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 سبلن ٍ قَی ّبی گیبّچِ پشٍسش ٍ ثشًح خضاًِ ِتْی ضک ثذٍى

 ثشًدکبساى ثغَسیکِ. ثبضذ هی ثشًح کطت هشحلِ تشیي اسبسی

 خضاًِ دس ثتَاًذ کسی اگش کِ هؼتقذًذ پیطشٍ کطبٍسصاى ٍ هبصًذساًی

 .ضَد هی هحسَة هبّشی کطبٍسص ًوبیٌذ تْیِ خَة ًطبّبی

 سْن تَاًذ هی سبلن ٍ قَی یکٌَاخت، ّبی گیبّچِ تَلیذ ثٌبثشایي 

 .ثبضذ داضتِ هحصَل ػولکشد افضایص دس ثسضایی
 

 

صهبى هٌبست تْیِ خضاًِ اص اّویت ثسضایی ثشخَسداس هی ثبضذ. 

ثشاسبس هغبلؼبت ٍ تدشثیبت حبصلِ، ثْتشیي تبسیخ ثزسپبضی ٍ تْیِ 

خضاًِ، اٍایل تب اٍاسظ فشٍسدیي هبُ صیش پَضص پالستیک هی ثبضذ ٍ 

تبسیخ ًطبء کبسی اٍایل تب اٍاسظ اسدیجْطت دس  هتؼبقت آى ثْتشیي

ّبی اخیش ثؼضی اص ثشًدکبساى ضوبل کطَس است. الجتِ دس سبل

)ستَى( یب کطت دٍثبسُ ثشًچ اقذام ثِ  هبصًذساًی ثشای ثشداضت هدذد

کطت صٍد ٌّگبم هی ًوبیٌذ کِ هوکي است دس کطت اٍل ػولکشد 

  کوتشی ثشداضت کٌٌذ.
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سٍص قجل اص ثزسپبضی، یکجبس ضخن ٍ یک ّفتِ  25-30ثشای ایي کبس 

سٍص قجل اص  7 -10  سَم )گلخشاثی( اًدبم ضَد. ثؼذ ضخن دٍم ٍ

کشدى دس خضاًِ ثصَست یکٌَاخت  ثزسپبضی ضخن آخش ٍ آة تخت

اًدبم گیشد. استفبع آة دس ًقبط هختلف خضاًِ، ساٌّوبی خَثی ثشای 

 ثبضذ.ّن سغح ثَدى خضاًِ هی 
 

کِ حبصلخیض ثشای احذاث خضاًِ ثْتش است هحل هٌبسجی اص ضبلیضاس 

آثیبسی ٍ   آفتبة گیش ثَدُ ٍ  ّبی ّشص،ثَدُ ٍ ػبسی اص ثزٍس ػلف

 اًتخبة ضَد.  ،صّکطی آى آسبى ثبضذ
 

 

 300تب  250سغح هَسد ًیبص ثشای ّش ّکتبس صهیي اصلی ثیي 

هتش )ػشض( ٍ  2تب  1هتشهشثغ ٍ اثؼبد ّش ثستش یب پطتِ ثبیستی 

ضَد. عَل ثیص اص حذ تَْیِ سا حذاکثش پبًضدُ هتش )عَل( تؼییي هی

-هطکل ًوَدُ ٍ گشهبی صیبد صیش پَضص ًبیلَى ثِ گیبّچِ صذهِ هی

شای هجبسصُ ثب ػلف ّشص هطکل ایدبد ًوَدُ ٍ صًذ ٍ ػشض ثیطتش ّن ث

-80ّب،  ضَد. فبصلِ ثیي پطتِ ثزس پبضی ًیض ثصَست یکٌَاخت ًوی

 سبًتیوتش ثشای صّکطی ٍ سفت ٍ آهذ هذًظش گشفتِ ضَد. 70
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کیلَگشم  50-60ثشای ًطبء کبسی یک ّکتبس صهیي ضبلیضاسی، حذٍد 

ثزس دس خضاًِ کفبیت هی ًوبیذ. الجتِ ثب هذیشیت صحیح حتی هی تَاى 

 ایي هقذاس سا ثِ ًصف کبّص داد.

 

ّبی ثشًح هَخت تَاًذ دس خضاًِّب هیهگص خضاًِ دس ثؼضی اص سبل

خسبست ثِ صَست صسدی ٍ ضؼیف ضذى ًطبّب ٍ ػالئن  .خسبست ضَد

ضَد. ثشای ّبی خضاًِ هطبّذُ هیایدبد کچلی دس ثؼضی اص قسوت

تَاى ًطبّبی ضؼیف سا اعویٌبى اص آلَدگی خضاًِ ثِ ایي هگس، هی

کٌذُ ٍ سیطِ آًْب سا دس آة قشاسداد، دس ایي صَست السٍ هگس کِ 

ت صدى ثِ کشهی ضکل است، هطبّذُ خَاّذ ضذ. ّوچٌیي ثب دس

آیٌذ، ّبی ثبلغ سا کِ ثِ پشٍاص دسهی تَاى هگسگیبّچِ ًطبّب، هی

 .هطبّذُ کشد

آٍس دیگشی هثل آثذصدک ًیض ثِ خضاًِ ثشًح خسبست حطشات صیبى

ّبی سٌتی کٌٌذ. هگس خضاًِ ٍ آثذصدک، ثیطتش دس خضاًٍِاسد هی

ای، ایي هطکالت کوتش ّبی خَی ٍ پطتِصًٌذ ٍ دس خضاًِخسبست هی

  .ٍخَد داسد

آٍس، اص سن ِ عَس کلی ثشای هجبسصُ ضیویبیی ثب ایي حطشات صیبىث.

ضَد. ثذیي صَست هبالتیَى یب سَیي ثِ ًسجت دٍ دس ّضاس استفبدُ هی

گشم  20گیشًذ، سپس کِ اثتذا سغح خضاًِ سا ثِ هقذاس کوی آة هی

لیتش آة حل کشدُ ٍ هحلَل ثِ دست آهذُ سا  10سن هَسد ًظش سا دس 

 .کٌٌذ هتش هشثغ خضاًِ سوپبضی هی 100غح دس س
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 استفبدُ پالستیکی پَضص ثب ّبی خضاًِ اص سشهب هسئلِ ثِ ثبتَخِ*  

 .گشدد

 ثب اختصبصی ّبی کص ػلف اص استفبدُ دس ضیویبیی هجبسصُ دس*

( دص) هقذاس قجیل اص هجبسصُ هْن ًکبت حفظ ٍ فٌی دستَسالؼول

 سػبیت ، پبضی ثزس اص قجل خضاًِ ،دس( پبضی قغشُ) هصشف ًَع هصشف،

 .گشدد
 

هبلِ کطی  حذٍد سِ سٍص قجل اص ثزسپبضی، ثستش خضاًِ سا کبهالً*

هی سسبًین. سپس ػلف  سبًتی هتش 5حذٍد ثِ کشدُ ٍ استفبع آة سا 

هتش هشثغ خضاًِ  100سی سی ثشای  30کص هَسد ًظش سا ثِ هقذاس 

 ثصَست قغشُ پبضی دس سغح خضاًِ پخص هی ًوبیین. 

سبػت  48الصم ثِ رکش است کِ اص ٍسٍد ٍ خشٍج آة تب هذت 

خلَگیشی هی ًوبیین ثؼذ اص آى آة خضاًِ سا تخلیِ کشدُ ٍ چٌذ ثبس 

پس ثب دست کطیذى دس سغح ثستش سٍ  کٌینایي کبس سا تکشاس هی 

 ثزسّب ٍ اًذکی َّادّی اقذام ثِ ثزسپبضی هی ًوبیین.

اص ثزس پبضی دس سٍصّبی گشم دس خضاًِ ّبی  سٍص 20الی  15ثؼذ اص *

تَاى ثب پَضص پالستیکی خْت خلَگیشی اص سَختگی خضاًِ هی

  .ًسجت ثِ َّادّی خضاًِ اقذام ًوَد

 

 

 

 

 
 

 

 
 

5 

 کبضت دس یشأخت ٍ هبُ فشٍسدیي اٍایل دس سشهب ٍخَد ثِ تَخِ ثب

 ثیٌی پیص قبثل صهبًی هشاحل دس  ّشص ّبی ػلف خسبست خغش ًطبّب

 . است

ّبی  ّوبٌّگیثؼذ اص  ػضیض کطبٍسصاى ،خسبست اص خلَگیشی ثشای

 ػلف ضیویبیی ٍ صساػی کٌتشل ثِ ًسجت  تشٍیح کبسضٌبسبى ثب الصم

 ثزسهشغَة  اص استفبدُ اّویت ثِ ثٌب ّوچٌیي  اقذام ًوبییذ. ّشص ّبی

 خصَظ ایي دس هْن ًکبت ثِ  تَخِّشص،  ّبی ػلف ثزس اص ػبسی ٍ

 .هیگشدد پیطٌْبد
 

 ًوبییذ. تسغیغ ٍ تْیِ ثخَثی سا صساػی ٍ صهیي  خضاًِ*

 ػلف تشاکن ٍضؼیت اص اعالع کِ ّبیی هکبى دس سا خضاًِ هحل*

 .ًوبییذ اًتخبة سا ثبضذ کن آى ّشص دس ّبی

 آسبى آى ثِ دستشسی اهکبى ٍ ثَدُ آفتبثگیش خضاًِ ضَد سؼی*

  ثبضذ.

 ثبضذ. آسبى آثیبسی هذیشیت اًدبم ثشای آة ثِ دستشسی اهکبى*

 ثبضذ. ّشص ّبی ػلف اص ػبسی   ّب حبضیِ  ٍ اعشاف ضَد سؼی*

 ػلف ثب هضاسع ثیي ّبی ػلف ثب صساػی غیش فصل دس َاىتهی *

 ضَد سؼی ًگشفت صَست ایٌکبس اگش  کشد. هجبسصُ ساًذآح کص

 ثزس اص هبًغ تب تشاضیذ   تشاش، ػلف ثب سا هضاسع ثیي ّبی ػلف

 .گشدد ّشص ّبی ػلف دّی

 .پَضبًذ ًبیلًَی پَضص ثب سا ثتی غیش هشصّبی ضَد سؼی *

 .گشدد استفبدُ ای پطتِ - خَی خضاًِ اص ضَد سؼی*

 ثزس هذیشیت تب ًطَد گشفتِ صیبد خضاًِ ػشض ٍ عَل ضَد سؼی*

 . گشدد اًدبم ثشاحتی کٌتشل ّویٌغَس ٍ پبضی
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