ػيلَ

علَفِ ا

ٍ گيبّبى هٌبػت ثشا

اسقبم وذيذ

تَليذ ػيالط

ػيلَ

اص گيبُ ػَسگَم هث سقن پگبُ يتب اسقتبم

داس

قٌذ ثبال ،ةُ عٌَاى يک گيبُ هقبٍم ثِ خـکی ٍ اة

ّب

ًبهتعبسف ؿَس ،هی تَاًٌذ هٌبثع پبيذاس ٍ قبث اطويٌبًی

ثشا

تَليذ ػيالط دس ػبل ّب

پؼوبًذ ّب

گيبّی هث

ايٌذُ ثبؿٌذ.

کلؾ غالت صهؼتبًتِ ،پؼتوتبًتذ

کبسخبًجبت تَليذ قٌذ هث تفبلِ ٍ هالع چغٌذس ٍ يب ًيـکتش،
پؼوبًذ کبسخبًجبت تَليذ سة گَوِ فتشًتگتی ،پؼتوتبًتذ
کبسخبًجبت تَليذ چيپغ ػيت صهيٌی ،پؼوبًذ کبسخبًجتبت
تَليذ اة هيَُ (ثِ كَست هخلَط ثب ّن)  ،ثب تٌظين هيتضاى
قٌذ ٍ اضبفِ کشدى ثبکتش
هی تَاًٌذ هٌبثع هغز

ّب

هَلذ اػتيتذ الکتتتيتک،

ٍ دس عيي حبل اسصاى قيو

ثتشا

تَليذ ػيالط ثبؿٌذ.

علَفِ ا

ٍ گيبّبى هٌبػت ثشا

تَليذ ػيالط

ٍيظگی ثؼيبس هْن ايي گيبّبى داؿتي قبثليت

ّمتن ٍ

پشٍتئيي خبم ثبال ٍ خَؽ خَساکتی ػتيتلتَ

اى ّتب

هی ثبؿذ .عالٍُ ثش ايي ،غالت يک ػبلِ ثِ دليت

داؿتتتي



خلَكيبتی اص قجي  :ػَْل
گًَِ ّب

کبؿ  ،اسصاًی ثزس ،داؿتتتي

هتعذد ٍ اسقبم گًَبگَى ثب قبثلي

ؿشايط هختلف هحيطی ،اهکبى کـ
ثشداؿ

تطبثق ثبال دس

داسد.
هبؿک گ خَؿِ ا

هذيشي

ّوبٌّگی تشٍيج کـبٍسص

اى ّب دس پتبيتيتض ٍ

علَفِ ػجض دس اٍاخش صهؼتبى ٍ اٍاي ثْتبس ٍوتَد

 دس پبييض اقذام ثِ کـ

ػبصهبى وْبد کـبٍسص

اػتبى اكفْبى

تَليذ ػيالط علَفِ ا

هخلَط وَ يب يَالف ثب خلتش يتب

ثب ًؼج

 021کيلَ گشم وَ يتب

ثزس

يَالف ثِ عالٍُ  51کيلَ گشم خلش يب هبؿک گ خَؿِ ا
دس ّکتبس هی ًوبييذ ٍ فقط دٍ هشحلِ اثيبس

دس فل پبييض

ٍ احتوبال يک هشحلِ دس اٍاي ثْبس تب صهبى ثشداؿ

کبفتی

ثِ ًظش هی سػذ.


عوليبت ثشداؿ

دس هشحلِ خويش

سا ثب اػتفبدُ اص يک چبپش خَسؿيذ
ًشم داًِ ّب

وَ يب يَالف اًجبم دّيذ ٍ

ثالفبكلِ اًْب سا ػيلَ کٌيذ .دس ًْبي
يک ػيالط هغز
ثشًبهِ ا

کبسثشد

دس وْ

 گيبّبى صساعی علَفِ ا
ثِ هٌظَس تبهيي ًؼج
گ خَؿِ ا

تَليذ ػيالط علَفِ ا

ؿبه وَ يب يَالف (وَ دٍ ػش)

ثعذاص حذٍد  3تب  4هبُ

پشٍتئيي ٍ اًشط

ػيالط رست دس دػتشع دام ّب

ؿيش

حتی ثتبالتتشاص

ٍ گَؿتتتی ؿتوتب

خَاّذ ثَد.

هٌبػت ّيذسات کشثي ٍگيبُ هتبؿتک

يب خلش ثوٌظَس تبهيي ًؼج

تَليذ ػيالط ثب کيفي

ثب ًؼج

ٍ

متن فنی  :دکتر مسعود ترابی

پشٍتئيي وتْت

ثبال سا اًتخبة ثٌوبييذ .

اػتبديبس هشکض تحقيقبت ٍ اهَصؽ کـبٍسص

ٍ هٌبثع طجيعی

اػتبى اكفْبى
ػيلَ

علَفِ ا

ٍ گيبّبى هٌبػت ثشا
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ػيلَ

علَفِ ا

ٍ گيبّبى هٌبػت ثشا
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اداسُ سػبًِ ّب

اهَصؿی  ،تشٍيجی 0334

ػيلَ

ٍ گيبّبى هٌبػت ثشا

علَفِ ا

تَليذ ػيالط

ػيلَ

علَفِ ا

ٍ گيبّبى هٌبػت ثشا

ػيلَ

تَليذ ػيالط

هقذهِ :

کليبت تَليذ ػيالط:

ثشٍص اثشات تغييش اقلين دس ػطح کـَس ،کـبٍسصاى سا

تَليذ ٍ تْيِ ػيالط علَفِ ا فقط هٌحلش ثِ اػتفبدُ اص گيبُ
رست ًجَدُ ٍ تعذاد ثؼيبس صيبد اص گيبّبى علَفِ ا ٍ غيش
علَفِ ا خَؽ خَساک(خلي وَ ،يَالف ،تشتيکبلِ،
ؿلغن ،يًَجِ ٍ ؿجذس) ثلَست خبلق ٍ هخلَط ٍ حتی
پؼوبًذّب گيبّی(کلؾ غالت) ٍ پؼوبًذ کبسخبًجبت هَاد
غزايی(هالع چغٌذس ،تفبلِ چغٌذس ،تفبلِ گَوِ فشًگی،
ضبيعبت تَليذ چيپغ) ثلَست هخلَط ثب گيبّبى ٍ يب
علَفِ
پؼوبًذ ّب گيبّی قبثلي تجذي ؿذى ثِ ػيالط
ا سا داسًذ.

دچبس ثحشاى وذ
اػ  .لزا ،کبؿ

دس ساثطِ ثب کوجَد علَفِ کشدُ

هحلَالت علَفِ ا

(غالت صهؼتبًِ دس

هخلَط ثب لگَم ّب) کِ دس طی فلَل فشاٍاًی اة ٍ
ٍوَد ًضٍالت اػوبًی (پبييض ٍ صهؼتبى) ثتَاًذ دس تبهيي
علَفِ ٍ کبّؾ هـکالت کـبٍسصاى ٍ افضايؾ دساهذ
ػشاًِ اًْب اص طشيق کبّؾ ّضيٌِ خَساک دام هَثش ٍ
هفيذ ثبؿذ هَسد تَوِ هی ثبؿذ.

هضايب

گيبّبى ٍ تشکيجبت هٌبػت

ػيالط علَفِ ا :

 حفظ کوي ٍ کيفي علَفِ (ٍيتبهيي ّب ٍ هَاد هعذًی)
دس حذ ثبالتش اص علَفِ خـک ٍ تقشيجب ” ثشاثش ثب علَفِ تش

ػيالط علَفِ ا
ثبکتش

ّب

هحلَلی اػ
ثی َّاص

حبك

اص فشايٌذ تخويش

(هَلذ اػيذ الکتيک) ثش سٍ

هحلَالت فـشدُ ؿذُ اص گيبّبى علَفِ ا  ،گيبّبى
خَؽ خَساک،پؼوبًذ ّب

گيبّی ،پؼوبًذکبسخبًجبت

ً يتشات همش دسگيبّبًی هبًٌذ رست ،ػَسگَم ٍ غتالت
صهؼتبًِ کِ دس طی هذت تٌؾ خـکی ٍ يب کَد دّی ثيـتتش
اًجبؿتِ ؿذُ دس طی فشايٌذ تخويش ثی َّاص تَليذ ػيتالط،
اص ثيي سفتِ يب ثِ حذاق هقذاس هوکي کبّؾ هی يبثذ.
 اػتفبدُ هطلَة اص هحلَالت فشعی هبًٌذ :خلي غالت
صهؼتبًِ ،پؼوبًذّب گيبّی ،پؼوبًذ کبسختبًتجتبت هتَاد
غزايی ٍ غيشُ

ػيلَ

علَفِ ا

ٍ گيبّبى هٌبػت ثشا

تَليذ ػيالط

1

ػيلَ

علَفِ ا

ٍ گيبّبى هٌبػت ثشا

رست علَفِ ا
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ثب گشٍُ ّب

ديشع ػبل ّب اػ

صٍدسع ،هتَػط سع ٍ

کِ ثِ عٌَاى اكلی تشيي هٌجع تَليذ

ػيالط دس کـَس هَسد اػتفبدُ قشاس هی گيشدٍ ،لی ثبتَوِ
ثِ هحذٍدي

ّب

فکش هٌبثع ديگش

وذ

اة دس کـَس هی ثبيؼت

ّن ثشا

ثتِ

تَليذ ػيالط ثَد.

غالت صهؼتبًِ ؿبه وَ ،تشتيکبلِ ،يَالف(وَ دٍػتش)

ٍ چبٍداس کِ ايي گيبّبى سا غالت علَفِ ا
داسا
کبه

قٌذّب
ثشا

گيبّی کبفی ثشا

هی ًبهين ٍ

تخويش هتٌتبػتت ٍ

تَليذ ػيالط هی ثبؿٌذ ٍ اگش ثتب گتيتبّتبى

خبًَادُ لگَم هث هبؿک ،خلش،گتبٍداًتِ ٍ ...ثلتَست
هخلَط کـ

ؿًَذ اص هيضاى پشٍتئيي کبفی ثتشختَسداس

خَاٌّذ ؿذ.
 گيبّبى لگَهيٌِ ا

ّن ٍوَد داسًذ کِ دس هٌبطق کن

ثبسؽ ٍ هؼتعذ خـکی پشٍسؽ هی يبثٌذ هبًٌتذ:يتًَتجتِ،
اػپشع هبؿک ،خلش ،گبٍ داًِ ٍ ...کِ حجن پتشٍتتئتيتي
ثباليی داسًذ ٍ ليکي حجن قٌذ اًْب ثشا
تَليذ ػيالط خَة ً ،بکبفی اػ
غالت يب گشاع ّب
ؿًَذ ،کيفي

تخويش هٌبػت ٍ

 .لزا اگش دس هخلَط ثتب

تبثؼتبًِ هث ػَسگَم ؿيشيي ػيتلتَ
سا ايتجتبد

هٌبػجی اص ػيالط علتَفتِ ا

هی ًوبيٌذ.

ػيلَ

علَفِ ا

طشاحی  :ػيذ کؼش

تبهيي علَفِ اة داس دس طَل ػبل تَليذ هی گشدد.

 ػيالط کشدى ،علَفِ سا دس ثشاثش اثشات صيبى اٍسافتتتبة،
حـشات ،اتؾ ٍ ،قبسچ ثْتش هحبفظ هی کٌذ.

حفظ ٍ ثبال ثشدى اسصؽ غزايی ٍ ايجبد پبيذاس

تَليذ ػيالط علَفِ ا

ثبثبيی

هَادغزايی(ثلَست خبلق يب هخلَط ثب ّن) کِ ثب ّذف

 ػيالط هی تَاًذ وبيگضيي ثؼيبس هٌبػت ثتشا تتغتزيتِ
دام ّب دس صهبى کوجَد علَفِ تش ٍ فلَل خـک ػبل ثبؿذ.

دس

ثشا



 اػتفبدُ اص تشکيت ثبثجبتی اص خَساک ثٌبم ػيالط ثتشا
هذت صهبًی طَالًی ثخلَف دس طی دٍسُ ّتب خـتک
ػبل

تعشيف ػيالط علَفِ ا :

علَفِ ا

ٍ گيبّبى هٌبػت ثشا

تَليذ ػيالط

ٍ گيبّبى هٌبػت ثشا

تَليذ ػيالط
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