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 همذهه
ساضي ٟاقت زض ا٘جبض ٍ٘پيبظ اظ خّٕٝ ٔحهٛالتي اؾت وٝ زضقطايظ ٔٙبؾت ٔي تٛاٖ آٖ ضا ثطاي ٔست ظيبزي پؽ اظ ثطز

يبظ وبٔال ضؾيسٜ ٚ ذكه پوٝ پيبظ ا٘جبض قسٜ ٔست ظيبزي ؾبِٓ ثٕب٘س يقٙي ٘پٛؾس ٚ ؾجع ٘كٛز ثبيس وطز . ثطاي ايٗ

. زاقتٝ ثبقس  % 64ٌطاز ٚ ضعٛثت ٘ؿجي حسٚز نفط زضخٝ ؾب٘تي زٔبيي زض ٘يع ثبيسا٘جبض پيبظ يب ثبقس ٚ ٔحُ ٍٟ٘ساضي 

قس اثتسا فٛأُ ٔؤثط بت پيبظ پؽ اظ ثطزاقت خٌّٛيطي وطزٜ ٚ ٔب٘ـ اظ پٛؾيسٌي آٖ زض ا٘جبض ثطاي ايٙىٝ ثتٛاٖ اظ ضبيق

ٞبي الظْ ثطاي زض پٛؾيسٌي ٚ ٚيػٌيٟبي پيبظ ضا فٙٛاٖ وطزٜ ٚ ؾپؽ ثٝ ضٚقٟبي ٔٙبؾت ا٘جبضزاضي ٚ تٛنيٝ 

 خٌّٛيطي اظ ضبيقبت ٔي پطزاظيٓ.

 اصول فسبد
فغط ٚ عقٓ ٔبزٜ غصايي تبظٜ اثط ٌصاقتٝ ٚ ٔٛخت وبٞف اضظـ تدبضي آٖ ٚ  ثٝ ٞط ٘ٛؿ تغييطي وٝ ثتٛا٘س زض ؽبٞط يب

ظيبٖ التهبزي قٛز فؿبز ٌفتٝ ٔي قٛز. ثٙبثطايٗ فٛأُ ٔتقسزي ٔي تٛا٘ٙس فؿبز ضا ثٝ ٚخٛز آٚض٘س. ٟٕٔتطيٙبيٗ 

 فٛأُ فجبضتٙس اظ:

 )ضقس ٚ فقبِيت ٔيىطٚاضٌب٘يؿٕٟب )ثبوتطيٟب، وپىٟب ٚ ٔرٕطٞب 

 حكطات 

 ٘عيٕٟبي ٔٛخٛز زض ٔٛاز غصايي ٌيبٞي ٚ حيٛا٘يفقبِيت آ 

 ٜٚاوٙكٟبي قيٕبيي ؾبز 

 ٔثُ نسٔبت ٘بقي اظ ا٘دٕبز، ؾٛظا٘سٖ، اظ زؾت زازٖ آة، خصة آة، فكبض ٚ غيطٜ تغييطات فيعيىي   

ثط ايٗ اؾبؼ ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ ؾٝ ٘ٛؿ فؿبز ٔيىطٚثي، قيٕيبيي ٚ فيعيىي زض ٔٛاز غصايي ٔرتّف ٕٔىٗ اؾت ضخ 

 ٞب قس. ٟت خٌّٛيطي اظ ضبيقبت ٚ ظيبٖ ٞبي التهبزي ثبيس ثب قٙبذتٗ ايٗ ٘ٛؿ فؿبز ٞبي ٔب٘ـ اظ ٚلٛؿ آٖزٞس وٝ خ

 و اصول جلوگیری از آى فسبد هیکروبی

ايٗ ٘ٛؿ فؿبز تٛؾظ ٔٛخٛزات ٔيىطٚؾىٛپي وٝ قبُٔ ثبوتطيٟب، وپىٟب ٚ ٔرٕطٞب ٔي قٛ٘س ثٝ ٚخٛز ٔي آيس. ايٗ 

حيٛا٘بت ٚ ٞطخب  ضٚي اخعاي ٔرتّف ٌيبٞبٖ ٚ زض ثسٖٞٛا، ذبن، زض زاذُ يب  ٔٛخٛزات زض ٕٞٝ خب اظ خّٕٝ زض

فٛأّي وٝ زض فطاٞٓ وطزٖ قطايظ ٔٙبؾت ثطاي فقبِيت  وٝ قطايظ ظ٘سٜ ٔب٘سٖ آٟ٘ب فطاٞٓ ثبقس يبفت ٔي قٛ٘س.

 ايٗ ٔٛخٛزات ٔؤثط ٞؿتٙس ثٝ قطح ظيط ٔي ثبقٙس:

 س ٚ فقبِيت ثٝ آة ٘يبظ زاض٘س، ثٙبثطايٗ ٞطچٝ ٔمساض ٔمساض آّة ٔٛخٛز زض ٔحهَٛ. ايٗ ٔٛخٛزات ثطاي ضق

اظ ايٗ ضٚ ثب ذبضج ٞب ٘يع ثيكتط ذٛاٞس ثٛز. آة ٔٛخٛز زض ٔحهَٛ ثيكتط ٚ زض زؾتطؼ تط ثبقس ضقس آٖ

ٞب ٚ زض ٘تيدٝ افعايف ضبيقبت ٚ فؿبز تٛاٖ اظ ضقس آٖٞب ٔيوطزٖ ايٗ فبُٔ اظ زؾتطؼ ٔيىطٚاضٌب٘يؿٓ

تٛاٖ ا٘دبْ زاز؛ ٔب٘ٙس ذكه وطزٖ ٚ ثٝ ٘ٛؿ ٔحهَٛ السأبت ٔرتّفي ٔي خٌّٛيطي وطز وٝ ثب تٛخٝ

 تغّيؼ وطزٖ.

 .َٛثيكتط ايٗ ٔٛخٛزات زض قطايظ اؾيسي لبزض ثٝ فقبِيت ٘يؿتٙس. ٚ ٞطچٝ  ٔيعاٖ اؾيسي ثٛزٖ ٔحه

ٔيعاٖ اؾيسي ثٛزٖ يب تطقي ٔبزٜ غصايي ثيكتط ثبقس، ٔب٘سٌبضي آٖ ٔبزٜ غصايي ٞٓ ثيكتط ذٛاٞس ثٛز. 

تٛاٖ ثب ايدبز قطايظ اؾيسي ٔثال ثب افعٚزٖ ؾطوٝ )زض تٟيٝ ٙبثطايٗ ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛؿ ٔحهَٛ ٔيث

 تطقيدبت( اظ فؿبز ٔحهَٛ ٚ ضبيقبت آٖ خٌّٛيطي وطز.

 ٓٔيىطٚاضٌب٘يؿٕٟب ٘يع ٕٞب٘ٙس ٕٞٝ  صي ٔٛخٛز زض ٔحهَٛ.ٞب ثٝ ٔٛاز ٔغٔيعاٖ زؾتطؾي ٔيىطٚاضٌب٘يؿ

غصي ٘يبظ زاض٘س وٝ ٔحهٛالت غصايي ٔب تٕبْ ٔٛاز ٔٛضز ٘يبظ آٟ٘ب ضا ٔٛخٛزات ظ٘سٜ ثطاي ضقس ثٝ ٔٛاز ٔ

زض اذتيبضقبٖ لطاض ٔي زٞس. ثٙبثطايٗ تمطيجب تٕبْ ٔحهٛالت غصايي اظ ايٗ ِحبػ قطايظ الظْ ثطاي 

 ٞب ضا زاض٘س.فقبِيت ٔيىطٚاضٌب٘يؿٓ



 .َٛحبٚي تطويجبتي ثطذي اظ ٔٛاز غصايي ثٝ عٛض عجيقي  ٔيعاٖ ٔٛاز ضس ٔيىطٚثي ٔٛخٛز زض ٔحه

وٙٙس. ٔثال ثطذي تطويجبت ٌٌٛطزي ٔٛخٛز زض ٞب خٌّٛيطي ٔيٞؿتٙس وٝ اظ ضقس ثطذي ٔيىطٚاضٌب٘يؿٓ

تٛا٘يٓ اظ ضقس ايٓ پيبظ چٙيٗ ذبنيتي ضا زاض٘س. ٌبٞي ٘يع ٔب ثب افعٚزٖ تطويجبتي ثٝ ٔٛاز غصايي ٔي

-ٞبي غصايي اضبفٝ ٔيفطآٚضزٜ ٞبي قيٕيبيي وٝ ثٝ ثطذئٛخٛزات خٌّٛيطي وٙيٓ؛ ٔب٘ٙس ٍٟ٘ساض٘سٜ

 قٛ٘س.

 .َٛؾبذتٕبٖ فيعيىي ثطذي ٔحهٛالت ثٝ عٛض عجيقي ثٝ ٌٛ٘ٝ ؾبذتٕبٖ فيعيىي ٚ فيعيِٛٛغيىي ٔحه-

ٞب، پٛؾتٝ ضٚي پيبظ ٚ يب پٛؾتٝ ٞب ٔي قٛز، ٔثال پٛؾت ٔيٜٛاي اؾت وٝ ٔب٘ـ اظ ٘فٛش ٔيىطٚاضٌب٘يؿٓ

 قٛ٘س.ٛش ايٗ ٔٛخٛزات ٔيٞب تب ظٔب٘ي وٝ آؾيت ٘سيسٜ ثبقٙس ٔب٘ـ ٘فآخيُ

 .اٌط ضعٛثت ٔٛخٛز زض ا٘جبض ثبال ثبقس آة ثٝ نٛضت لغطات قجٙٓ  ٔمساض ضعٛثت ٔٛخٛز زض ا٘جبض ٍٟ٘ساضي

وٙس. اظ عطف زيٍط اٌط ضٚي ؾغح ٔحهَٛ لطاض ٌطفتٝ ٚ اظ ٕٞبٖ ٔحُ ٔحهَٛ قطٚؿ ثٝ فؿبز ٔي

قٛز. ايٗ فطآيٙس ٚاضز ٔحيظ ا٘جبض ٔيضعٛثت ا٘جبض پبييٗ ثبقس ٔمساضي اظ ضعٛثت ٔحهَٛ تجريط قسٜ ٚ 

قٛز. ثٙبثطايٗ ثبيس ضعٛثت ٚ ٔٛخت چطٚويسٌي ٚ وبٞف ٚظٖ ٔحهَٛ ٚ زض ٘تيدٝ ظيبٖ التهبزي ٔي

اي تٙؾيٓ قٛز وٝ خٌّٛيطي اظ فؿبز ٔحهَٛ، ؾجت تجريط ضعٛثت ٔحهَٛ ٘يع زٔبي ا٘جبض ثٝ ٌٛ٘ٝ

 ٘كٛز.

 .ٛخٛز زض ا٘جبض ٔثُ اوؿيػٖ ٚ زي اوؿيس وطثٗ ٔيثب وٙتطَ ٌبظٞبي ٔ ٔمساض ٌبظٞبي ٔٛخٛز زض ا٘جبض-

 تٛاٖ اظ فؿبز ٔحهَٛ ضا ثٝ تأذيط ا٘ساذت.

 .ٞب ثطاي ضقس ذٛز ثٝ زٔبي ٔٙبؾت وٝ ٔقٕٛال زٔبي وٕي ثبالتط اظ زٔبي ٔيىطٚاضٌب٘يؿٓ زٔبي ا٘جبض

ثيٙس، ت ٔيتط اظ آٖ آؾئحيظ اؾت ٘يبظ زاض٘س. اظ ايٗ ضٚ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ زٔبيي وٝ ٔحهَٛ زض پبييٗ

ٞب لبزض ثٝ ضقس ٘جبقٙس وبٞف زازٜ ٚ اظ ضبيقبت تٛاٖ زٔبي ا٘جبض ضا تب حسي وٝ ٔيىطٚاضٌب٘يؿٓٔي

 ٔحهَٛ خٌّٛيطي وطز. 

 فسبد ضیویبیی

تٛاٖ ثٝ ٞب ٔيآيس. اظ خّٕٝ ايٗ ٚاوٙفئٛاز غصايي ثٝ ٚخٛز ٔ ٞبي قيٕبيي زضايٗ ٘ٛؿ فؿبز زض اثط ٚلٛؿ ٚاوٙف

ٞبي لٟٜٛ اي قسٖ اقبضٜ ٞبي اوؿيس قسٖ ٚ ٚاوٙفيقي ٔٛخٛز زض ٔٛاز غصايي، ٚاوٙفٞبي عجٚاوٙف آ٘عيٓ

ايٗ ٚاوٙكٟب ٔقٕٛال ؾجت تغيطض زض ضً٘، ثٛ ٚ عقٓ ٔبزٜ غصايي قسٜ ٚ فالٜٚ ثط ايٗ قطايظ ضا ثطاي فقبِيت  وطز.

-ٞب ٌفتٝ قس ٔيب٘يؿٓثب ضفبيت قطايغي وٝ ثطاي خٌّٛيطي اظ ضقس ٔيىطٚاضٌ ٞب فطاٞٓ ٔي وٙٙس.ٔيىطٚاضٌب٘يؿٓ

 تٛاٖ اظ ايٗ ٘ٛؿ فؿبز ٘يع خٌّٛيطي وطز.

 فسبد فیسیکی 

ثٝ ٞطٌٛ٘ٝ تغييط زض ؽبٞط ٔبزٜ غصايي وٝ ٔٙدط ثٝ وبٞف ويفت آٖ ٌطزز فؿبز فيعيىي ٌفتٝ ٔي قٛز. ثٙبثطايٗ 

قٛ٘س، ٔي نسٔبت ٔىب٘يىي وٝ زض حيٗ ثطزاقت، حُٕ ٚ ٘مُ، ثؿتٝ ثٙسي، ا٘جبض وطزٖ ٚ فطآيٙس ثٝ ٔحهَٛ ٚاضز

تجريط آة اظ ؾغح ٔحهَٛ وٝ ٔٛخت چطٚويسٌي ٚ وبٞف ٚظٖ ٔحهَٛ ٔي قٛز، خصة ضعٛثت زض ثطذي 

ٔحهٛالت، يد ظزٖ ٚ ؾطٔبظزٌي زض ٘تيدٝ فسْ ضفبيت زٔبي ٔٙبؾت ثطاي ا٘جبض، حّٕٝ حكطات ٚ خٛ٘سٌبٖ يب 

طاي خٌّٛيطي اظ ايٗ ٘ٛؿ فؿبز ث پط٘سٌبٖ ثٝ ٔحهَٛ ٚ ثؿيبضي اظ فٛأُ زيٍط ٔٙدط ثٝ ايٗ ٘ٛؿ فؿبز ٔي قٛ٘س.

ثبيس زض ا٘دبْ فّٕيبت پؽ اظ ثطزاقت اظ خّٕٝ ثطزاقت، حُٕ ٚ ٘مُ، ثؿتٝ ثٙسي ٚ غيطٜ زلت ٕ٘ٛز تب اظ نسٔٝ 

 زيسٖ ٔحهَٛ خٌّٛيطي قٛز.

تٛاٖ ثب ثٝ عٛض وّي ٔي قٛز.خٟت خٌّٛيطي اظ اثطات ترطيجي ٞط يه اظ ايٗ فٛأُ اظ ضٚقٟبي ٔرتّفي اؾتفبزٜ ٔي

 ت ٘ىبت ظيط اظ ضبيقبت خٌّٛيطي وطز:ضفبي



ٞب ثب ٔحهَٛ: ضفبيت انَٛ ثٟساقتي، ضسففٛ٘ي ٚ تٕيع وطزٖ ا٘جبض لجُ اظ ٚضٚز خٌّٛيطي اظ تٕبؼ ٔيىطٚة -1

 ٞبي زيٍط.، ثؿتٝ ثٙسي ٔٙبؾت ٚ ضٚـٔحهَٛ، 

يٝ خسا وطزٖ ٔحهٛالت وپه ظزٜ، آؾيت زيسٜ، ٘طؾيسٜ ٚ فبؾس قسٜ اظ ثمٞب: خسا وطزٖ ٔيىطٚاضٌب٘يؿٓ -2

 ٞبي زيٍط.، قؿتٗ ٔحهَٛ، پبن وطزٖ ٌُ ٚ ذبن اظ ضٚي ٔحهَٛ ٚ ضٚـٔحهَٛ

ٞب: اؾتفبزٜ اظ زٔبٞبي پبييٗ، اؾتفبزٜ اظ زٔبٞبي ثبال، وبٞف خٌّٛيطي اظ ضقس يب وكتٗ ٔيىطٚاضٌب٘يؿٓ -3

 ضعٛثت ٚ ذكه وطزٖ ٔحهَٛ، اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز ٍٟ٘ساض٘سٜ، پطتٛ زٞي ٔحهَٛ ٚ ضٚقٟبي زيٍط.

 یبزهبی پویژگی

وٙس ثٝ قطعي وٝ ذبن آٖ فبضي اظ ؾًٙ ٚ وّٛخ ثبقس ٚ ثب وٛز ٔرّٛط پيبظ اظ ؾجعيدبتي اؾت وٝ ثٝ آؾب٘ي ضقس ٔي

ٌطْ، ٚيتبٔيٗ  1/0ٌطْ، چطثي  5/1وبِطي، پطٚتئيٗ  38ٌطْ پيبظ ثٝ لطاض ظيط اؾت: ا٘طغي 100قسٜ ثبقس. اضظـ غصايي 

A 40  ٗٚاحس، ٚيتبٔيB1 03/0 ٌطْ، ٚيتبٔيٗ ٔيّيB2 04/0 ٌطْ، ٚيتبٔيٗ ٔيّي 2/0ٌطْ، ٘يبؾيٗ ٔيّيC 10  ٔيّي

ٌطْ ٚ پتبؾيٓ ٔيّي 10ٌطْ، ؾسيٓ ٔيّي 5/0ٌطْ، آٞٗ ٔيّي 36ٌطْ، فؿفط ٔيّي 27ٌطْ، وّؿيٓ  6/0ٌطْ، اِيبف 
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 انببر داری پیبز

-ٔيپوسیذگی غذه هب  ٚزنی کبهص وزى، جوانه زٞٙس قبُٔؾٙتي پيبظ ضخ ٔي  ٔكىالتي وٝ زض حيٗ ا٘جبضزاضي

 ثبقس. 

 قٛ٘س.زض ازأٝ ايٗ ضٚقٟب تٛضيح زازٜ ٔي ثطاي غّجٝ ثط ايٗ ٔكىالت ثبيس پيبظ ضا ثٝ ضٚـ فّٕي ٍٟ٘ساضي وطز.

 سبختوبى انببرهبی نگهذاری

ّٝ ٞب إٞيت زاضز. اظ خٕقطايظ ؾبذتٕبٖ ا٘جبضٞبي ٍٟ٘ساضي پيبظ زض ٔيعاٖ ضبيقبت ٚ ظٔبٖ ٔب٘سٌبضي پيبظ زض آٖ

 قطايظ ا٘جبض ٔي تٛاٖ ثٝ ٔٛاضز ظيط اقبضٜ وطز: 

  عطاحي ا٘جبض 

 خٙؽ ا٘جبض 

 ضس ففٛ٘ي ا٘جبض 

 ضعٛثت ٞٛاي ٔٛخٛز زض ا٘جبض 

 زٔبي ا٘جبض 

 ضٚقٙبيي ا٘جبض 

 تٟٛيٝ ٔٙبؾت 

 زض ازأٝ ايٗ فٛأي تٛضيح زازٜ ذٛاٞٙس قس.

 برداضت و آهبده سبزی پیبز برای نگهذاری ،ضرایط گسینص

 پیبز گسینص 

زاضي وطز وٝ ثتٛاٖ پيبظ ضا ثطاي ٔست عٛال٘ي ٚ ثب حسالُ ضبيقبت ٍ٘ٝ٘ٛؿ پيبظي لبثّيت ٍٟ٘ساضي ٘ساضز. ثطاي ايٗٞط 

 ثب ٔقيبضٞبي ظيط ضا ضفبيت ٕ٘ٛز. 

 .تٟٙب ضلٓ ٞبيي ضا ثبيس ثطاي ٍٟ٘ساضي ثطٌعيس وٝ زاضاي ٔب٘سٌبضي ذٛة ٚ عٛال٘ي ثبقٙس 

  قٛ٘س لبثّيت ٍٟ٘ساضي ثٟتطي زاض٘سض فهُ پبييع ثطزاقت ٔئقٕٛال پيبظٞبي زيطضؼ ٔٙبعك ؾطزؾيط وٝ ز. 

 .ؾبِٓ ٚ ثسٖٚ آؾيت ٔىب٘يىي ثبقس 

 ٝس.ٙپيبظ ضا ذٛة پٛقب٘سٜ ثبق ،ٞبي ثيطٚ٘ي پٛؾت 

 ٝٞبي ثيطٚ٘ي ذٛة ذكه قسٜ ثبقس پٛؾت. 



 ضؾيسٜ ثبقس. 

 .ثسٖٚ ثٛي غيطعجيقي ثبقس 

 .ضً٘، قىُ ٚ ا٘ساظٜ يىٙٛاذت زاقتٝ ثبقس 

 
 

 برداضت
تٛا٘ٙس زض ايٗ اضتجبط تٛاٖ تأثيط ظيبزي ثط ٔب٘سٌبضي پيبظ زاقتٝ ثبقس. ثٙبثطايٗ، ٘ىبت ظيط ٔي٘حٜٛ ٚ قطايظ ثطزاقت ٔي

 ٔفيس ثبقٙس:

  ً٘زضنس ثطٌٟبي ٞٛايي آٖ ثٝ ظضز تغييط يبفتٝ ثبقٙس.75تب  65ض 

 ٖثبقس ٌطزٖ پيبظ ٘طْ قسٜ ٚ ثطٌٟبي آٖ پػٔطزٜ ٚ زض حبَ افتبز. 

 ٌٝ٘ٛ ٝاي ثبقس وٝ پيبظٞب آؾيجي ٘جيٙس. ثطزاقت ثبيس ث 

 ٔتط ثيكتط ٘جبقس.آٖ اظ چٟبض ؾب٘تي عَٛاي ثطيسٜ قٛز وٝ پؽ اظ ذكه قسٖ  ٞب ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝظٌطزٖ پيب 

  ٞبي فهّي ثطزاقت ٚ ٌطزآٚضي وطزپيف اظ ثبضاٖ ثبيس تب حسأىبٖپيبظٞب ضا. 

 تٙسي آٖ ٚ زض ٘تيدٝ پتب٘ؿيُ ٔب٘سٌبضي آٖ افعايف ٔي يبثس.  ثب ضؾيسٜ تط قسٖ پيبظ ٔمساض ٔبزٜ ذكه ٚ 

  .ثطزاقت ظٔب٘ي ثبيس  ا٘دبْ قٛز وٝ ٞٛا ذٙه ثبقس 

 ٖزٞس.ٞبي ثقس اظ ثطزاقت ضا افعايف ٔيٞب ثٝ ثيٕبضيثطزاقت ثقس اظ ثبضـ ثبضاٖ حؿبؾيت آ 

 آهبده سبزی

 ؾٝ تب )هبلئیک هیذرازیذ( بي ٔدبظ ضقس ٌيبٞي ٞ تٛاٖ اظ ثبظزاض٘سٜثطاي خٌّٛيطي اظ خٛا٘ٝ ظزٖ پيبظٞب ٔي

 ٌيطي ٕ٘ٛز. ثٟطٜپٙح ٞفتٝ لجُ اظ ثطزاقت 

 ٞب ٚ ٌطزٖ آٖ  ضيكٝ، ٞبي ثيطٚ٘ي پٛؾتٝ، پيف اظ ٍٟ٘ساضي ثبيس ثطاي اظ ثيٗ ثطزٖ ٘ٓ زض ثركٟبي ثيطٚ٘ي پيبظ

ثٟطٜ  ضا ذكه وطز . اٌط ذكه وطزٖ عجيقي ٕٔىٗ ٘جبقس ثبيس اظ ضٚـ ٔٙبؾت ذكه وطزٖ ٔهٙٛفي

ضٚظ ثؿتٝ ثٝ  8 حساوثطضٚظ تب  4پيبظٞب ضا زض ٔقطو خطيبٖ ٞٛاي ٌطْ ذكه ثٝ ٔست ، ثطاي ٔثبَ. خؿت

 ٘ٓ آٖ لطاض زاز . ٔمساض

  ؾطفت فجٛض ثبقس.  درصذ 70تب  60رطوبت نسبی ؾّؿيٛؼ ٚ درجه  30حساوثط تب ثٟتط اؾت زٔبي ٞٛا

 ثبقس. ٝ ٔتطٔىقت زض زليم  5/2 تب 2ٞٛا زض ٞط ٔتط ٔىقت پيبظٞب 

 ٜاي  ٌٛ٘ٝٝتٛاٖ ثٌيطي اظ ٚاضز وطزٖ ٞٛاي تبظٜ ثيطٖٚ ثٝ زضٖٚ ا٘جبض ا٘دبْ ٌيطز يب ٔي ٞٛازٞي ا٘جبض ثبيس ثب ثٟط

ثبض زض  50تب  40ٌطزـ ٞٛاؾطفت نٛضت اي ثٝ ٌطزـ زضآٚضز وٝ زض ايٗ ؾبزٜ ٞٛاي زضٚ٘ي ضا زض ٔساض ثؿتٝ

 ؾبفت ٔيجبقس . 

 ثبقس. زض ايٗ ضعٛثت درصذ 14تب  12 ٞبي ثيطٚ٘ي يبثس وٝ ٘ٓ پٛؾتٝ ذكه وطزٖ پيبظٞب ظٔب٘ي پبيبٖ ٔي

 پيبظٞب ٍٞٙبْ خبثدبئي نساي ذف ٚ ذف زاض٘س.

  وٝ ذكه وطزٖ زض ٔحُ ٍٟ٘ساضي زض فضبيي حُٕ ٚ ٘مُ ثٟتط اؾت ثطاي پطٞيع اظ آؾيت زيسٖ پيبظٞب زض

 ٚيػٜ وٝ ٔدٟع ثطاي ايٗ وبض ثبقس ا٘دبْ ٌيطز .

هبی  وستهاز نگهذاری پیبزهبیی که دارای سبله گل دهنذه بوده یب بطور کبهل بب پ

بیرونی پوضیذه نطذه ببضنذ ) هبننذ پیبزهبی خیلی بسرگ، خیلی کوچک، دوللو،  

 سه للو و بذضکل ( یب پیبزهبیی که کبهال رسیذه نببضذ ببیذ خودداری نوود.

 



   وٝ پيبظٞب زض حبَ اؾتطاحت ٍٞٙبٔي حُٕ ٚ ٘مُثيسضً٘ پؽ اظ ثطزاقت يب ذكه وطزٖ ٔهٙٛفي ثبيس

ؾّؿيٛؼ( پؽ اظ اؾتطاحت زضخٝ  30ظيطا تيٕبض ثب ٞٛاي ٌطْ ) حساوثط تب ثبقٙس ا٘دبْ ٌيطز  فيعيِٛٛغيه ٔي

 قٛز.فيعيِٛٛغيه ٔٛخت افعايف خٛا٘ٝ ظزٖ پيبظٞب ٔي

 
 ط اضطراریآهبده سبزی در ضرای

 تٛاٖ اظ يه چبزض ٔٛلتي ثطاي آٔبزٜ ؾبظي پيبظ اؾتفبزٜ زض قطايغي ٔثُ ثبض٘سٌي يب غطلبة ثٛزٖ ٔعضفٝ ٔي

ٔي ثبقس. ٞٛاي ٌطْ قسٜ ثٝ وٕه يه فٗ ثٝ زاذُ فضبي ذبِي زض ٔطوع  وطز. خٙؽ چبزض اظ ثطظ٘ت

ي ٌطْ زض ٔيبٖ پيبظٞب ٖ ٞٛا٘يع ثطاي ثٝ ٌطزـ زضآٚضز پٙىٝپيبظ ٚاضز ٔي قٛز. اظ چٙس فٗ يب  ؾجسٞبي

 .(1)قىُ قٛزاؾتفبزٜ ٔي

 
 ضٚـ آٔبزٜ ؾبظي پيبظٞب زض قطايظ اضغطاضي -1قىُ

 انببر کردى پیبز
  ا٘جبض ٍٟ٘ساضي پيبظ ثبيس زاضاي تدٟيعات ؾطٔبظا ثٛزٜ يب زاضاي ؾيؿتٓ ٞٛازٞي ثبقس وٝ ٞٛا ضا اظ  ضاٜ وف ا٘جبض

 .(2)قىُ  ٙسظزايي قسٜ ثبقسپبويعٜ ٚ ٌ، پطاوٙسٜ وٙس ٚ ثبيس وبٔال ذكه

   ٝضٚظ ثيكتط ٘كٛز.  8تب  7ا٘دبْ ٌيطز ٚ ٔست آٖ اظ  ؾطفتپط وطزٖ ا٘جبضٞب ثبيس ث 

  ٗقٛز پطٞيع ٞب ٔٙتمُ ٔيٞبيي وٝ ثٛي پيبظ ثٝ آٖ ٞب ٚ ٔيٜٛثب ؾجعئحهَٛ الظْ اؾت اظ ا٘جبض وطزٖ اي

 . ٌطزز

 
 

درصذ جوانه زنی و درصذ کبهص وزى در انببر اثر هنفی داضته  ،زت برسفتی پیبزا

کیلوگرم ازت درهکتبر هوجب کبهص سفتی و افسایص درصذ  40وهصرف بیص از 

 .هیگرددپیبزهبی جوانه زده وکبهص وزى پیبزهب در انببر 

گراد درجه سبنتی 5تب  0تواى پیبز را در دهبی در صورت رعبیت ضرایط فوق هی

 هبه به خوبی نگهذاری کرد. 8تب  6% برای حذود 70تب  65و رطوبت نسبی 

 



  
 

  

 وف خٟت ٞٛازٞي زض قىبفاي اظ ا٘جبضٞبي زاضاي ٕ٘ٛ٘ٝ -2قىُ

 هبی انببر کردىروش
 ٞبي ظيط ا٘جبض ٚ ٍٟ٘ساضي وطز : تٛاٖ ثٝ يىي اظ ٌٛ٘ٝپيبظ ضا ٔي

   ّٝف  

   ٝٞبي ذيّي ثعضي ) وطيت ( زض خقج 

   ٝٞبيي وٝ ضٚي ثبض پب  زض ثؿت(pallets) .ٌصاقتٝ ٔيكٛز 

   ٝزض ويؿ 

    زض ثبضخب(box pallets) 

   ؽطٚف وٛچه زض 

 زٞٙس. ٍٟ٘ساضي پيبظ ضا ٘كبٖ ٔي ٚ ٚؾبيُ ٞبيي اظ ضٚقٟبٕ٘ٛ٘ٝ 5ٚ  4ٞبي اي ٚ  قىُضٚـ ٍٟ٘ساضي فّٝ 3قىُ 

      
 ايا٘جبض ٍٟ٘ساضي پيبظ ثٝ نٛضت فّٝ -3قىُ 



 
 

         
 

    
   

 

      
 ضٚقٟبي ٔرتّف ٍٟ٘ساضي پيبظ -4قىُ



     

       

      

      

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٚؾبيُ ٔٛضز اؾتفبزٜ ثطاي ٍٟ٘ساضي پيبظ -5قىُ

 ٝتٛاٖ ٍٟ٘ساضي وطز .فمظ ثطاي ٔست وٛتبٞي ٔي ضا ا٘س ثٙسي قسٜ پيبظٞبيي ضا وٝ زض ويؿٝ ثؿت 

  ظيط ثبقس : ٝ نٛضتا٘جبقتٗ ثبيس ثحساوثط اضتفبؿ نٛضت فّٝ ا٘جبض قٛز ٝوٝ پيبظ ثزض ٔٛاضزي 

 2  قٛ٘س .ٌٛ٘ٝ عجيقي ٞٛازٞي ٔيٝثٔتط زض ا٘جبضٞبيي وٝ  5/2تب 

 5/3  قٛ٘س .ٌٛ٘ٝ ٔهٙٛفي ٞٛازٞي ٔيٝٔتط زض ا٘جبضٞبيي وٝ ث 5/4تب 

  . اضتفبؿ زليك ا٘جبقتٗ ثؿتٍي ثٝ ٔمبٚٔت پيبظٞب زض ثطاثط ِٝ قسٖ زاضز 



  ٝٞٛا  ضزيف ضٚي ٞٓ چيس ٚ ثطاي اعٕيٙبٖ يبفتٗ اظ ٌطزـ 7تب  5ٞب ضا ثيف اظ  ثطاي پطٞيع اظ ظيبٖ ٘جبيس ثؿت

ٞب زض ٘ؾط ٌطفتٝ  ثؿتٝضزيف ٔتط ٔيبٖ ؾب٘تي 8-5ٚ زيٛاضٞب ٚ ضزيفٟب ؾب٘تيٕتط فبنّٝ ٔيبٖ  20-15ثبيس 

 قٛز.

 ضرایط بهینه نگهذاری

  ٚ ٘ؿجي  ضعٛثتزٔب ٚ تغييط لبثُ لجَٛ ثٕب٘س. ثيكتطيٗ  ثبثتا٘جبض زض ٔست ٍٟ٘ساضي ثبيس  ضعٛثت ٘ؿجيزٔب

 ٘ؿجي اؾت .ثت ضعٛ  %5±ؾّؿيٛؼ ٚ   زضخٝ 1±ثٝ تطتيت 

  ُٔضٚظ يىجبض ثطاي  10تب  7س. وٙتطَ ويفي پيبظ ثبيس ٞط ٘ٞبي ٔٛثط زض ٍٟ٘ساضي ثبيس ضٚظا٘ٝ وٙتطَ قٛفب

 ضؾيسٌي ثٝ چٍٍٛ٘ي ؾالٔت ٚ ٚاوٙف فطآٚضزٜ زض ثطاثط قطايظ ا٘جبض ا٘دبْ ٌيطز .

 دهب

تٛا٘س زض زٔبٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ ضلٓ پيبظ زض ثطاثط ؾطٔب ٔئمبٚٔت ٍٟ٘ساضي زضاظ ٔست پيبظ ثؿتٝ ثٝ ؾيؿتٓ ٍٟ٘ساضي ٚ 

 قطح ظيط ا٘دبْ ٌيطز:

  ٌيطي اظ ٞٛازٞي عجيقي يب  زض ا٘جبضٞبيي وٝ ؾطٔبي ٔهٙٛفي ٘ساض٘س ثب ثٟطٜ ٔحيظٍٟ٘ساضي زض زٔبي

 ٔهٙٛفي.

  ٝؾّؿيٛؼ زضخٝ 1± زض ثطاثط ؾطٔب زاض٘س زض زٔبئمبٚٔت ٔتٛؾغي ٍٟ٘ساضي پيبظٞبيي و. 

  ؾّؿيٛؼ  زضخٝ 5/2 تب ٟٔٙبي 1ذٛثي زض ثطاثط ؾطٔب زاض٘س زض زٔبي ٟٔٙبي  ٔمبٚٔتپيبظٞبيي وٝ ٍٟ٘ساضي

 (ظ٘ٙس ) پيبظٞب تمطيجب يد ٔي

 تٛاٖ ٞٛاي ثيطٖٚ ضا ثسضٖٚ ا٘جبض ضاٜ زاز. ٞطٌبٜ زٔبي ثيطٖٚ اظ ا٘جبض وٕتط اظ زٔبي زضٖٚ آٖ ثبقس ٔي 

 ؾّؿيٛؼ اؾت ثٝ زضٖٚ زضخٝ  3ضا وٝ زٔبي آٖ وٕتط اظ  ثطاي پطٞيع اظ ذغط ظيبٖ ؾطٔب ثٝ پيبظ ٘جبيس ٞٛايي

 ا٘جبض ضاٜ زاز . 

 ٌٝ٘ٛ ٝوٝ قطايظ ثيطٖٚ ٔؿبفس  اي ثبقس وٝ زٔبي ٔٛضز ٘يبظ ضا تب ٍٞٙبٔي ؾيؿتٓ تٟٛيٝ ٚ فبيمىبضي ثبيس ث

 اؾت ثتٛاٖ حفؼ وطز .

  يطز. ٌ ٌيطي اظ ؾطٔبي ٔهٙٛفي ٌطزـ ٞٛا زض ٔساض ثؿتٝ ا٘دبْ ٔي وٙتطَ زٔب ثب ثٟطٜزض 

 ٞبي ٔٙؾٓ تبظٜ قٛز ساضي زض فبنّٝقٛز وٝ ٞٛا زض تٕبْ زٚضٜ ٍٟ٘ؾفبضـ ٔي. 

 رطوبت نسبی

 ٝقٛز وٝ ضعٛثت ٘ؿجي ثيٗ ٞب ؾفبضـ ٔي ثطاي وٕه ثٝ پيكٍيطي اظ ٌؿتطـ وپه ٚ پسيساض قسٖ ضيك

 زاقتٝ قٛز .زضنس پبيساض ٍ٘ٝ 75تب  70

 گردش هوا



 :زٚ ضٚـ ٌطزـ ٞٛا ثىبض ٌطفتٝ ٔيكٛز 

 ٞٛا زض ٔساض ثؿتٝ ٌطزـ -1

   ٜاظ ايٗ ٘ٛؿ ٞٛا ثٟتط ذٙه وطزٖ پيبظٞب ثطاي يىٙٛاذت ٍٟ٘ساقتٗ زٔبي آٖ ٚ ٕٞچٙيٗ ثيطٖٚ ٞسف اؾتفبز

 ٞبي آٖ ٔيجبقس .  آٚضزٖ ٌبظٞب ٚ تطويجٟبي فطاض ثسؾت آٔسٜ اظ فطآيٙسٞبي ؾٛذت ٚ ؾبظ پيبظٞب اظ ثؿتٝ

 ٌٜيطي اظ ٞٛاي ؾطز ٔهٙٛفي ؾفبضـ ٔيكٛز وٝ  ٚ ثٟطٜ ٔحيظٌيطي اظ ٞٛاي ؾطز  ثطاي ٞط زٚ ؾيؿتٓ ثٟط

 ثبض زض ؾبفت ثبقس . 30تب  20٘طخ ٌطزـ ٞٛا 

 تبزه کردى هوا -2

  قٛز . الظْ اؾت ايٗ پسيسٜ اوؿيس وطثٗ زض ٘تيدٝ تٙفؽ آٖ ٔي ا٘جبقتٍي ظيبز پيبظ زض ا٘جبض ثبفث تطاوٓ زي

 .اٖ ٍٟ٘ساضي اظ ثيٗ ثطزٔطتت زض ٕٞٝ زٚضعٛض ٝضا ثب ٚاضز وطزٖ ٞٛاي تبظٜ ثٝ زضٖٚ ا٘جبض ث

   ثبض فٛو وٙس. 30تب  20زؾتٍبٜ ٌطزـ ٞٛا ثبيس ٞٛا ضا زض ٞط ؾبفت 

 وٝ ضٚي ٞٓ لطاض ٔي ٌيط٘س ثبيس زض خٟت ٔٛاظي ثب خٟت حطوت ٞٛا ثبقس ضزيف ؾجسٞبيي 

 عور نگهذاری

  قطايظ آة قٛز فٕط ٍٟ٘ساضي ثؿتٝ ثٝ ضلٓ پيبظ ٚ ٔياؾتفبزٜ  ٔحيظٍٞٙبٔي وٝ ثطاي ذٙه وطزٖ اظ ٞٛاي

 ٔبٜ ٔتغيط ثبقس . 7تب  3اي وٝ پيبظ زض آٖ ٍٟ٘ساضي ٔيكٛز ٕٔىٗ اؾت اظ  ٚ ٞٛايي ٔٙغمٝ

   ٔبٜ ثطؾس . 9قٛز فٕط ٍٟ٘ساضي ٔٛضز ا٘تؾبض ٕٔىٗ اؾت تب ٔياؾتفبزٜ اٌط اظ ؾطٔبي ٔهٙٛفي 

 دبْ ٌيطز:وبضٞبيي وٝ ثبيس زض زٚضٜ ٍٟ٘ساضي ٚ پبيبٖ آٖ ا٘

  ضا خبثدب وطز . آٖيسٜ قٛز ٘جبيس اٌط ثّٛضٞبي يد ضٚي پيبظ ز 

  ا٘س زض عي  پيبظٞبيي وٝ ثيف اظ ا٘ساظٜ ؾطز قسٜ ظزٖٞبي الظْ ثطاي پطٞيع اظ ذغط يد ٕٞچٙيٗ ثبيس احتيبط

 خبثدبيي ا٘دبْ پصيطز .

  زاقت تب ٞط ٍ٘ٝ ٔتٛؾظؾبفت زض زٔبي  24ضزٖ اظ ا٘جبض ثٝ ٔست ٚقٛز وٝ پيبظ ضا ٍٞٙبْ ثيطٖٚ آؾفبضـ ٔي

 ثٙسي وطز . تٛاٖ ثطاي تحٛيُ ثؿتٝثيطٚ٘ي آٖ اظ ثيٗ ثطٚز . پؽ اظ آٖ پيبظ ضا ٔي ؾغحزض ٌٛ٘ٝ ٘ٓ 

 نکبت ههن در نگهذاری پیبز

 زضنس  75 اِي 65 اؾت. ٔقٕٛال ضعٛثت ٘ؿجئٟٓ  ثؿيبض پيبظ ٍٟ٘ساضي ثطايا٘جبض  زٔب ٚ ضعٛثت ٘ؿجي

 .اؾـت قـسٜ قـٙبذتٝ ظپيـب ٍٟ٘ساضياؾتب٘ساضز خٟت  قطايظ+ ثٝ فٙٛاٖ c 1°تب  -1 ٚزٔبي

 أـب. قـٛز ٕ٘ـي تِٛيـس ضيكٝزٚ ٔبٜ اَٚ ؾبلٝ ٚ  عي، زض ؾطز ذب٘ٝ پيبظ زاضيزض ٔست ا٘جبض  اظ ٘ؾط ويفي 

 رطوبـت زض ٘تيدـٝ ریـطه رضـذزض ا٘جبض اؾت.  پيبظاظ  ٍٟ٘ساضيزض  ثيكتطثٝ زلت  ٔست ٘يبظ ايٗپؽ اظ 

 .ثبقس ا٘جبض ٔي حرارت ببالی ثٝ زِيُرضذ سبله ٚ  بـبال



  زٔبيc° 20-10 ٗأب زض زٔبي زٞس.  آٖ ضا وبٞف ٔي زٔب ثطاي ٍٟ٘ساضي پيبظ اؾت ٚ ويفيت ثستطي°c 4-

 ؾطيـ ظ٘يثبال خٛا٘ٝ  زٔبيزض  ا٘جبضزاضيعَٛ ٔست  افعايفثب  ِٚي ،ٔبٜ ٍٟ٘ساضي وطز 5پيبظ ضا تب تٛاٖ ٔي 2

 قٛز.ٔيتط 

 زٔبي ٔحهَٛ زض  ثبظاضپؿٙسي°c 27 ض زٔبيززضنـس، 20،ا٘جبض°c 5  ،13  زض زٔبي  زضنس ٚ 15تـب°c 1 ،

  .وبٞف زاضززضنس زض ٔبٜ 2تب  1

 پيبظٞب ضا زض زٔبي  زضنس خٛا٘ٝ ظ٘ي°c 2 - 1   ،17 زٔبي  زضنـس زض ٔبٜ ٚ زض°c 4- 3   ،23 زض ٔبٜ زضنس

 .ثيبٖ وطز٘س

  زضنس زض ٔبٜ اؾت.  8 وبٞف ٚظٖ زض عي ا٘جـبضزاضيزضنس ،   75-80زض ضعٛثت ٘ؿجي 

 ٗٔبٜ ٍٟ٘ساضي ثٝ نٛضت ٔقٙي زاضي ٘طْ ٔي قٛز.  7-8ٔحهَٛ ثٝ تسضيح ٘طْ قسٜ ٚ زض پبيبٖ قطايظ  زض اي 

 ( ٔكىُ ضقس وپه 100 - 98زض ضعٛثت ثبالتط ) ؾبيط ٔيىطٚاضٌب٘يؿٓ ٞب ٚخٛز زاضز. ٞبزضنس ٚ 

 ٔمساض آة ٔٛخٛز زض ٚ احتٕبال  ا٘جبضزاضيتحت اثط زٔبي  ظيـبزيثٝ ٔمساض  ، اؾيس پيطٚٚيهقبذم تٙسي پيبظ

 اؾت. پيبظثبفت 

 ٔحهَٛ  ا٘جبضٔب٘ي ويفيتپيبظ اضلبْ ٔرتّف اظ ٘ؾط ا٘ساظٜ ثط  ثٙسيٚ ذهٛنب زضخٝ  ؾٛضتيًٙ ثٝ عٛض وّي

پیبز هوثر  کیفیتو  انذازه پیبز بر عور انببرداری وٝا٘دبْ قسٜ ٘كبٖ زاز  ٞبياثط ٔثجت زاضز. پػٚٞف

 .است

 بُٔ نٛضت ٌيطز ٚ اظ ظذٕي قسٖ آٖ تب حس أىبٖ خٌّٛيطي قٛزثطزاقت ٔحهَٛ پيبظ ثبيس ثب زلت و.  

   ٚ پيبظ ٞطٌبٜ ثب٘ساظٜ وبفي ذكه ٘جبقس ثبيس پؽ اظ زضآٚضزٖ اظ ذبن چٙس ضٚظي زض ٔعضفٝ ثٕب٘س تب ثطي

 .پٛؾت ذبضخي آٖ ذكه قٛز

  زض ا٘جبضٞبي ٔٙبؾت زض ٔٛالـ ثبضا٘ي ثبيس زض ٔىبٖ ؾط پٛقيسٜ وٝ اعطاف آٖ ثبظ ثبقس ثٛؾيّٝ ٞٛاي آظاز ٚ يب

 .ا٘دبْ قٛز ذكه وطزٖ ثب ٚؾبيُ ٔىب٘يىي

  ٞبي ذبضخي آٖ خسا ٘كسٜ ثبقس ٚ ٔست پيبظي وٝ زض ٘ؾط اؾت ٍٟ٘ساضي قٛز ثبيس ذكه ٚ پٛؾت

 .ٍٟ٘ساضي ثب ٔيعاٖ ذكىي ٔعثٛض ٘ؿجت ٔؿتميٓ ذٛاٞس زاقت

  ٝي ٞبايٗ فُٕ ثٝ لؿٕتتٛاٖ خسا ٕ٘ٛز ِيىٗ زض ٘تيدٝ ٞبي ذكه پيبظ ضا پؽ اظ ذكه قسٖ ٔي ؾبل

 زيٍط پيبظ ٘جبيس آؾيت ٚاضز آيس.

 وٙسوٛزٞبي اظتي ٞطٌبٜ ثيف اظ حس ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌيطز زٚضاٖ ٍٟ٘ساضي پيبظ ضا وٛتبٜ ٔي.  

 ٟساضي آٖ اؾتفبزٜ اضي قٛز ثبيس اظ ؾطزذب٘ٝ ثطاي ٍ٘پيبظ ٞطٌبٜ زض ٘ؾط اؾت ثيف اظ زٚ يب ؾٝ ٔبٜ ٍٟ٘س

  .ٕ٘ٛز

  ْٞبي ٔعضفٝ آٖ ٌطفتٝ قٛز. ظ ثٝ ا٘جبض ثبيس ٌُ ٚ ذبن ٚ آِٛزٌيا٘تمبَ پيبٍٞٙب 



  ٜٛض ٞبي ٔرتّف ثب اؾتفبزٜ اظ تٛضٞبي ؾيٕي ) ثطاي فج ٌيطي ثيكتط ثٟتط اؾت پيبظ زض ا٘ساظٜ ثطاي ثٟط

 .(6)قىُ ثع٘ساي ثٝ ٔحهَٛ  ٞبي ؾيٕي ٘جبيس ِغٕٝ فجٛض اظ قجىٝ .ثٙسي قٛز لغطٞبي ٔرتّف ( زضخٝ

 ؾِٟٛت ثٝ پيبظ ثطؾس ٝ ٍ٘بٞساضي زض ؾطزذب٘ٝ ٞٛا ث عيٍٙبْ ذكه ٕ٘ٛزٖ ٔىب٘يىي ٚ زض وٝ زض ٞايٗ ثطاي

ي ٚ يويّٛ 20ٞب  ثٙسي قٛز ٚ ثٟتطيٗ ا٘ساظٜ ثؿتٝ اِيبف ٔهٙٛفي( ثؿتٝ)يب ايٗ ٔحهَٛ ثبيس زض تٛضٞبي ٘ري 

 .ثبقس  ويٌّٛطٔي ٔي 5

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ يه ٚؾيّٝ ؾبزٜ ثطاي زضخٝ ثٙسي پيبظ -6قىُ

 ٚؾيّٝ ٌطزـ ٞٛا ذكه قٛزٝثبيؿتي ث ا٘سزؾت ٘يبٚضزٜٝض ٔعضفٝ ذكىي ٔغّٛة ضا ثي وٝ زپيبظٞبي. 

  ضعٛثت   ،ٌطاززضخٝ ؾب٘تي 30ٌيطز زضخٝ حطاضت ٞٛاي آظاز وٝ ثطاي ايٗ ٔٙؾٛض ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي

ؾبفت  زض ٔتط ٔىقت 200زضنس ٚ ٔمساض ٞٛاي ٔٛضز ِعْٚ ثطاي ٞط ٔتط ٔىقت پيبظ نس ٚ پٙدبٜ تب  60٘ؿجي 

 ثبقس. ٔيّي ٔتط ؾتٖٛ آة ٔي 30ٚ ثب فكبض 

  ٞبي ٘بظن ٌطاز تدبٚظ ٕ٘بيس ذكىي ثيف اظ ا٘ساظٜ ٚ ذكىي پٛؾتؾب٘تي 30ٞطٌبٜ زضخٝ حطاضت ٞٛا اظ

 .قٛزذبضخي پيبظ ضا ٔٛخت ٔي

 ٝ٘ٞبي تقجيٝ قسٜ زض وف اعبق اؾت. ثٟتطيٗ عطيمٝ ٚضٚز ٞٛا ثٝ اعبق ذكه وطزٖ پيبظ اظ ضٚظ 

  قٛز وٝ ٔحؿٛة ٔيثبقس ٚ ٔٛلقي ذكه ٔيضٚظ  5تب  3طاي ذكه ٕ٘ٛزٖ ثط حؿت ٔٛضز ثيٗ ٔست الظْ ث

وٝ ثٝ ٘حٛ ٔغّٛة ذكه ٘كٛز زض  س. پيبظيٙٞبي ذبضخي تطز ٚ قىٙٙسٜ ثبق ٌطزٖ آٖ ٔؿسٚز قسٜ ٚ پٛؾت

 .ا٘جبض ثعٚزي فبؾس ذٛاٞس قس

 . ٔحيظ ؾطزذب٘ٝ ثبيس تبضيه ثبقس 

 طٚؿ ثٝ تِٛيس ؾبلٝ ٚ ضيكٝ ٘رٛاٞس وطز ٚ پؽ اظ ايٗ ٔست ثبظزيس ٔؿتٕط پيبظ ظضز زض زٚ ٔبٜ اَٚ ٍٟ٘ساضي ق

 ثبقس. عٛض فٕٛزي ضطٚضي ٔيٝاظ ا٘جبض ٚ آظٔبيف پيبظ ثب ثطيسٖ آٖ اظ ٚؾظ ث

 ُٔپيبظ ثبيس زض ٘ٛثت ٔهطف لطاض  ،ٞطٌبٜ آثبض ٕ٘ٛ ضيكٝ ٚ ؾبلٝ ٔكبٞسٜ ٌطزيس ثط حؿت ٔيعاٖ ضقس ايٗ فٛا

 .ٌيطز

  ثبقس. دٝ ضعٛثت ٘ؿجي ثبال ٚ ضقس ؾبلٝ ثٝ ؾجت زضخٝ حطاضت ثبال ٔي٘تيزض ضيكٝ  ايدبز 



 ٌطاز زضخٝ ؾب٘تي 10اذتالف زضخٝ حطاضت ثب ذبضج ثيف اظ ٌبٜ زض ٔٛلـ ذطٚج پيبظ اظ ا٘جبضٞبي ؾطز ٞط

ٞٛاي ٔدبٚض آٚضزٜ قٛز تب اظ خٕـ قسٖ لغطات  زٔبيثبقس پيبظ ثبيس تسضيدب ثب ٚؾبيُ ٔرهٛل ثٝ ٘عزيه 

 ٞٛا ثط ضٚي آٖ خٌّٛيطي قٛز .آة ٔحتٛي 

 

  ٖزض ٔٙبعمي وٝ ا٘طغي ذٛضقيس يب ضعٛثت ٘ؿجي ذيّي ثبالؾت يب خطيبٖ عجيقي ٞٛا ذيّي وٓ اؾت ٔي تٛا

 ٔدٟع ثٝ ؾيؿتٓ تٟٛيٝ اؾتفبزٜ وطز. ٞبياظ آِٛ٘ه

  آٖ  ا٘جبقتٝ وطز يب زاذُ يه آِٛ٘ه وٝ اعطاف ثطظ٘تتٛاٖ زض ؾبيٝ ضٚي يه ٔحهَٛ زاذُ ويؿٝ ٞب ضا ٔي

ثٟتط يه زضيچٝ زض ؾمف لطاض  ؾيطوٛالؾيٖٛؾمفي اؾت لطاض زاز. ثطاي  پٙىٝثبظ اؾت ٚ ٔدٟع ثٝ يه يب زٚ 

 .(6)قىُ زاضز

 

 ا٘جبضٞبي آٚ٘ىي ٍٟ٘ساضي پيبظ ٔدٟع ثٝ ؾيؿتٓ تٟٛيٝ -6قىُ

 طراحی انببر



 ٚخٛز زاقتٝ ثبقس.  ا٘جبضٞبي ٔسضٖ پيبظ ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي عطاحي قٛ٘س وٝ اظ تٕبْ خٟبت أىبٖ ٞٛازٞي 

  ا٘جبض ثبيس حسٚز  ؾمف ؾغح ظٔيٗ فبنّٝ زاقتٝ ثبقس. اظ ٔتطؾب٘تي 60تب  45پبيٝ ٞبي ا٘جبض پيبظ ثبيس حسٚز

 .(7)قىُ ثبالتط اظ پيبظٞبي ا٘جبض قسٜ ثبقس ٔتطؾب٘تي 60

 ظ تٛاٖ فّٕيبت آٔبزٜ ؾبظي لجُ اٌيطز ٔيزض ٔٙبعمي وٝ ظٔبٖ ثطزاقت زض فهَٛ ذكه ؾبَ نٛضت ٔي

 .ٍٟ٘ساضي  پيبظ ٚ ؾيط ضا زض ٔعضفٝ ا٘دبْ زاز

  ّٝٞبي فيجطي  وؿيٝٞبي ٔكجه يب  پؽ اظ ثؿتٝ ثٙسي زاذُ وؿيٝاي يب  ايٗ وبض ضا ٔي تٛاٖ زض حبِت ف

 ثعضي ا٘دبْ زاز. 

  ضٚظ زض ٔعضفٝ ٍٟ٘ساضي وطز ؾپؽ ضٚظا٘ٝ آٟ٘ب ضا وٙتطَ وطز تب پٛؾتٝ ذبضخي ٚ  5ٔحهَٛ ضا ٔي تٛاٖ تب

 .ثٝ ذٛثي ذكه قٛ٘سٌطزٖ آٟ٘ب 

   ضٚظ عَٛ ثىكس.  10ٔطحّٝ آٔبزٜ ؾبظي ثؿتٝ ثٝ قطايظ آة ٚ ٞٛايي ٕٔىٗ اؾت تب 

 

 



 ا٘جبضٞبي ؾٙتي پيبظٞبيي اظ ٕ٘ٛ٘ٝ –7قىُ

 اؾتفبزٜ وطز. خٟت تٛظيـ يىٙٛاذت حطاضت ٔي تٛاٖ زض ٘عزيه وف آِٛ٘ه اظ ؾيؿتٓ ٌطٔبيكي 

  زازحبٚي ٔحهَٛ لطاض  ٞبيؾجسضا ثبيس ضٚي وف آِٛ٘ه ٚ ٘عزيه  ٞيتطٞب 

  يب ايٙىٝ ٔي تٛاٖ ٌطٔب ضا اظ ذبضج آِٛ٘ه ثٝ زاذُ آٖ تٛؾظ وب٘بَ وكي ٞسايت ٕ٘ٛز. 

  ٔٙبؾت ٍ٘ٝ زاقت.ٔي تٛاٖ ضعٛثت ٘ؿجي ضا زض ؾغح  ثب پبقيسٖ آة ضٚي وف يب اؾتفبزٜ اظ ثربضؾبظ 

 ٞبي ؾمفي ثٝ تٛظيـ ٌطٔب ثٝ  ىٝپٙزض ٘عزيه ؾمف لطاض ٔي ٌيط٘س ثبيس ثب اؾتفبزٜ اظ  زضنٛضتي وٝ ٞيتطٞب

ٚ ؾجسٞب يب خقجٝ ٞبي حبٚي پيبظ ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ضٚي ٞٓ لطاض ثٍيط٘س  ؾٕت پبييٗ ٚ ٔحهَٛ وٕه وطز

 .(6)قىُ ؾب٘تي ٔتطي ثيٗ ضزيف ثبقس تب ٞٛا ثٝ ذٛثي ٌطزـ زاقتٝ ثبقس 15تب  10وٝ يه فبنّٝ 

 خالصه

 ٘ٚلتيىٝ ٌطزٖ ضا ثيٗ اٍ٘كتب٘تبٖٟب ؾفت اؾت.ٔغٕئٗ قٛيس وٝ پيبظٞب وبٔال ذكه ثٛزٜ ٚ ٌطزٖ آ( 

 .ٔيچطذب٘يس ثبفتٟب ؾط ٘رٛض٘س(

 5  ؾب٘تي ٔتط اظ ٌطزٖ پيبظ ضا ضٚي غسٜ ثبلي ثٍصاضيس تب فبنّٝ حطوت پبتٛغٟ٘ب اظ ؾغح ثطـ تب  5/7تب

 .غسٜ افعايف يبثس

  ٖ15پيبظ اظ اضتفبؿ زض عي ثطزاقت ٚ ا٘جبقتٗ پيبظٞب نسٔبت ٔىب٘يىي ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘يس. اظ افتبز 

 .ؾب٘تي ٔتطي يب افتبزٖ آٟ٘ب ضٚي ؾغٛح تيع ذٛززاضي وٙيس

  لجُ اظ لطاض زازٖ پيبظٞب زض ا٘جبض پيبظٞبي آؾيت زيسٜ ضا خسا وٙيس. ضعٛثت ذبضج قسٜ اظ پيبظ ٞبي

 .نسٔٝ زيسٜ قطايظ ٚضٚز ثيٕبضيٟب ضا فطاٞٓ ٔي وٙس

 ، ثبفث  زض ٔطاحُ آذط ضقس اظتٝ ْ ٔهطف وٛزٚ فسلجُ اظ ثطزاقت  لغـ آثيبضي  ثطزاقت ثٝ ٔٛلـ

 قٛز. ٔي پيبظ زاضيعَٛ ا٘جبض  افعايف

 ثبقس.  ٔي زضخٝ حطاضت ٔحيظ تحت تبثيط ثيكتطزض ا٘جبض  ؾجع قسٖ پيبظ 

 ثبقس ٔيا٘جبض  ٞٛاياظ ٔمساض ضعٛثت  ٘بقي ثيكتط پيبظزض  ضيكٝ پيسايف 

 ثبثت ٍ٘بٜ زاقت. ذٙهٔحُ ضا  ٞٛايآٖ  ٚؾيّٝثبقس تب ثتٛاٖ ثٝ  تٟٛيٝٔدٟع ثٝ زؾتٍبٜ  ا٘جبض ثبيس ٚ 

 ٔي تقجيٝچٙس ٞٛاوف  ؾمف ا٘جبض ٘يعزض  زيٛاض پبيٞٛا ثطلطاض قٛز فالٜٚ ثط ٔٙبفص  خطيبٖ ايٙىٝ ثطاي 

زاقتٝ  خطيبٖ پيبظٞب ثيٗٞٛا  ايٙىٝ ثطايٞٛا ثطلطاض ٌطزز ٚ  خطيبٖ ٔٙفصزٚ  ايٗ تب ثب ثبظ وطزٖ وٙٙس

 ٌصاض٘س.  ٔي يىسيٍط ضٚيخقجٝ ٞب ضا  لطاض زازٜ ٚ ايٕٗك ف وٓ خقجٝ ٞبيضا زض  پيبظٞبثبقس 
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