علوفه کلزا در تغدیه دام

ثب افضایؼ سّص افضّى جوؼیت ،تْعؼَ داهذاسی ُب ّ ثِجْد
ّضؼیت تغزیَ هشدم ًیبص ثَ هٌبثغ جذیذ غزایی خصْصبً چشثی ُب ّ پشّتئیٌِبی گیبُی ثیؾتش ادغبط هیؾْد دس
ُویي ساعتب جِت تغزیَ ػلْفَ دام ،تذمیمبت گغتشدٍ ای دس صهیٌَ صساػت کلضا ؽشّع ؽذٍ ّ ،کؾْسُبی چیي،
فشاًغَ ،اًگلغتبىٌُ ،ذ ّ کبًبدا پیؾگبهبى کؾت ّ تْعؼَ کلضا هی ثبؽٌذ  .اسلبم اّلیَ کلضا ثَ ػلت داؽتي
اعیذ اّساعیک دس سّغي ّ گلْکضیٌْلیتِبی عوی دس کٌجبلَ کوتش هْسد اعتفبدٍ لشاس هی گشفت .اهب ُن اکٌْى
اسلبم یک صفش دّ صفش کَ دس اسلبم عَ صفش اعیذ اّساعیک کوتش اص دّ دسصذ ّ گلْکضیٌْلیتِبی عوی کٌجبلَ ثَ
 ۸۱تب  ۰۳هیکشّهْل دس ُش گشم کٌجبلَ سعیذٍ اعت ،ثشای تِیَ ػلْفَ دام هٌبعت هی ثبؽٌذ .اعتبى گلغتبى ثب
عطخ صیش کؾت دذّد ُ ۰۳ضاس ُکتبس ،یکی اص لطجِبی تْلیذ هذصْل کلضا دس کل داًَ ُبی سّغٌی کؾْس هی
ثبؽذ ّ ثب کبُؼ عطخ صیشکؾت پٌجَ ،اهیذ اعت ثب تْلیذ ػلْفَ کلضا ثَ صْست ػلْفَ کٌجبلَ عجض یب عیلْیی تب
.دذّدی هؾکالت داهذاساى ثشطشف ؽْد
ػالٍّ ثشایي دس هصشف ػلْفَ کلضا ثبیذ ادتیبط ُبیی صْست گیشد کَ اص آى جولَ صهبى هٌبعت ثشداؽت ػلْفَ هی
ثبؽذ کَ ثبیذ دس اّایل غالف ثٌذی گیبٍ لطغ ّ ثَ هصشف دام ثشعذ .صیشا ثؼذ اص تؾکیل غالف (هذل اصلی عٌتض
گلْکضیٌْلیتِب) دسصذ هْاد عوی ػلْفَ ثبال هیشّدُ .وچٌیي ثؼذ اص خؾک ؽذى ػلْفَّ ،دس هْلغ جوغ آّسی
عبلَ ُبی خؾک ،ثبیذ اص خؾک ثْدى ػلْفَ اطویٌبى دبصل ًوْد ،صیشا چٌبًچَ ػلْفَ هشطْة ثشداؽت ؽْد،
لبسچ ُب دس ػلْفَ سؽذ کشدٍ ّ ثبػث کپک صدگی هی ؽْد .ػلْفَ کلضا دس سژین غزایی داهِب هٌجغ پشّتئیٌی خْثی
اعت کَ داهذاساى ثشای جلْگیشی اص تبثیشات عْ ء"گلْکضیٌْلیت ُب " هجبصًذ کَ تٌِب  ۳۳تب  ۰۳دس جیشٍ غزایی
داهِب اص آى اعتفبدٍ کٌٌذ .صیشا ثیؾتش اص آى ثشای داهِب هؾکالتی ایجبد هیٌوبیٌذ .ثَ طْس کلی ثبیذ پزیشفت کَ
تغزیَ اًذصبسی ًؾخْاسکٌٌذگبى اص ػلْفَ عجض ّ تبصٍ کلضا ثَ خبطش ثبال ثْدى همذاس پشّتئیي خبم ّ کن ثْدى فیجش
.صذیخ ًیغت
ثغیبسی اص گًَْ ُبی جٌظ ثشاعیکب ّ عبیش جٌغِبی خبًْادٍی کشّعیفش داسای اسلبم ػلْفَای ُغتٌذ کَ ثَ

صْست ػلْفَ کن ّ تبصٍ عیلْ ؽذٍ هصشف هیگشددُ .وچٌیي گبٍ اسلبم اصالح ؽذٍ ایي گًَْ اص جولَ کلضا دس
تؼلیف داهِب اعتفبدٍ هیؾْد .اص هضایبی ایي اسلبم صهبى تْلیذ ػلْفَ دس تیپ ُبی پبییضٍ آًِبعت کَ هصبدف ثب
کوجْد ؽذیذ ػلْفَ هخصْصبً دس ؽشایظ آة ّ ُْای ایشا ى هی ثبؽذ .گزؽتَ اص اسصػ ّ اُویت غزایی ،ثبال ثْدى
همذاس سّغي ّ پشّتئیي دس داًَ کلضا ایي اهکبى سا فشاُن هی عبصد تب ثب کؾت ایي گیبٍ همذاس لبثل تْجِی سّغي ّ
پشّتئیٌِبی گیبُی اص ُش ُکتبس صهیي اعتذصبل ًوْد .ثشداؽت  ۰تي داًَ اص یک ُکتبس صهیي هؼبدل تْلیذ ۸۰۳۳
کیلْگشم سّغي ًجبتی  ۸۰۳۳کیلْگشم کٌجبلَ دس ُش ُکتبس هی ثبؽذ .دس دبلی کَ ثشداؽت ایي همذاس سّغي ّ
پشّتئیي اص عبیش داًَ ُبی سّغٌی همذّس ًخْاُذ ثْد.کٌجبلَ کلضا دس اسلبم جذیذ اص ًظش کیفی ًضدیک ثَ کٌجبلَ
عْیب ّ دذّد  ۰۳دسصذ پشّتئیي داسد اص ایي سّ یکی اص هٌبثغ ثغیبس غٌی پشّتئیي گیبُی دس تغزیَ دام ّ طیْس هی
ثبؽذُ .وچٌیي کٌجبلَ کلضا دبّی  ۸۰دسصذ فیجش هی ثبؽذّ .جْد همذاس ًغجتبً صیبد فیجش دس کٌجبلَ یک ػبهل
هذذّدکٌٌذٍ دس اعتفبدٍ اص آى ثَ ػٌْاى خْساک دام هذغْة هیؾْد چشا کَ تْاى تْلیذ اًشژی سا دس جیشٍ غزایی
کبُؼ هیذُذ .دذّد  ۳۳_۳۱دسصذ ّصى خؾک داًَ کلضا سا کٌجبلَ تؾکیل هی دُذ .پشّتئیي هْجْد دس کٌجبلَ
دبّی تشکیت هٌبعت اص اعیذُبی آهیٌَ اعت ّ لبثل همبیغَ ّ سلبثت ثب کٌجبلَ عبیش داًَ ُبی سّغٌی هی
ثبؽذ .یکی اص هؾکالت جذیذ داهذاساى اعتبى دس تبهیي ػلْفَ ،کبُؼ عطخ صیش کؾت پٌجَ اعت کَ ثبػث کن
ؽذى کٌجب لَ پٌجَ دس اعتبى ؽذٍ ّ دس ًتیجَ ثب ّسّد تفبلَ چغٌذس لٌذ ّ هالط دس جیشٍ غزایی داهِبی اعتبى
دسصذ چشثی ؽیش کبُؼ یبفتَ ّ داهذاساى هٌطمَ اص ًظش فشّػ ؽیش ثَ کبسخبًَ ُبی ؽیش پبعتْسیضٍ ثَ خبطش افت
دسصذ چشثی ؽیش هتضشس هی ؽًْذ .اهیذ اعت ثب تْلیذ کٌجبلَ کلضا ،تب دذّدی هؾکالت داهذاساى اعتبى ثشطشف
.ؽْد

ػلْفَ کلضا ●
کلضا ّ خشدل لٍِْ ای یب صسد آعیبیی هی تْاًٌذ دس ثشًبهَ تغزیَ دام ُب ّاسد ؽًْذ اهب دس صهیٌَ هصشف آًِب ثبیذ
ادتیبط ُبیی صْست گیشد ایي گیبُبى هی تْاًٌذ غزای خْػ طؼوی ثشای داهِب هخصْصبً گبُّب ثبؽٌذ ّ ثِتش
اعت چٌذ سّص ثَ همذاس کن ثَ دام خْساًذٍ ؽْد تب ثب طؼن ّ هضٍ ی آى عبصگبس ؽًْذ .هیبًگیي پشّتئیي خبم ثش پبیَ
هبدٍ خؾک آى  ۸۳تب  ۸۰دسصذ اعت کَ تب  ۸۰دسصذ هی تْاًذ افضایؼ یبثذ .هیبًگیي کل هْاد هؼذًی لبثل ُضن،
 ۳۳.تب  ۳۳دسصذ یب ثبالتش اعت .جِت تؼییي اسصؽِبی ّالؼی هْاد هؼذًی دس ػلْفَ ،تجضیَ ػلْفَ تْصیَ هیؾْد
ثشای ثذعت آّسدى دذاکثش هبدٍ خؾک ّ ُوچٌیي دفع پشّتئیي خْة ثب عطخ اًشژی ثبالتش ،ثِتش اعت گیبُبى دس
هشدلَ اثتذای غالف ثٌذی دسعت لجل اص آًکَ گلِب سیضػ کٌٌذ ،اص هذل سیضػ ثشگِب ثشیذٍ ؽًْذ .اکثش تْلیذ
کٌٌذگبى ػلْفَ کلضا اظِ بس هی داسًذ کَ ػذل ثٌذی ایي گیبُبى دس سطْثت هٌبعت هؾکل اعت ّ پیؾٌِبد هی
کٌٌذ کَ ػذل ُبیی عبختَ ؽْد کَ هؾکالت ضبیؼبت ػلْفَ سا کبُؼ دُذ ّ ُوچٌیي خشدکشدى ػلْفَ خؾک،
تضویي هٌبعجی ثشای خؾک ؽذى یکٌْاخت اعت .کلضا ّ خشدل ُوچٌیي هیتْاًٌذ ثَ ػٌْاى ػلْفَ لصیلی
(عیلْیی) هطشح ؽًْذ دس ایي گیبُبى هیضاى سطْثت دس صهبى ثشداؽت ثبال اعت (۵۳-۱۳دسصذ) پالعیذٍ ؽذى
ػلْفَ عجض دس صیش  ۰۳دسصذ سطْثت هؾکل اعت ّ اگش سطْثت دس ٌُگبم عیلْ کشدى ثبالی  ۵۳دسصذ ثبؽذ،
هؾکالتی دس ػلْفَ عیلْؽذٍ ثْجْد هی آیذ .خشدکشدى فشآیٌذ (خؾک ؽذى) ػلْفَ سا تغشیغ خْاُذ ًوْد.
ثؼضی اص تْلیذ کٌٌذگبى ػلْفَ عیلْیی ًتبیج خْثی ثذعت آّسدًذ صهبًی کَ عیلْ ػلْفَ کلضا یب خشدل ثب الیَ

ُبی هتٌبّة اص کلضا ّ غالت کَ ثصْست لصیلی (تش) ثشداؽت ؽذًذ ،پش ؽذٍ ثْد ّ .دس ٌُگبم تغزیَ دام ُب الیَ ُب
یب یکذیگش اختالط یبفتٌذُ .وچٌیي تجوغ ثبکتشی ُبی تلمیخ کٌٌذٍ دس ػلْفَ عیلْ ؽذٍ هوکي اعت ثشای
گیبُبًی کَ کشثُْیذسات هذلْل کوی داسًذ ،هفیذ ثبؽذ .ثؼضی اص تْلیذ کٌٌذگبى ػلْفَ هؼتمذًذ کَ داهِب فمظ اص
.یک ًْع ػلْفَ کلضا تغزیَ ؽًْذ ّاگش ػلْفَ خؾک ثبؽذ ثِتش اعت
دس ایٌجب رکش ایي ًکتَ ضشّسی اعت کَ فمظ  ۳۳تب  ۰۳دسصذ اص کل تغزیَ سّصاًَ داهِب اص ػلْفَ خؾک کلضا یب خشدل
هجبص هی ثبؽذ ّ ثیؾتشاص ایي دسصذ تْصیَ ًوی ؽْد صیشا دس اثش سژین غزایی طْالًی هذت داهِب اص ایي هٌجغ
غزایی ،هوکي اعت ؽشایطی کَ کن خًْی ُوْ لیتیک ًبهیذٍ هیؾْد ،تْعؼَ یبثذ .تغزیَ ًضدیک ثَ  ۳۳دسصذ یب
ک وتش اص ػلْفَ کلضا یب خشدل دس سژین غزایی سّصاًَ داهِب اص کن خًْی ُوْلیتیک جلْگیشی هی کٌذ .تغزیَ گبُّب اص
ػلْ فَ ُبی خبًْادٍ ثشاعیکب دس دّسٍ ُبی طْالًی هذت هوکي اعت ثَ همذاس ًبچیض هبًغ اص جزة هْاد هؼذًی
هخصْصبً هظ ّ علٌیْم ؽْد ثٌبثشایي اطویٌبى اص ّجْد همبدیش تْصیَ ؽذٍ هْاد هؼذًی هخصْصبً هظ ّ علٌیْم
دس جیشٍ غزایی گبُّب ،ضشّسی هی ثبؽذُ .وچٌیي ثَ همبدیش ًبچیض ثبػث هؼذًی ؽذى ًوک ّ هکول ُبی
هؼذًی هبًٌذ هظ ّ علٌیْم هیؾْد .ایي هبدٍ (هظ ّ علٌیْم) ثبیذ ثَ ًغجت ُبی الصم ثَ هذتْیبت ػلْفَ
خبًْادٍ ثشاعیکب اضبفَ ؽْد .اطالػ بت ًؾبى هیذُذ کَ کلضا هی تْاًذ هٌجغ غزایی خْثی ثشای داهِب ثبؽذُْ .پ
 ۰۳۳۸اظِبس هیذاسد کَ ثشیذى ّ لطغ ثَ هْلغ ّهٌبعت ػلْفَ ثشای جلْگیشی اص کبُؼ کیفیت ػلْفَ ضشّسی هی
ثبؽذ .دذاکثش تْلیذ هبدٍ خؾک دس ػلْفَ خؾک ؽذٍ صهبًی ثذعت هی آیذ کَ کلضا دس اثتذای هشدلَ غالف
ثٌذی ثشیذٍ ؽْد( .صیشا ثؼذ اص تؾکیل غالف ،هیضاى گلْکض یٌْلیتِب دس ػلْفَ ثبال هی سّد چْى غالفِب هذل اصلی
عٌتض گلْکض یٌْلیتِب ُغتٌذ) جِت ثشداؽت کلضا دس هشدلَ ی اثتذای غالف ثٌذی آة ّ ُْا ثبیذ چٌذ سّص هغبػذ
ثبؽذ صیشا خؾک ؽذى ػلْفَ کلضا ّلت صیبدی هیگیشد .دس هْلغ جوغ آّسی عبلَ ُبی خؾک ؽذٍ ،ثبیذ اص
خؾک ثْدى ػلْفَ اطویٌبى دبصل ًوبئیذ صیشا دس اثش هشطْة ثْدى ،لبسچ ُب دس ػلْفَ سؽذ کشدٍ ّثبػث کپک
صدگی ػلْفَ هی ؽًْذ ّ اگش خؾک ؽذى ػلْفَ هٌبعت ًجْد ثبیذ دس هضسػَ چٌذ سّص دیگش ثبلی هبًذٍ تب دس اثش
ُْادُی کبهال ً خؾک ؽْد .هتبعفبًَ ثشگِبی خؾک ؽذٍ کبًْل هغتؼذ (خشد ؽذى) هی ثبؽٌذ ّ .ثَ طْس
ایذٍ آل اگش ػلْفَ خؾک ؽذٍ ثؼذ اص ؽجٌن ػذل ثٌذی ؽْد اص سیضػ ّ خشد ؽذى ثشگ ُب تب دذّدی جلْگیشی
هی ؽْدُ .وچٌیي ُْپ  ۰۳۳۸اظِبس هی داسد کَ کلضا هٌجغ پشّتئیٌی خْثی دس سژین ُبی تغزیَ دیْاًبت هی
ثبؽذ .دس ًوًَْ ُبی (ػلْفَ خؾک کلضا) کَ اص ؽوبل داکْتب) ثشداؽت ؽذٍ ثْد دبّی  ۸۰دسصذ سطْثت ّ
تی.دی.اِى آى  ۸۳۰/۲۰ثش اعبط هبدٍ خؾک ثْدُ .وچٌیي اگش ػلْفَ کلضا عیلْ ؽْد اص ًظش اسصػ غزایی سلیجی
ثشای (ػلْفَ خؾک یًْجَ ) هی ثبؽذ .ػلْفَ خؾک ؽذٍ ُوچٌیي ثشای داهِب خیلی خْػ طؼن هی ثبؽذ اهب
ثشای ایي کَ داهِب ثب هضٍ ّ ثْی آى عبصگبس ؽًْذ دس اثتذا ثبیذ هصشف آى کن ثبؽذ فبیذٍ خْة ایي اعت کَ دس
طی اّلیي سّصُبیی کَ داهِب اص ػلْفَ خؾک کلضا اعتفبدٍ هی کٌٌذ ،ػلْفَ خؾک کلضا ثبیذ  ۸۳تب  ۸۳دسصذ
.جیشٍ غزایی سّصاًَ داهِب سا تؾکیل دُذ
ّسى سکض ( ) ۰۳۳۸اص داًؾگبٍ هشکضی (عبعکب چْاى کبًبدا) اظِبس هی داسد کَ کیفیت تغزیَ کلضا ّاثغتَ ثَ صهبى
ثلْؽ اعت .کلضا دس صهبى گل دُی دس دذّد  ۸۰دسصذ پشّتئیي ثش اعبط ثش هبدٍ خؾک داسد کَ دجن اًشژی آى ثب
ػلْفَ عجض غالت هؾبثَ اعت .ثب آًکَ پشّتئیي ثَ ػٌْاى هثبل کلضا کبُؼ اهب ٌُْص ػوذتبً کیفیت غزایی دس دذ
هْثش هی ثبؽذُ .وچٌیي ّسى سکض ( )۰۳۳۸پیؾٌِبد هیکٌذ کَ دس اثش عشهب ّ ثبال ثْدى سطْثت ُْا ،چْى خؾک

کشدى ػلْفَ همذّس ًوی ثبؽذ ،عیلْکشدى ػلْفَ ثَ طْس ّاضخ داسای ثشتشی هی ثبؽذ .ػلْفَ عجض کلضا جِت
عیلْکشدى ،ثَ ػلت ایي کَ "لٌذ" هذلْل صیبدی ًذاسدً ،یبص ثَ عطْح کشثُْیذسات ثشای ثبکتشیِبی تخویش کٌٌذٍ
داسد .عیلْکلضا سا هبًٌذ ُش ػلْفَ دیگش هی تْاى ثَ صْست الیَ الیَ پش کشد ّ اگش ثَ صْست الیَ ُبی هتٌبّة ثب
ػلْفَ عجض غالت دس عیلْ لشاس گیشد ،ثبػث کوک ثَ فشآیٌذ تخویش عیلْ هیؾْد .دس ثؼضی اص هضاسع،کلضا ثَ ُوشاٍ
یْالف ّدؾی ثشداؽت ؽذٍ ّ ثؼذ اص خشد کشدى ثَ صْست تْام عیلْ هیؾًْذ .فبیذٍ ایي ػول داؽتي عطخ
ثبالتش اص لٌذُبی هذلْل دس گیبٍ (یْالف ّدؾی) هی ثبؽذُ .وچٌیي هوکي اعت اص تْلیذ کٌٌذگبى ػلْفَ
عیلْیی اص اعپشی هبدٍ تلمیذی خؾک ثشای کوک ثَ ػول تخویش عیلْ اعتفبدٍ کٌٌذ .کَ دس ًِبیت ثبیذ هذل
عیلْ کبهال ً پْؽیذٍ ؽْد تب ُْا ثَ داخل عیلْ ًفْر ًکٌذُ .وچٌیي ثش اعبط ًظش سکض ( )۰۰۳۸تٌِب  ۰۳دسصذ
جیشٍ غزایی سّصاًَ داهِب ثبیذ اص ػلْفَ کلضا تبهیي ؽْد .دس اعتبى گلغتبى یکی اص ػلفِبی ُشص هضاسع کلضا،
(یْالف ّدؾی) هی ثبؽذ کَ دس صْست ػذم هجبسصٍ ؽیویبیی هؾکالتی دس صهبى ثشداؽت ثَ ّجْد هی آیذ .پظ
ثِتش اعت اگش هضسػَ کلضایی ثشای ثشداؽت ػلْفَ ای دس ًظش گشفتَ ؽذ ثب ػلف ُبی ُشص آى هخصْصبً یْالف
ّدؾی هجبسصٍ ًؾْد
ثشیبى دّیگ ( )۰۳۳۰اظِبس هی داسد کَ صهبى ثشداؽت ػلْفَ کلضا ٌُگبهی اعت کَ ثشگِب کبهال ً خؾک ثبؽذ ّ
ثشای تغزیَ اص ػلْفَ کلضا ػذل ثٌذی ؽذٍ ثِتش اعت اثتذا تْعظ یک خشد کٌٌذٍ ،عبلَ ُب ؽکغتَ ؽْد تب داهِب
تؾْیك ؽًْذ کَ ثطْس خیلی کبهل ػلْفَ سا هصشف کٌٌذ .ثَ ًظش دّیگ ( )۰۳۳۰دس کلضا همذاس عْلفْس ثبال هی
ثبؽذ کَ ایي همذاس ثب هظ ّعلٌیْم ساثطَ داسد ّ .ثبیذ اص هؼذًی ؽذى هکِب ّ هکولِبی هؼذًی کَ هذتْی هظ
ّ علٌیْم ُغتٌذ اجتٌبة ؽْدُ .وچٌیي ثَ ًظش دّیگ  ۳۳تب  ۰۳دسصذ اص جیشٍ غزایی داهِب ثبیذ اص ػلْفَ کلضا
.تبهیي ؽْد ّ ثیؾتش اص ایي همذاس هؾکالتی ثشای داهِب ایجبد هی کٌذ
کلضا ثَ ػٌْاى یک هذصْل هٌبعت دس تٌبّة ًوی ثبؽذ .صیشا (کبٍ ّ کلؼ) آى هذتْی همبدیش ًغجتبً صیبدی اصت
هی ثبؽذ کَ پظ اص ثشداؽت دس هضسػَ ثبلی هبًذٍ ّ هتؼبلجبً هؼذًی هی ؽْد .ثبال ثْدى همذاس اصت دس کبٍ ّ
کلؼ کلضا تب دذّدی ًگشاى کٌٌذٍ اعت ّ ادتوبل ثبال ثْدى ًیتشات عوی دس ػلْفَ ّجْد داسد .دس کلضا ًیتشات هثل
ثؼضی اص گیبُبى ػلْفَ ای تجوغ ًوی یبثذ .اهب پتبًغیل آى هخصْصبً صهبًی کَ گیبٍ تذت تٌؼ خؾکی ،گشهب ّ
آة گشفتگی پبی ثْتَ ُبی یب آة ّ ُْای عشد لشاس هی گیشدّ ،جْد داسد .ثمبیبی کلضا دس طی صهبى اثش عویت خْد
سا اص دعت هی دٌُذ (ًیتشات عوی ) ّلی دهب ُبی پبییي دس طی صهغتبى ،ثبػث ثَ تؼْیك افتبدى فشآیٌذ (تجضیَ
هیکشّثی) ّ (عویت صدایی) هی ؽْد .سکض ( )۰۳۳۸اظِبس هی داسد کَ هوکي اعت جِت تغذیَ ػلْفَ کلضا
تْعظ داهِب ثَ آًبلیض ػلْفَ جِت تؼییي ًیتشات ًیبص ثبؽذ ّ اگش ػلْفَ کلضا ثؼذ اص عشهبصدگی ثشداؽت ؽْد
ًیتشاتِب تب دذّدی هذذّد هیؾًْذ .لطغ ػلْفَ عشیؼبً ثؼذ اص عشهبصدگی داسای اُویت هی ثبؽذ صیشا دس ایي صهبى
ًیتشاتِب دس سیؾَ تجوغ هی یبثٌذ .اًتظبس هغبػذ ؽذى ُْا ثؼذ اص ثبسًذگی ثشای ثشداؽت ػلْفَ کلضا ثَ گیبٍ اجبصٍ
فتْعٌتض هجذد سا دادٍ ّ گیبٍ هیتْاًذ اص همبدیش ثبالی ًیتشاتِب دس خبک اعتفبدٍ ًوْدٍ ّ عطخ ًیتشات ػلْفَ ثبال
هی سّد .ثَ طْس کلی ثبیذ پزیشفت کَ تغزیَ اًذصبسی (ًؾخْاسکٌٌذگبى ) ثب ػلْفَ عجض ّ تبصٍ کلضا صذیخ ًیغت
صیشا اص تشکیت غزایی ًبهٌبعجی ثشخْسداس اعت .همبدیش ثغیبس صیبد (پشّتئیي) ّ همبدیش کن (الیبف) ػلت ایي هْضْع
.هی ثبؽذ

تشکیجبت ؽیویبیی ّ هغوْهیت ُبی ًبؽی اص هصشف ػلْفَ خبًْادٍ ثشاعیکب

●

دس ایغتگبٍ تذمیمبتی ُلٌذ" ،هؾبُذٍ ؽذ کَ تغزیَ دیْاًبت ثب ثشعیکب یخ صدٍ هْجت هغوْهیت ثب ػالین صیش
:ؽذٍ
ًبسادتی ،اصدیبد دشکبت تٌفغی ،دشکبت غیش اسادی ،عیبًْص هخبطبت ،عمظ جٌیي ثَ خصْؿ دس خْک ػالین فْق
هؾخصَ هغوْهیت ثب ًیتشیت اعت ّ هی تْاى چٌیي ًتیجَ گشفت کَ دس ًتیجَ یخ صدگی ّ عپظ آة ؽذى آى
همذاسی اص هْاد لٌذی سیؾَ ُب اص ثیي سفتَ ،هْجت اصدیبد همذاس ًیتشات دس سیؾَ ُب ؽذٍ اعت ّ ایي تغییشات
هخصْصب ً دس هضاسػی کَ هیضاى اصت ًیتشیک خبک صیبد ثبؽذ ،ثیؾتش هؾبُذٍ هیؾْد .دس ًؾخْاس کٌٌذگبى ًیتشات
دسؽکوجَ دیْاى تجذیل ثَ ًیتشیت دّ عْد ّ عپظ تجذیل ثَ آهًْیبک هی ؽْد .اهب هوکي اعت ًیتشیت ّاسد خْى
.ؽذٍ هْجت تغییش ُوْگلْثیي ؽْد ،چٌبًچَ همذاس آى صیبد ثبؽذ
هْجت هغوْهیت دیْاى هی گشدد .دس دمیمت دس ایي ًْع هغوْهیت خْى ًوی تْاى اکغیژى سا ثَ ثبفت ُب ّ
علْلِب ثشعبًذ .داًَ دس خبًْادٍ ثشاعیکب دبّی هبدٍ ضذ تیشّئیذی ثَ همذاس تمشیجی  ۱گشم دس ُش کیلْ داًَ هی
ثبؽذ .کَ ایي هبدٍ هبًغ سؽذ دیْاى ؽذٍ ّ ایجبد گْاتش هیٌوبیذ .ثشای دسهبى هغوْهیت ثبیذ ثالفبصلَ سژین
غزایی دیْاى سا ػْض ًوْدٍ ّ هْاد لٌذی ثیؾتشی ثَ دیْاى خْساًذٍ ؽْد .اضبفَ کشدى داًَ غالت ثَ جیشٍ
.غزایی ثَ هذت طْالًی ثغیبس هفیذ اعت
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