىشٍى ٍ عَل  15/0اًذاصُ لغش وَچىتشيي ًَع گؼتشدُ آًْب ، . ّب اص ًظش اًذاصُ ثؼيبسوَچه ّؼتٌذ ثبوتشي  

هيىشٍى ٍ  2-8ّبيي وِ اص ًظش هَاد غزايي هْن ّؼتٌذ  ثِ عَسولي عَل اوثش ثبوتشي.ثبؿذ هيىشٍى هي 3/0آًْب 

 .ثبؿذ هيىشٍى هي 5/0 – 5/2لغش آًْب 

 7ٍ  20ّب ّؼتٌذ ٍ عَل ٍ لغش آًْب ثِ تشتيت حذٍد  ػلَلْبي هخوشّب ثِ هشاتت ثضسگتش اص ػلَلْبي ثبوتشي    

ّب ثِ كَست چٌذ ػلَلي ّؼتٌذ ٍ اخضاي  وپه. ثبؿٌذ اوثش هخوشّب وشٍي يب ثيضي ؿىل هي. هيىشٍى اػت

 .ثبؿذ ّبي هختلف هتفبٍت هي ػبصًذُ آًْب دس وپه
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ثشخي ػجت . تَاًٌذ توبم اخضاء غزايي سا هَسد حولِ لشاس دٌّذ ّب دس ٍالغ هي ٍ وپه ّب ، هخوشّب ثبوتشي    

اي ًيض ثب تدضيِ  وٌٌذ ٍ پبسُ ؿًَذ، ثؼضي چشثي سا تدضيِ يب اوؼيذ هي ّب ٍ لٌذّب هي ّيذسٍليض وشثَّيذسات

اػيذ ثبػث تشؽ ؿذى ّب ّن ثب ايدبد  ثؼضي. ؿًَذ ّب ػجت ايدبد تؼفي ٍ گٌذيذگي دس هَاد غزايي هي پشٍتئيي

فؼبليت ثشخي اص ايٌْب ًيض ّوشاُ . گشدًذ هبدُ غزايي ؿذُ يب ػجت تغييش سًگ ٍحبلتي وف هبًٌذ دس هبدُ غزايي هي

 وٌٌذ ثب تَليذ ػن اػت وِ دس ايي كَست هبدُ غزايي سا ػوي هي

ّب ثِ  ػت حشاستي، ثبوتشياصًظش ؿشايظ هٌب. ّب ؿشايظ گشم ٍ هشعَة سا دٍػت داسًذ ّب،هخوشّب ٍ وپه ثبوتشي    

 .ؿًَذ ػِ گشٍُ ػبيىشٍتشٍف يب ػبيىشٍفيل، هضٍفيل ٍ تشهَفيل تمؼين هي

ّب ثشاي سؿذ خَد احتيبج ثِ اوؼيظى داسًذوِ اص ايي ًظشثِ آًْب َّاصي گفتِ  ّب ٍ توبم وپه ثؼضي اص ثبوتشي    

 .ؿَد هي

 .َّاصي ّؼتٌذ ادس ثِ سؿذ ّؼتٌذ ايي گشٍُ ثيّب فمظ دس كَست ػذم حضَس اوؼيظى ق ثؼضي ديگش اس ثبوتشي    

 .گَيٌذ ثشخي ًيض لبدس ثِ سؿذ تحت ّشدٍ ؿشايظ روش ؿذُ ّؼتٌذ وِ ايٌْب سا گشٍُ يبا ًَاع اختيبسي هي    

 .ّب اصعشيك تمؼين ػلَلي اػت ٍ حبلت ًوبيي داسد تَليذهثل ثبوتشي    

هىي اػت ثِ دٍ كَست هبدُ غزايي سا آلَدُ وٌٌذٍ آى سا ّب م خغشات ًبؿي اص غزاي آلَدُ ثِ هيىشٍ اسگبًيؼن    

 .اص ًظش هلشف ًبهٌبػت ػبصًذ

وٌٌذوِ هلشف چٌيي  ّب ثب فؼبليت هتبثَليه خَد ، دس هبدُ غزايي تَليذ ػن هي گشٍّي اص هيىشٍاسگبًيؼن    

 .ؿَد ثِ ايي حبلت ػويت غزايي گفتِ هي. تَاًذ ثب خغشات خبكي ّوشاُ ثبؿذ اي عجيؼتب هي هبدُ

وٌٌذ اهب ايٌْب پغ اص هلشف هبدُ هشثَعِ دس دسٍى ثذى  ّب دس هبدُ غزايي سؿذ ٍ تىثيش پيذا هي هيىشٍاسگبًيؼن    

تَاًذ ػجت ايدبد آثبس ػَء ٍ خغشًبوي دس ثذى ثـَد، ثِ ايي ٍضغ آلَدگي غزايي  تَليذ ػن وشدُ وِ ايي ػن هي

 .گَيٌذ

يىي اص .وٌٌذ ػوَم لبسچي يب هبيىَتَوؼيي دس آلَدگي ٍ فؼبد ثشخي اص الالم غزايي ًمؾ هْوي ايفب هي     

صا  ايي هبدُ ػوي ٍثؼيبس ػشعبى.گشدد هْوتشيي ايٌْب آفالتَوؼيي اػت وِ تَػظ آػپشطيلَع فالٍٍع تَليذ هي

 .اػت

 .   ؿَد آى ثبػث ايدبد ػشعبى ؿذيذ وجذ هي  B1ًَع      
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 .گيشًذ ثبدام صهيٌي،رست،گٌذم،پٌجِ داًِ ٍثشًح اص خولِ هَاد هْوي ّؼتٌذوِ تحت تبثش ايي لبسذ لشاس هي    

 .تَليذ ػن تَػظ آػپشطيلَع فالٍٍع ثِ هيضاى صيبدي ثِ دسخِ حشاست ٍ سعَثت داسد    

 ّب ٍ خًَذگبى حـشات، اًگل       -1

دسثؼضي اص . ػبصًذ ّبي خذي ٍ ػٌگيٌي ٍاسد هي ّب آػيت ّب ٍ ػجضي ّبي غالت،هيَُ حـشات هـخلب ثِ داًِ    

 .دسكذ ثشػذ 50ّبي گيبّي تَليذ ؿذُ دس ػبل هوىي اػت ثِ ثيؾ اص  ًمبط خْبى هيضاى ًبثَدي داًِ

ّب  ثشًذ،ثب ايدبد هٌبفزي دس داًِ هي ّبي غزايي ثخـي اصآًْب سا اص ثيي حـشات ًِ تٌْب ثب حولِ ٍ خَسدى داًِ    

تَاًذ كذهبت ٍ  وٌٌذ وِ عجيؼتب هي ّب فشاّن هي ّب ثِ دسٍى داًِ ّب، هخوشّب ٍوپه ؿشايظ سا ثشاي ًفَر ثبوتشي

 .خؼبسات ديگشي سا ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ

خبيگبُ آى  ثبؿذ ٍ هبّيچِ خَن اًگل تشيـيٌالاػپيشاليغ وِ يه ًوبتَد اػت داساي اّويت خبكي هي    

ّبي غزايي تغزيِ  ّبي غزايي پختِ ًـذُ تغزيِ ًوَدُ ًؼجت ثِ خَوي وِ اص داًِ هبًذُ خَوي وِ اص پغ.اػت

 .ؿذُ ثيـتش دس هؼشم اثتال ثِ ايي اًگل لشاس داسد

وٌذ ٍ  ؿَد وِ ثِ دسٍى سٍدُ ًفَر هي خَسدى گَؿت آلَدُ خَن تَػظ اًؼبى ػجت آصادد ؿذى السٍ اًگل هي    

 .يبثٌذ ّبي خَاى اصعشيك خشيبى خَى ثِ ًمبط هختلف ثذى اًتمبل هي عي هشاحلي تشيـيي پغ اص

دسخِ ػبًتيگشاد پختِ  59ثشاي ًبثَدي ايي اًگل توبم لؼوتْبي گَؿت خَن آلَدُ ثبيذ دس حشاست حذالل    

 .ؿَد

يي اػت ٍ ديگشي ثبؿذ،يىي خَسدى ٍ ًبثَد وشدى هبدُ غزا هـىل ًبؿي اصخًَذگبى اصدٍ خْت هغشح هي    

آلَدُ ػبختي آى ثب فضَالت ٍ ادساس خَدوِ صهيٌِ سا ثشاي سؿذ ٍ تىثيشثبوتشيْبي ايدبدوٌٌذُ ثيوبسي دساًؼبى 

 .وٌذ فشاّن هي

 .عبػَى ٍ تت تيفَع اصخولِ چٌيي ثيوبسيْبيي ّؼتٌذوِ هوىي اػت تَػظ هَؽ گؼتشؽ يبثٌذ    

 ّبي غزايي آًضين       -2

ؿًَذ،اهب خَدهبدُ غزايي ّن  ّبي خَد ػجت وبّؾ ويفيت ٍ فؼبد هبدُ غزايي هي ثب آًضين ّب ػوذتب هيىشٍة    

 .تَاًٌذػجت فؼبد ٍ ًبثَدي هبدُ غزايي ثـًَذ ّبيي اػت وِ ايٌْب ًيض هي داساي آًضين
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ّب ثؼذ اص  ّب ّؼتٌذ ٍ اص ًظشفؼبد، آًضين ثِ عَسولي هْوتشيي ػبهل فؼبد هَاد غزايي هيىشٍاسگبًيؼن    

 .ّب ٍ دس همبم دٍم لشاس داسًذ يىشٍاسگبًيؼنم

 سعَثت      -3

ّبي هخشة ٍ ّوچٌيي  سعَثت ثِ هٌضلِ يه حالل يب يه ػبهل ٍاػغِ ػجت تؼْيل اًدبم ثؼيبسي اص ٍاوٌؾ    

 .گشدد ّب دس هبدُ غزايي هي سؿذ ٍ تىثيش هيىشٍاسگبًيؼن

دس ايي هَسد آًچِ دس اكل هْن اػت هَخَديت يب دس دػتشع ثَدى آة ثشاي اًدبم ٍاوٌـْبي روش ؿذُ ٍ     

 .ؿَد ّب اػت وِ تحت ػٌَاى فؼبليت آة هـخق هي سؿذ هيىشٍاسگبًيؼن

ّبي لغجي هلىَلْبي آة سا وِ اص ًظش  ّب ثِ دليل داؿتي گشٍُ ّب ٍ وشثَّيذسات ثِ عَس ولي پشٍتئيي    

ّش چِ .ػبصًذ اثش هي وٌٌذ ٍ آًْب سا اص ًظش فؼبد هبدُ غزايي ثي ًي داساي ٍيظگي لغجي ّؼتٌذ خزة هيػبختوب

هيضاى ايي اتلبل يب هْبس ؿذى هلىَلْبي آة دس يه هبدُ غزايي ثيـتش ثبؿذ، فـبس ثخبس آة دس آى هبدُ ووتش 

لق، هيضاى فؼبليت آة ثشاي آى عجك تؼشيف ًؼجت فـبس ثخبس آة دس يه هبدُ غزايي ثِ فـبسثخبسآة خب.اػت

 .ثبؿذ ٍ همذاس آى ثيي كفش تب يه اػت هبدُ هي

 اوؼيظى       -4

ؿَد وِ ػوذتب ثِ ايدبد ٍ تَليذ  ّبي گًَبگَى ثب اخضاء غزايي هختلف ٍاسد ٍاوٌؾ هي اوؼيظى ثِ ؿىل    

ساي فؼبليت اوثش دسضوي اوؼيظى ًظيش سعَثت ثِ هٌضلِ يه خضء الصم ة. اًدبهذ هحلَالت ًبهغلَثي هي

 .ثبؿذ ؿَد وِ ثذٍى ٍخَد  آى اًدبم چٌيي فؼبدي اػبػب هيؼش ًوي ّبي هَلذ فؼبد هحؼَة هي هيىشٍاسگبًيؼن

 حشاست      -5

گشهب دس دسخِ اٍل فشاّن آٍسًذُ .تَاًذ ايفب وٌذ تشديذ گشهب يب حشاست ًمـي اػبػي دس فؼبد هبدُ غزايي هي ثي    

 .ثبؿذ ّب هي ثيشٍ هتؼبلجبً فؼبليت ثيـتش هيىشٍاسگبًيؼنصهيٌِ هؼبػذ ثشاي سؿذ ٍ ته

اص عشفي ثؼيبسي اص ٍاوٌـْبي ؿيويبيي تحت تأثيشدسخِ حشاست هحيظ ثَدُ ٍ افضايؾ دسخِ حشاست ػجت     

 ؿَد تؼشيغ اًدبم ايي ٍاوٌـْب هي

 سعَة         -6

ٍ  اخضاء سًگيي هغلَة دس    A  ،B ،C  اثش هـخق ديگش ًَس ًبثَدي ثؼضي اص ٍيتبهيي ّب ثِ ٍيظُ ٍيتبهيي ّبي

 .گشدد هَاد غزايي هي
 هذت       -7
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 .گشدد غيشاص هَاسدي اػتثٌبئي هثل ثؼضي پٌيشّب اػبػبً گزؿت صهبى ػجت وبّؾ ويفيت ٍ فؼبد هبدُ غزايي هي    
8-      PH 

     PH  ّب ٍ اًدبم ثشخي اص ٍاوٌـْبي خبف ؿيويبيي ايفب  ّب، آًضين هبدُ غزايي ًمؾ هْوي دس وٌتشل فؼبليت هيىشٍاسگبًيؼن

 .وٌذ هي
 


