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 ٔٛؾؿٝ تحميمبت ثيٗ إِّّي تبؾٕبٞيبٖ زضيبي ذعض .1

 اؾتبز زا٘كىسٜ زأپعقىي زا٘كٍبٜ تٟطاٖ .2

 

 چكيذٌ

ثچٝ ٔبٞيبٖ  ظ٘سٜ وطْ ؾفيس ثٝ ػٙٛاٖ غصاي اظ خيطٜ ٞبي غصايي ٔرتّف خٟت تغصيٝ ٚ پطٚضـايٗ تحميك  زض

)آضز  Aخيطٜ  ،)آضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ ثط٘ح ٚ ٞٛيح( قبٞس خيطٜ :خيطٜ غصايي قبُٔبض تيٕبض چٟ ٌطزيس اؾتفبزٜ ذبٚيبضي

)آضز ٌٙسْ،   Cخيطٜ)آضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ ثط٘ح، ؾيت ظٔيٙي ٚ ٞٛيح( ٚ  Bخيطٜ ٌٙسْ، ؾجٛؼ ثط٘ح ٚ ؾيت ظٔيٙي(، 

ٔرٌّٛ  يس وطْ ؾفيس اظثطاي وبٞف ٞعيٙٝ تِٛ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفت.َي يه زٚضٜ ؾٝ ٔبٜ   ؾجٛؼ ثط٘ح ٚ آظٚال(

 533ثٝ  ضٚظ 90 َيزضنس اؾتفبزٜ ٌطزيس وٝ ظيتٛزٜ آٟ٘ب  15 ثط٘حزضنس ٚ ؾجٛؼ  25ٌٙسْ  آضز زضنس، 60آظٚال 

زضنس  25ٌٙسْ  زضنس، آضز 30زضنس، ٞٛيح  30ؾيت ظٔيٙي ٔرٌّٛ ٔطثغ ضؾيس. ظيتٛزٜ وطْ ٞبيي وٝ ثب  ٔتط ٌطْ ثط

ؾيت ظٔيٙي ٔرٌّٛ ظيتٛزٜ وطْ ٞبيي وٝ ثب  ٔطثغ ٚ ٔتط ٌطْ ثط 584 ثٝ ،زضنس تغصيٝ ٔي قس٘س 15 ثط٘حؾجٛؼ  ٚ

 ٘ظط اظ .ٔطثغ ضؾيس ٔتط ٌطْ ثط 576زضنس تغصيٝ ٔي قس٘س ثٝ  15 ثط٘حؾجٛؼ  زضنس ٚ 25ٌٙسْ  زضنس، آضز 60

ؾت ؾٝ ثطاي زؾت يبفتٗ ثٝ ضَٛثت ٔٙب .ثٛز غصاٞب وٕتط ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط زض التهبزي ٞعيٙٝ تِٛيس وطْ ؾفيس ثب آظٚال

زض  زضنس( 60تب 50)ثيٗ  %50اظ ضَٛثت ثيكتطٚ  %45% تب 35ضَٛثت ثيٗ ، %35 اظ ضَٛثت وٕتط :قبُٔزأٙٝ ضَٛثتي 

ثٝ  ضٚظ 90َي ظيتٛزٜ آٟ٘ب  ٚزضنس ٔي ثبقس  60تب  50وطْ ؾفيس  ضقسحساوثط ضَٛثت ٔٙبؾت ثطاي  ٘ظط ٌطفتٝ قس.

 ؾفيس ضقس وطْ .يبفتوبٞف ظيتٛزٜ زضنس  65 اظ ثبالتط ٚ 45 ظا ضَٛثت پبييٗ تط زض أب .ٔطثغ ضؾيس ٔتط ٌطْ ثط 657

 ثٛز. 8تب  7ٔحيٍ ثبظي ثيٗ   pHٚ 7تب  6ٔحيٍ اؾيسي ثيٗ  pH ثبظي ٘يع ثطضؾي ٌطزيس.  ٚ زٚ ٔحيٍ اؾيسي زض

ٌطْ  568 ٔحيٍ اؾيسي ثطاثط زض ٚٔطثغ  ٔتط ٌطْ ثط 576ثٝ  ضٚظ 90ٔست  ٔحيٍ ٞبي ثبظي زض زٜ وطْ ؾفيس زضظيتٛ

 آٖضقس  6 اظ پبييٗ تط ٚ 8 اظ ثبالتط pH ِٚي زض زاقت. حساوثط ضقس ضا 6/7 تب pH 4/6 ٔطثغ ثٛز. وطْ ؾفيس زض ٔتط ثط

وطْ  زض خيطٜ غصايي ٔٙبؾت ٚ ثٝ نطفٝ ثؼٙٛاٖ يه خبيٍعيٗ ٔي تٛا٘س ثط اؾبؼ ٘تبيح حبنُ، آظٚال .يبفتوبٞف 

 آٖخٟت ثٟجٛز پطٚضـ  ثؼٙٛاٖ يه اٍِٛ ٔيتٛاٖ يك، ٚ اظ قطايٍ فيعيىٛقيٕيبيي آظٔبيف قسٜ زض ايٗ تحمؾفيس

 اؾتفبزٜ وطز. 

 

 تىثيط ٚ پطٚضـ، وطْ ؾفيس، آظٚال، خيطٜ ٞبي غصايي كليذي: ياصگبن
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 مقذمٍ. 1

اضظـ تطيٗ ٔبٞيب٘ي  پط ٔبٞيبٖ ذبٚيبضي يىي اظ

ٔٗ ٔأ زضيبي ذعض يبفت ٔي قٛ٘س ٚ ز٘يب ٞؿتٙس وٝ زض

 بيب ٚاظزيبز تم ٔبٞيبٖ اؾت. ثٝ ذبَط انّي ايٗ 

ٕٞچٙيٗ ٌٛقت ايٗ ٔبٞيبٖ،  ٚ افعايف ٔهطف ذبٚيبض

نيس تبؾٕبٞيبٖ افعايف يبفتٝ اؾت. ثٝ ػّت نيس ثي 

ايٗ  شذبيط ثٝ ضٚظ ضٚظ ٔٛا٘غ زيٍط ضٚيٝ، ايدبز ؾسٞب ٚ

ترٓ ضيعي  ٔبٞي وبٞف يبفتٝ ٚ ٔب٘غ ٟٔبخطت ٚ

ثطاي حفظ  ،َجيؼي تبؾٕبٞيبٖ ٌطزيسٜ اؾت. ثٙبثطايٗ

 ٔهٙٛػي تىثيط آٟ٘ب ضا ثٝ َٛض٘ؿُ ايٗ ٔبٞيبٖ ثبيس 

 ٕ٘ٛز. ثطاي تغصيٝ ثچٝ ٔبٞيبٖ ذبٚيبضي، تٟيٝ ٚ

إٞيت ظيبزي ثطذٛضزاضاؾت.  پطٚضـ غصاي ظ٘سٜ اظ

ٔهطف آٖ  خصة غصاي ظ٘سٜ ضاحت ثٛزٜ ٚ ًٞٓ ٚ

ثسٖ ٔي ٌطزز، ٕٞچٙيٗ  ثبػث تبٔيٗ ٔٛاز ٔٛضز ٘يبظ

ػٛأُ ثيٕبضيعا ثٝ ٔبٞي ٔمبٚٔت  ثطاثط غصاي ظ٘سٜ زض

 (.1353آشضي تبوبٔي،  ٚ وٟٙٝ قٟطي)س ٔي زٞ

 زض وبضٌبٟٞبي تىثيط ثٟتطيٗ غصاي ظ٘سٜ اي وٝ ػٕٛٔبً

 ٔهٙٛػي پطٚضـ تبؾٕبٞيبٖ پطٚضـ زازٜ ٔي قٛز ٚ

ٔي ٌيطز قبُٔ زافٙي،  ثچٝ ٔبٞيبٖ لطاض اذتيبض زض

 وطْ ؾفيس ٔي ثبقس آضتٕيب، الضٚي پكٝ، ٌبٔبضٚؼ ٚ

قٛضٚي ؾبثك . وبضقٙبؾبٖ اتحبز خٕبٞيط(1963)ثبض٘ع، 

خيطٜ غصايي ثچٝ ٔبٞيبٖ  اظ وطْ ؾفيس زض اِٚيٗ ثبض

آشضي تبوبٔي،  )وٟٙٝ قٟطي ٚوطز٘س ذبٚيبضي اؾتفبزٜ 

ٚضٌٝ ٞبي ز خيطٜ غصايي ٘ٛظازاٖ حبنُ اظ زض. (1353

زضنس وطْ ؾفيس  95قيپ تب حسٚز  ٚ اٚظٖٚ ثطٖٚ

 وطْ ؾفيس يىي اظ. (1373قسٜ اؾت )ويٛاٖ،  اؾتفبزٜ

ثٟتطيٗ غصاي ظ٘سٜ اي اؾت وٝ ثطاي  اضظـ تطيٗ ٚ ثب

 تغصيٝ ثچٝ ٔبٞيبٖ ذبٚيبضي پطٚضـ زازٜ ٔي قٛز

چٖٛ ٞعيٙٝ تِٛيس آٖ ظيبز اؾت، زض  ٚ (1989)پٙبن، 

 وطْ ؾفيس اظ ايٗ ثطضؾي ؾؼي قس ثطاي پطٚضـ

حس لبثُ  تب غصايي اؾتفبزٜ ٌطزز وٝ ٞعيٙٝ تِٛيس آٖ ضا

ضظـ ثب ا ايٗ غصاي ظ٘سٜ ثب ٔالحظٝ اي پبييٗ آٚضز تب

ثطاي تغصيٝ ثچٝ ٔبٞيبٖ  نطف ٞعيٙٝ وٕتطي تٟيٝ ٚ

 ٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ زضث ٌيطز. ذبٚيبضي ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض

ٔست  زض ٌطزيس،ؾيت ظٔيٙي اؾتفبزٜ  ٌطٚٞي وٝ اظ

ٌطْ  8775ٌطْ ؾيت ظٔيٙي،  21060 ٔمساض ضٚظ 90

 ٌطْ ؾجٛؼ ثط٘ح ٔهطف ٌطزيس ٚ 5265 آضز ٌٙسْ ٚ

أب وطْ  .ٌطْ ضؾيس 546 ٌطْ ث100ٝ افعايف ٚظٖ اظ

ثٙبثطايٗ، اٌط ٌطْ ثٛز.  533ٔهطف آظٚال  تِٛيس قسٜ اظ

، زض ثٝ خبي ؾيت ظٔيٙي اظ آظٚال اؾتفبزٜ وٙيٓ

ٞعيٙٝ ِٚي ، ثطاثط ضقس تمطيجبًوطٟٔب زاضاي  ٔمبيؿٝ،

 پبييٗ تط ذٛاٞس ثٛز. تِٛيس ثؿيبض

 

 َبمًاد ي ريش . 2

پطٚضـ ٔبٞي قٟيس  ٚ ٔدتٕغ تىثيط ايٗ تحميك زض

ا٘دبْ ثرف پطٚضـ غصاي ظ٘سٜ  زض ٚ ٟكتي ؾس ؾٍٙطث

 الساْ ثٝ تٟيٝ ٚ اثتسا تحميك،اخطاي  ثٝ ٔٙظٛض .قس

اثؼبز ََٛ ٝ آٔبزٜ ؾبظي خؼجٝ ٞبي چٛثي پطٚضـ ث

 15اضتفبع  ٚ ؾب٘تي ٔتط 50ؾب٘تي ٔتط، ػطو  70

 35/0ثب  خؼجٝ ثطاثط ؾب٘تي ٔتطٌطزيس. ؾُح ٞط

پطٚضـ  زض. ٔحيٍ وكت ٔٛضز اؾتفبزٜ ثٛزٔتطٔطثغ 

ذبن ثطي ثٝ  ذبن اضٜ ٚ وطْ ؾفيس ٔرَّٛي اظ

ثبيس َٛضي تٟيٝ قٛز وٝ ذبن اضٜ . ثٛز٘ؿجت ٔؿبٚي 

٘طْ ثبقس تب ٞٛا ثتٛا٘س ثٝ لؿٕتٟبي پبييٗ آٖ ٘فٛش وٙس 

 آٖ حطوت ٕ٘بيس ٚ َطفي وطْ ثتٛا٘س ثٝ آؾب٘ي زض اظ ٚ

 ذبن اضٜ ٚ اثتسا ثطؾب٘س. ثطاي ايٗ ٔٙظٛض ثٝ غصا ذٛز ضا

خساٌب٘ٝ ثب اِه ٔرهٛل ثب چكٕٝ  ثُٛض ذبن ثطي

ٞٓ  ؾپؽ ثب غطثبَ ٌطزيسٜ ٚ ٔيّي ٔتط 4تب  3ٞبي 

 ٔطَٛةضا  ٔحيٍ وكت ؾپؽ ذبن. قس٘سٔرٌّٛ 

زضخٝ ؾب٘تي ٌطاز حطاضت  60تب  50حسٚز  وطزٜ ٚ

ثيٗ  اظ ثؿتط حطاضت زازٖ ذبن ٞسف اظ .زازٜ قس

ٔي ثبقس.  آفبت زيٍط الضٚ وطْ ذبوي ٚ ثطزٖ ترٓ ٚ

ا٘دبْ ٔي  ثٝ ايٗ ٔٙظٛض ٘يع ثؿتط پطٚضـزٖ ذيؽ وط

اضظـ غصايي آٖ  حطاضت ٘ؿٛظز ٚ اثط ذبن زض ٌيطز تب

فطاٞٓ  ِٛاظْ وبض آ٘ىٝ وّيٝ ٚؾبيُ ٚ پؽ اظ ثيٗ ٘طٚز. اظ

ٔتطٔطثغ  ٌطْ زض 100قس ثٝ ٔحيٍ وكت ثٝ ٔيعاٖ 

وكت وطْ ايٗ خؼجٝ  وطْ ؾفيس ايبفٝ ٌطزيس. ثؼس اظ

 ايٍ فيعيىٛقيٕيبيي. قطٌطفت وطٔرب٘ٝ لطاض ٞب زض

 pHحطاضت، ضَٛثت ٚ زضخٝ  اظ لجيُپطٚضـ  ٔحيٍ

ٔبٜ يه ثبض ظيتٛزٜ وطْ ٞب ا٘ساظٜ  ٞط تٙظيٓ ٌطزيس.

ثٝ نٛضت  پطٚضـ . زضخٝ حطاضت ؾبِٗقسٌيطي 

ذبن ٞفتٝ اي  pHأب ضَٛثت ٚ  ،ضٚظا٘ٝ ا٘ساظٜ ٌيطي
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 زضخٝ حطاضت ٔٛضز ٘يبظ يه ثبضا٘ساظٜ ٌيطي ٔي ٌطزيس.

زضخٝ ؾب٘تي  18تب  16طْ ؾفيس ثيٗ ثطاي پطٚضـ و

(. 1353آشضي تبوبٔي،  )وٟٙٝ قٟطي ٚ ٌطاز ٔي ثبقس

حس ُّٔٛة ٕٔىٗ  آ٘دب وٝ وٙتطَ زضخٝ حطاضت زض اظ

حطاضت وطٔرب٘ٝ ا٘دبْ قس.  زض ٘تيدٝ آظٔبيف ٘جٛز زض

ثب تٛخٝ ثٝ فهُ ٌطْ ؾبَ ؾطٔبي ٔٛضز ٘يبظ تٛؾٍ زٚ 

ضخٝ تبٔيٗ ٔي قس، ثب ايٗ ٚخٛز ز زؾتٍبٜ وِٛط

زضخٝ ؾب٘تي ٌطاز 25 تب 21حطاضت وطٔرب٘ٝ ثيٗ 

ثٛز. زضخٝ حطاضت ذبن خؼجٝ ٞبي پطٚضـ  ٔتغيط

ٔحيٍ  اظ ٕٞيكٝ يه تب زٚ زضخٝ ؾب٘تي ٌطاز ثيكتط

ثيٗ  زضخٝ حطاضت ٔحيٍ وكت ،ثٙبثطايٗ .اَطاف ثٛز

زضخٝ ؾب٘تي ٌطاز ٔي ضؾيس. زضخٝ حطاضت  26تب  22

قس.  ٌيطي ٔيا٘ساظٜ  ضٚظ ؾبِٗ پطٚضـ وطْ ؾفيس ٞط

 ثبالتط ٚ ٞسف ايٗ ثٛز وٝ ٔمبزيط ثطاي ثطضؾي ضَٛثت

 پطٚضـ ٚ ٔطاوع حس ٔٛضز اؾتفبزٜ زض اظ پبييٗ تط

آظٔبيف لطاضٌيطز تب  ٔٛضز ٕٞچٙيٗ ٔٙبثغ ٔٛخٛز،

ٞٛايي ايطاٖ  ثٟيٙٝ ضَٛثت ثطاي قطايٍ آة ٚ ٔمساض

ؾٝ  ثسؾت آيس. ِصا ثطاي زؾت يبفتٗ ثٝ ٘تيدٝ ُّٔٛة

% 35ضَٛثت ثيٗ ، %35 اظ َٛثت وٕتط: ضقبُٔزأٙٝ 

زض ٘ظط ٌطفتٝ  زضنس 50اظ ضَٛثت ثيكتطٚ  %45تب 

ضَٛثت ذبن تٛؾٍ آظٔبيكٍبٜ  ٔمساضقس. 

 ثب اؾتفبزٜ اظ ٞيسضٚقيٕي ٔدتٕغ قٟيس ثٟكتي ٚ

 زض إِٓبٖ( ا٘دبْ ٔي قس. W.T.Wزؾتٍبٜ اوؿي ٔتط )

 ََٛ ٔست آظٔبيف ضَٛثت خؼجٝ ٞب ٞفتٝ اي يه ثبض

نٛضت وٓ ثٛزٖ ضَٛثت اظ  زض ٌطزيس ٚا٘ساظٜ ٌيطي 

ثطاي ثطضؾي  َطيك ايبفٝ وطزٖ آة خجطاٖ ٔي قس.

 ثبظي ايٗ زٚ ٔحيٍ ٞبي اؾيسي ٚ ضقس وطْ ؾفيس زض

٘ؿجت ذبن  ثطاي ايٗ ٔٙظٛض ٔحيٍ وكت تٟيٝ قس.

ذبن اضٜ ثٝ ٘حٛي ا٘تربة ٌطزيس وٝ ٔحيٍ  ثطي ٚ

اؾيسي فمٍ  pHثسؾت آيس. ثطاي  وكت ٔٛضز ٘ظط

 ثبظي ٔرٌّٛ ذبن ثطي ٚ pHثطاي  ذبن ثطي ٚ

ثٝ َٛضي وٝ ٘ؿجت ذبن اضٜ  .ذبن اضٜ ا٘تربة قس

تب  6 ٔحيٍ اؾيسي ثيٗ pH ذبن ثطي ثٛز. اظ ثيكتط

7 ٚ pH  ٗٔست  زض ثٛز. 8تب 7ٔحيٍ ثبظي ثي ََٛ

ا٘ساظٜ ٌيطي  خؼجٝ ٞب pH آظٔبيف ٞفتٝ اي يه ثبض

ٔحيٍ وكت تٛؾٍ آظٔبيكٍبٜ  pHا٘ساظٜ ٌيطي قس. 

 ثب اؾتفبزٜ اظ ٕي ٔدتٕغ قٟيس ثٟكتي ٚٞيسضٚقي

 إِٓبٖ( ا٘دبْ ٌطفت. اٌط W.T.W) ٔتط pHزؾتٍبٜ 

pH ٚ وطٟٔب ٘بٔٙبؾت  ٕ٘ٛ ٔحيٍ وكت ثطاي ضقس

 ضا pHٔي تٛاٖ  ٔحيٍ وكت ثؿتطقٛز ثب تؼٛيى 

  تٙظيٓ ٕ٘ٛز.

 تيمبرَبي غذايي ي وحًٌ سبخت آن

آضز ٌٙسْ، خٟت تغصيٝ وطٟٔب اظ الالْ غصايي قبُٔ 

اؾتفبزٜ      آظٚال ، ؾيت ظٔيٙي، ٞٛيح ٚثط٘حؾجٛؼ 

ٚ ؾجٛؼ آة ضا خٛـ آٚضزٜ ؾپؽ آضز  اثتساٌطزيس. 

خٟت پرت  .قسزضٖٚ آة خٛـ زاذُ زيً ضيرتٝ 

زاذُ  ؾيت ظٔيٙي ٞبي ذبْ ضا اثتساؾيت ظٔيٙي 

تب ذٛة پرتٝ ٌطزيس ثٝ آٖ آة ايبفٝ  زيً ضيرتٝ ٚ

 ٞٛيح ضا .ثٛززليمٝ  60تب 50قٛز. ٔست َجد حسٚز 

ؾپؽ ثٝ آٖ آة ٚ  ضيرتٝزاذُ زيً  وطزٜ ٚ تٕيع٘يع 

پؽ  آظٚال ضا پرتٝ قٛز.زليمٝ  40َي تب  ٌطزيسايبفٝ 

ثٝ آٖ آة ايبفٝ  وطزٖ ثٝ زاذُ زيً ضيرتٝ ٚ تٕيع اظ

تب پرتٝ قٛز. ٔست ظٔبٖ الظْ ثطاي پرتٗ آظٚال  ٌطزيس

پؽ اظآٖ وٝ ٔٛاز غصايي  .ثٛززليمٝ  30 تب 25حسٚز 

ب ضا ثٝ ٚؾيّٝ چطخ ٌٛقت ذطز ذٛة پرتٝ قس آٖ ٞ

 آٖ ٞب زض پؽ اظ ضيرتٗزضآيس.  وطزٜ تب ثٝ قىُ ذٕيط

 ٌطزيسٔمساضي آة ثٝ آٖ ايبفٝ  ،زؾتٍبٜ ٔرٌّٛ وٗ

ثٝ نٛضت ٘يٕٝ ٔبيغ  ٞٓ ٔرٌّٛ قسٜ ٚ ثب تب وبٔالً

 700ويٌّٛطْ ٔٛاز غصايي حسٚز  ثٝ ٞط زضآيس. ٔؼٕٛالً

 ضز ضا. غصاي آٔبزٜ قسٜ قسآة ايبفٝ ؾي ؾي  800 تب

. قس٘س ٔٙتمُ ثعضي ضيرتٝ ٚ ثٝ وطٔرب٘ٝتكته ٞبي 

تب ظزٜ قس زؾت ٞٓ ثب  ذبن خؼجٝ )ثؿتط پطٚضـ(

 خؼجٝ پرف ٌطز٘س ٚ يىٙٛاذت زض وطْ ٞب ثٝ َٛض

ثٝ لؿٕتٟبي پبييٗ ثطؾس. ٕٞچٙيٗ  ٘يع ٞٛا ضَٛثت ٚ

ٚ ٘طْ قسٜ  وٝ ثٝ ٞٓ چؿجيسٜ ا٘س ذطز ٚ ذبن ٞب ضا

ذبن حطوت  ا٘ٙس زضٔي تٛ ٘تيدٝ وطْ ٞب ضاحت تط زض

 خؼجٝ ايدبز وطزٜ ٚ وٙٙس. آٍ٘بٜ ؾٝ قيبضػطيي زض

ذبن  ضٚي آٖ ٞب ثب ٚ ضيرتٝ قسزضٖٚ آٖ ٞب غصا 

تٕبْ ؾُح  خٟت تبٔيٗ ضَٛثت وبفي، ٚ پٛقب٘سٜ قس

. غصا ٞفتٝ ٜ قسسپبقييىٙٛاذت آة  خؼجٝ ضا ثٝ َٛض

)وٟٙٝ قٟطي ٚ  جٝ ٞب افعٚزٜ ٔي قسؼثٝ خ اي يىجبض

 غصاي وطْ ٞب اظ ٔحبؾجٝ ٔمساض .(1353آشضي تبوبٔي، 
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تجسيُ ٘ظطٌطفتٗ يطيت  زض ثيٛٔبؼ ٚ ثب افعايف ضٚي

٘ؿجت زضنس ٔٛاز غصايي ٚ ٘يع زضنس افت آٖ  ،غصايي

اثتسا ثيٛٔؽ وطْ ؾفيس  ثسيٗ ٔٙظٛض. ٌطفتنٛضت  ٞب

ايٗ آظٔبيف ثيٛٔؽ  زض .ٌطزيسؾبػت تؼييٗ  24 زض

 اظ ٌطْ ثٝ زؾت آٔس ٚ 5ؾبػت  24 وطْ ؾفيس زض

قس ثٝ وطْ ٞب غصا زازٜ  َطفي ٞفتٝ اي يه ثبض

g/m٘تيدٝ:  زض (1)خساَٚ 
2 35= 7 ×5  

 غصايي ؾيت ظٔيٙيتجسيُ  ٌطفتٗ يطيت ٘ظط ثب زض

g/mاؾت ثب:         آٖ ثطاثط ٔمساض (6)
2 210= 6×35  

ضا ؾيت ظٔيٙي تكىيُ  زضنس غصا 60ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ 

 :اؾت ثب آٖ ثطاثط ٘تيدٝ ٔمساض ٔي زٞس زض

100 210 

g/m
2126= x   

زضنس ٔي ثبقس وٝ ثبيس  10زضنس افت ؾيت ظٔيٙي 

 ثٝ غصا ايبفٝ ٕ٘ٛز: آٖ ضا

g/m
2 6/138= 6/12 +126 

ؾيت ظٔيٙي ثطاي افعٚزٖ ثٝ يه ٔتطٔطثغ  ايٗ ٔمساض

، آشضي تبوبٔي ٚ )وٟٙٝ قٟطي ٔي ثبقس ٔٛضز ٘يبظ

ضا ثٝ زؾت  غصاٞبي زيٍط ثٝ ٕٞيٗ َطيك ٔمساض. (53

وٝ ثبيس ثب ٞٓ  غصاٞبيي ضا ؾپؽ ٔمساض آٚض٘س ٚٔي 

تطويت غصايي ثٝ  خٕغ وطزٜ ٔمساض، تطويت قٛ٘س

خيطٜ غصايي  ايٗ تحميك چٟبض زض .زؾت ٔي آيس

)آضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ ثط٘ح ٚ  قبٞس خيطٜقبُٔ ٔرتّف 

ؾيت  ٚ ثط٘ح)آضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ  Aخيطٜ  ،ٞٛيح(

، ؾيت ثط٘ح)آضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ  Bخيطٜ ظٔيٙي(، 

 ٚ ثط٘ح)آضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ   Cخيطٜٞٛيح( ٚ  ي ٚظٔيٙ

 آظٚال(

 

 

 خيطٜ ٞبي غصايي ٔرتّف، ٘ؿجت ٚ زضنس افت ٔٛاز غصايي ٔمبيؿٝ  .1خسَٚ 

 خيطٜ قبٞس

 زضنس افت ٘ؿجت زضنس غصا تطويجبت خيطٜ

 10 60 ٞٛيح

 2 25 آضزٌٙسْ

 2 15 ثط٘حؾجٛؼ 

 Aخيطٜ 

 10 60 ؾيت ظٔيٙي

 2 25 آضزٌٙسْ

 2 15 ثط٘حؾجٛؼ 

 Bخيطٜ 

 10 30 ؾيت ظٔيٙي

 10 30 ٞٛيح

 2 25 آضز ٌٙسْ

 2 15 ثط٘حؾجٛؼ 

 C خيطٜ

 10 60 آظٚال

 2 25 آضزٌٙسْ

 2 15 ثط٘حؾجٛؼ 

 تزكيببت شيميبيي بذن كزم سفيذ

 ٌطْ وطْ ؾفيس 40 تب 30حسٚز  ثطاي ايٗ آظٔبيف

 آذطيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي ٔمساض پؽ اظ ،ثٙبثطايٗ .الظْ ثٛز

وطْ ٞبيي وٝ ثب تطويت غصايي  ْ ؾفيس اظٌطْ وط 40

ٞٛيح  تطويت غصايي ٔرٌّٛ ؾيت ظٔيٙي ٚ ٘يع آظٚال ٚ

آ٘دب  زض آظٔبيكٍبٜ فطؾتبزٜ قس ٚ تغصيٝ قسٜ ثٛز٘س ثٝ

ّٝ ؾٛوؿ ( Kejeldalٚ) ثٝ ٚؾيّٝ زؾتٍبٜ ٞبي ودّساَ

(Soxhelet)  زضنس پطٚتئيٗ، ا٘دبْ ٌطفت ٚ آظٔبيف
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 ،پطٚا٘ٝ) يسٌطز ؾجٝچطثي ٚ ضَٛثت وطْ ٞب ٔحب

1373.) 

 جذا كزدن كزم اس خبك

ذبن  ذبن اثتسا زض ثطاي خساوطزٖ وطْ ؾفيس اظ

وٕي غصا  ٔمساض َِٛي ايدبز وطزٜ ٚ خؼجٝ يه قيبض

اَطاف غصا  وطْ ٞب ثطاي تغصيٝ زض ٚآٖ ضيرتٝ قس  زض

ايٗ ٔٛلغ ثٝ آؾب٘ي ٔي تٛاٖ  خٕغ ٔي قٛ٘س وٝ زض

وُ وطْ ٞب اٌط ٞسف ثطزاقت  آٟ٘ب ضا خٕغ آٚضي وطز. 

ا٘دبْ ٔي زٞٙس تب  ضا چٙس ثبض خؼجٝ ثبقس ايٗ وبض اظ

ضا  ٔعثٛض ؾپؽ قيبض تٕبْ وطْ ٞب خٕغ آٚضي قٛ٘س. 

ٔي ثبقس ضا  ذبن ثؿتط پطٚضـ وطْ ٚ وٝ ٔرَّٛي اظ

ؾيٙي ٞبي فّعي ٔي ضيع٘س. ثؼس ايٗ  زض ثطزاقتٝ ٚ

ٔي  ؾيٙي ٞب ضا ضٚي زؾتٍبٜ خساؾبظي وطْ لطاض

ثبال  ٜ ثٝ ايٗ تطتيت اؾت وٝ اظزؾتٍب وبض زٞٙس. َطظ

حطاضت ٚ ثٝ ؾُح خؼجٝ ٞبي فّعي ٔحتٛي وطْ ٔي 

٘ٛض تٛؾٍ ٘ٛضؾٙح ٚ حطاضت تٛؾٍ تطٔٛؾتبت ) تبثس

حؿبؼ  چٖٛ وطْ ٞب ٘ؿجت ثٝ ٘ٛض ٚ تٙظيٓ ٔي قٛز(

ٞبي فّعي ٔي ضٚ٘س.  يٙي)ٌطيعا٘ٙس( ثٝ وف ؾ ٞؿتٙس

وطْ  ضا ثطٔي زاض٘س ٚ ؾُح ثؿتط پطٚضـايٗ حبِت  زض

ايٗ زؾتٍبٜ ِِٛٝ ٞبي آة  ضا خسا ٔي وٙٙس. ظيط ٞب

 ؾطز ٚخٛز زاضز وٝ ثبػث ذٙه قسٖ ؾُح زؾتٍبٜ ٚ

ثطاي خسا  ٘تيدٝ وف ؾيٙي ٞبي فّعي ٔي ٌطزز. زض

وطزٖ وطْ ٞبي ذبِم آٟ٘ب ضا قؿتكٛ ٔي زٞٙس ٚ يب 

ايٙىٝ وطْ ٞب ضا ضٚي تٛضي ضيرتٝ ٚ ضٚي زؾتٍبٜ 

ؾٛضاخ تٛضي لطاضزاز وٝ زض ايٗ حبِت ٘يع وطْ ٞب اظ 

  پبييٗ ضفتٝ زضؾيٙي ٞب خٕغ ٔي ٌطز٘س.

 محل پزيرش كزم سفيذ

٘ظطٌطفتٝ  ؾبِٗ ٔرهٛني ثطاي پطٚضـ وطْ ؾفيس زض

ٔي ٌٛيٙس.  يب وطٔرب٘ٝ 1آٖ تطاضيْٛوٝ ثٝ  قس

ؾبِٗ پطٚضـ وطْ ا٘دبْ  زض اؾتحهبَ وطْ ؾفيس ٘يع

ٔي ٌيطز. خبيٍبٜ پطٚضـ وطْ ثبيس زاضاي ؾيؿتٓ 

 وطٔرب٘ٝ ضا س. ثطاي ايٗ ٔٙظٛضحطاضتي ٔٙبؾت ثبق

 ثبقس. ٕٞچٙيٗ زض وٝ ػبيك حطاضت َٛضي ٔي ؾبظ٘س

اؾتفبزٜ  وِٛط بثؿتبٖ اظت زض ٚ ٚؾبيُ ٌطٔبظا ظٔؿتبٖ اظ

                                                 
1
 - Trarium 

ٔحيٍ فبلس  . چٖٛ پطٚضـ وطْ ؾفيس ثبيس زضٌطزيس

ثب پطزٜ  ضا ثٙبثطايٗ خّٛي پٙدطٜ ٞب، ا٘دبْ ٌيطز ٘ٛض

س خٌّٛيطي تبثف ٘ٛضذٛضقي اظ ٔٙبؾجي ٔي پٛقب٘ٙس تب

ٔحُ پطٚضـ وطْ ؾفيس قبُٔ لفؿٝ ٞبي فّعي  قٛز.

چٙس  خؼجٝ ٞبي چٛثي ٔحتٛي ذبن اؾت وٝ زض ٚ

لطاضٌطفتٝ ا٘س. فبنّٝ اِٚيٗ ضزيف لفؿٝ  ضزيف َجمٝ ٚ

ضزيف  اضتفبع ٞط ثٛزٜ ٚ ؾب٘تي ٔتط 30ظٔيٗ  ٞب اظ

 . ثٛز تطٔؾب٘تي  20حسٚز 

 آوبليش آمبري

ٔيبٍ٘يٗ ٞب اظ آٔبض  خٟت آ٘بِيع زازٜ ٞب ٚ ٔمبيؿٝ ثيٗ

 One - wayتٛنيفي، تدعيٝ ٚاضيب٘ؽ يىُطفٝ )

ANOVAخٟت ضؾٓ ٕ٘ٛزاضٞب اظ ٘طْ افعاض ٚ )Excel  

ذُبي  ±اؾتفبزٜ قس. ٘تبيح ثهٛضت ٔيبٍ٘يٗ 

 زضنس ثيبٖ ٌطزيس. 95اؾتب٘ساضز ٚ زض ؾُح إَيٙبٖ 

 

 وتبيج . 3

 درجٍ حزارت

تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ زضخٝ حطاضت ٔٙبؾت ثطاي ضقس وطْ  ثب

وٟٙٝ ) زضخٝ ؾب٘تي ٌطاز ٔي ثبقس18تب 16ؾفيس ثيٗ 

٘كبٖ  ايٗ ٘تبيح ،(1353 ،لجبز آشضي تبوبٔي قٟطي ٚ

زضخٝ ؾب٘تي  22اؾت تب زٔبي  وطْ ؾفيس لبزض زاز وٝ

ُّٔٛثي زاقتٝ ثبقس. ثب افعايف زضخٝ  ٌطاز ٘يع ضقس

 ٞب ٘بٔٙبؾت قسٜ ٚحطاضت، ٔحيٍ ثطاي ضقس وطْ 

 . وطْ ؾفيس ٔي تٛا٘سيبفتتغصيٝ وطْ ٞب وبٞف 

زضخٝ ؾب٘تي ٌطاز ضا ٘يع تحُٕ  28زٔبي  تب حساوثط

زضخٝ ؾب٘تي ٌطاز  28ٕ٘بيس. ِٚي ٚلتي زٔبي ذبن اظ 

 ثبالتط ضفت وطْ ٞب قطٚع ثٝ ذبضج قسٖ اظ خؼجٝ

زضخٝ  30حطاضت حسٚز  زض وطز٘س ٚ )ٔحيٍ وكت(

وف  زض خؼجٝ ذبضج ٚ ٞب اظ وطْ ؾب٘تي ٌطاز ثيكتط

 ٚ ذٛز ضا ثٝ خبٞبي ذٙه تطؾبِٗ پطٚضـ پرف 

  .ضؾب٘س٘س

 رطًبت

ٚلتي وٝ ضَٛثت ٔحيٍ وكت وطْ تبيح ٘كبٖ زاز 

 زضنس ثبقس وطْ ٞب لبزض ثٝ ضقس ٚ 35 اظ ؾفيس وٕتط

زضنس وطْ ٞب  35 تب 30ضَٛثت ثيٗ  ٘يؿتٙس. زض ٕ٘ٛ
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زضنس  30 اظ ٚلتي ضَٛثت ثٝ وٕتط ثيٗ ٔي ضٚ٘س ٚ اظ

ايٗ ثطضؾي  ثطؾس ٞيچ وطٔي ظ٘سٜ ٕ٘ي ٔب٘س. زض

 ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ شوط زضنس وبٞف يبفت ٚ 23 ضَٛثت تب

 ُٛضيىٝ زضٞب زض ايٗ ضَٛثت اظ ثيٗ ضفتٙس. ث قس وطْ

 )ٔبٜ اَٚ( ٞيچ وطٔي زض پبيبٖ اِٚيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي

زضنس  45 تب 35ثطضؾي ضَٛثت ثيٗ  خؼجٝ ٘جٛز. زض

 اظ ضَٛثت ثبالتط س زضٔكرم قس وطْ ؾفيس ٔي تٛا٘

يبثس ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ زض ٔبٜ اَٚ  ٕ٘ٛ زضنس ضقس ٚ 40

زضنس وٙتطَ  45 تب 40 وٝ ضَٛثت ٔحيٍ وكت ثيٗ

أب ثطاي ثطضؾي  .قس وطْ ٞب افعايف ٚظٖ زاقتٙس

 حسالُ ضَٛثتي وٝ وطْ ٞب ٔي تٛا٘ٙس تحُٕ ٕ٘بيٙس زض

زضنس ٍٟ٘ساضي ٌطزيس.  40تب 35ٔبٜ زْٚ ضَٛثت ثيٗ 

وطْ ٞب  ٕ٘ٛ ضَٛثت ٔكبٞسٜ قس وٝ ضقس ٚايٗ  زض

ايٗ ضَٛثت ازأٝ يبثس تّفبت  اٌط ٔتٛلف ٔي ٌطزز ٚ

پبيبٖ  قطٚع ٔي قٛز. ا٘ساظٜ ٌيطي ثيٛٔؽ وطْ ٞب زض

)ٔبٜ زْٚ( ٘كبٖ زاز وٝ وطْ ٞب  زٚٔيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي

ثيٛٔؽ آٖ ٞب وبٞف يبفتٝ ثٛز. زضٔبٜ  تّفبت زاقتٙس ٚ

 35 ضَٛثت ثيٗ بث ٔحيٍ وكتوطٟٔب زض ؾْٛ ثيٛٔؽ 

 اظ ضَٛثت ثيكتط زض .ٌطْ ثٛز 5 اظ زضنس وٕتط 40 تب

زضنس ٔكرم ٌطزيس وٝ وطْ ٞب ثٝ ؾطػت ضقس  50

 تب 60ضَٛثت ثيٗ زض ٞؿتٙس.  فؼبِتط ٘يع ٔي وٙٙس ٚ

ؾب٘تي  3 تب 2 وطْ ٞب زض حسٚز زضنس تؼسازي اظ 65

ؾُح  ٌبٜ زض ٔتطي ؾُح ذبن زيسٜ ٔي قٛ٘س ٚ

 70 تب 65ضَٛثت ثيٗ  زض س.ٔي ٌطز٘ ظبٞط ذبن ٘يع

ؾُح ذبن  وطْ ٞب زض اظي اظ زضنس تؼساز ثيكتط

زضنس، ٔحيٍ  70 اظ ضَٛثت ثيكتط زض ٚ قس٘سٕ٘بيبٖ 

وطْ ٞب ذٛز ضا ثٝ ؾُح  ثطاي وطْ ٞب ٘بٔٙبؾت قسٜ ٚ

ٔٙبؾت  ثٙبثطايٗ، ضَٛثت .(2)خسَٚ  ذبن ٔي ضؾب٘ٙس

زضنس ٔي  60تب 50وطْ ؾفيس ثيٗ  ٕ٘ٛ ثطاي ضقس ٚ

ضقس ذٛز ضا  ايٗ ضَٛثت حساوثط وطْ ٞب زض ثبقس ٚ

  (.2)قىُ  زاض٘س

 
  (ٔطثغ ٌطْ ثط ٔتط) ضَٛثت ٞبي ٔرتّف افعايف ٚظٖ وطْ ٞب زض .2خسَٚ 

 

 افعايف ضقس

 ٔيعاٖ ضَٛثت

 (g/m2) ضٚظ30

 

 (g/m2) ضٚظ60

 

 (g/m2) ضٚظ90

 

 _ _ زضنس تّفبت 100 زضنس 35 اظ وٕتط

 تزضنس تّفب 100 27 162 زضنس 45 تب 35

 657 507 255 زضنس 60 تب 50

 
pH  
 pHتٛخٝ ثٝ ٘تبيح ثٝ زؾت آٔسٜ ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ ثب 

 6/7تب  4/6ٔٙبؾت ثطاي ضقس ٚ ٕ٘ٛ وطْ ؾفيس ثيٗ 

پبييٗ  ٚ ٞبي ثبالتط pHوطْ ؾفيس ٔي تٛا٘س  ٔي ثبقس.

آٖ ٔحيٍ ٞب  زض ايٗ زٚ حس ضا تحُٕ ٕ٘بيس ٚ اظ تط

ايٗ  قسٜ زض ا٘ساظٜ ٌيطي pHضقس وٙس، ثٝ َٛضي وٝ 

ثط  .(3)خسَٚ  ثٛزٜ اؾت ٔتغيط 1/8تب  2/6َطح ثيٗ 

اؾبؼ ٘تبيح حبنُ اذتالف ٔؼٙي زاضي زض ضقس 

 اؾيسي ٚ ثبظي ٔكبٞسٜ ٘كس وطٟٔب زض ٔحيٍ ٞبي

(05/0<P) (ُ3 قى.) 
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 ٔبٜ ؾْٛ ٔبٟٞبي اَٚ، ٔبٜ زْٚ ٚ َي ٔمبيؿٝ ضقس وطْ ٞب زض ٔحيٍ ٞبي اؾيسي ٚ ثبظي .3خسَٚ 

 افعايف ضقس

 ع ٔحيٍ٘ٛ

 (g/m2) ضٚظ30

 

 (g/m2) ضٚظ60

 

 (g/m2) ضٚظ90

 

 568 393 228 ( 2/6 -7اؾيسي ) 

 576 384 243 ( 7 – 8ثبظي ) 

 

  غذا ي ميشان رشذ

ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح ٔي تٛاٖ ٌفت غصاٞبي ٔرتّف ضقس 

ٔرٌّٛ  ٔتفبٚتي ضا ثٝ وطْ ٞب زازٜ ا٘س. وطْ ٞبيي وٝ اظ

ٞٛيح اؾتفبزٜ  ، ؾيت ظٔيٙي ٚثط٘حآضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ 

)خسَٚ (>05/0P) ٔي وطز٘س ثيكتطيٗ ضقس ضا زاقتٙس

 .(4ٚ قىُ  4

 تزكيب شيميبيي بذن كزم

آضز  تطويت قيٕيبيي ثسٖ وطْ ٞبيي وٝ اظ ٔمساض

٘عزيه  وطز٘س ثؿيبض تغصيٝآظٚال  ٚ ثط٘ح ٌٙسْ، ؾجٛؼ

، ؾيت ثط٘حآضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ  وٝ اظ ثٛزثٝ وطْ ٞبيي 

 . (6)خسَٚ  ٞٛيح اؾتفبزٜ ٔي وطز٘س ظٔيٙي ٚ

 پزيتئيه

وطْ ٞبيي وٝ ثب ضغيٓ ثيٗ ٔيعاٖ پطٚتئيٗ اظ ٘ظط 

، ؾيت ظٔيٙي ٚ ثط٘ح)آضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ  Bغصايي 

ٚ آظٚال( تغصيٝ ٔي  ثط٘ح)آضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ  Cٞٛيح( ٚ 

  (.P>05/0) قس٘س، اذتالف ٔؼٙي زاض ٔكبٞسٜ ٍ٘طزيس

 

 

 
 (g/m2) َي ؾٝ ٔبٜ ضقس وطْ ٞب ثب غصاٞبي ٔرتّف .4خسَٚ 

 افعايف ضقس

 ٘ٛع غصا

 (g/m2) ضٚظ30

 

 (g/m2) ضٚظ 60

 

 (g/m2) ضٚظ 90

 

 ثط٘ح%(، ؾجٛؼ 25) آضز ٌٙسْ

 )قبٞس( %(60) %(، ٞٛيح15)

234 363 534 

 %(، ؾجٛؼ ثط٘ح25ٌٙسْ)آضز 

 %(60%(، ؾيت ظٔيٙي)15)

243 384 546 

 %(، ؾجٛؼ ثط٘ح25) آضزٌٙسْ

 %(، ٞٛيح30) %(، ؾيت ظٔيٙي15)

(30)% 

246 417 584 

 %(، ؾجٛؼ ثط٘ح25) آضز ٌٙسْ

 %(60) %(، آظٚال15)

240 

 

369 533 
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 غذاي مصزف شذٌ مقذار
 

 َي ؾٝ ٔبٜطْ ٞب ثطاي تغصيٝ ؤٛضز  غصاي ٔمساض . 5خسَٚ 

 

 ( g/m2ٔيعاٖ غصاي ٔٛضز ٘يبظ)  ٔست پطٚضـ

 1500 ٞفتٝ اَٚ

 1700 ٞفتٝ زْٚ

 1900 ٞفتٝ ؾْٛ

 2100 ٞفتٝ چٟبضْ

 2300 ٞفتٝ پٙدٓ

 2500 ٞفتٝ قكٓ

 2700 ٞفتٝ ٞفتٓ

 2900 ٞفتٝ ٞكتٓ

 3100 ٞفتٝ ٟ٘ٓ

 3300 ٞفتٝ زٞٓ

 3500 ٞفتٝ يبظزٞٓ

 3700 ٞفتٝ زٚاظزٞٓ

 3900 عزٞٓٞفتٝ ؾي

 

 "ثطٔتطٔطثغٌطْ  100ٔمساضغصاي ٔٛضز ٘يبظثطاي تغصيٝ وطْ ؾفيس زضٔست ؾٝ ٔبٜ ثب وكت اِٚيٝ "                       
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 ٔمبيؿٝ تطويجبت قيٕيبيي   . 6 خسَٚ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

           

 ي وتيجٍ گيزي بحث. 4

ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ زض ٔٙبثغ ٔرتّف زٔبي ٔٙبؾت ثطاي 

زضخٝ ؾب٘تي ٌطاز  18تب  16پطٚضـ وطْ ؾفيس ثيٗ 

أب زض ٔدتٕغ  .(1971ثطيٗ ذٛضؾت، ) شوط قسٜ اؾت

قٟيس ثٟكتي زٔبي وطٔرب٘ٝ ثبالتط ثٛز وٝ ضقس ٚ ٕ٘ٛ 

وطْ ؾفيس ضا وبٞف زاز. ثٙبثطايٗ، اٌط زٔبي وطٔرب٘ٝ 

ُّٔٛة ٍٟ٘ساضي قٛز زض افعايف ضقس وطْ ٞب زض حس 

ٔٛثط ذٛاٞس ثٛز تغصيٝ وطْ ٞب ثب غصاي ٌطْ ٘يع  ثط 

  (.1996وٛتجبَ، زٔبي ذبن تبثيط زاضز )

ا٘ساظٜ ٌيطي ثيٛٔبؼ وطْ ٞب  ٘تبيح حبنُ اظ بْ ٚلاض

 ايٗ وطْ ٞب ثؿيبض ٕ٘ٛ ضقس ٚ وٝ ضَٛثت زض زاز٘كبٖ 

وطْ ٞب ٔي ٔي ثبقس. َجك ٔكبٞسات ا٘دبْ قسٜ  ٔٛثط

تٛا٘ٙس ٌطؾٍٙي ضا ٔستي تحُٕ وٙٙس ثسٖٚ آٖ وٝ 

ضَٛثت  ٕٞيٗ ٔست اٌط أب زض ،تّفبت زاقتٝ ثبقٙس

ضَٛثت  وبٞف يبثس ثبػث ٘بثٛزي وطْ ٞب ٔي ٌطزز. اٌط

ٔحيٍ وكت وطْ ؾفيس ظيبز ثبقس قطايٍ ظ٘سٌي ثطاي 

ثٝ َطف غصا  آٖ ٞب وٕتط وطْ ٞب ٘بٔٙبؾت ٌطزيسٜ ٚ

َٛثت افعايف يبثس اوؿيػٖ ٔي ضٚ٘س چٖٛ ٞط چٝ ض

وطْ ٞب ثطاي تٙفؽ  ذبن وبٞف ٔي يبثس ٚ ٔٛخٛز زض

)الَ ٚ ٕٞىبضاٖ،  ثٝ ؾُح ذبن ٔي ضؾب٘ٙس ذٛز ضا

 اظ ضَٛثت ٞبي ثبالتط زض وٝ ايٗ قطايٍ ثيكتط (1996

ٔدتٕغ قٟيس  زضنس ٔكبٞسٜ ٔي ٌطزز. زض 65

زضنس ثٛز  48تب  40ٔٛضز اؾتفبزٜ ثيٗ ثٟكتي ضَٛثت 

ايٗ ُّٔت ثٝ ٔطاتت پبييٗ تط ثٛز.  ٘يع ٞبٚ ضقس وطْ 

ا٘ساظٜ ٌيطي  ٔبٜ اَٚ ٚ قبٞس زضزض ٔمبيؿٝ ثب  ٘يع

وطْ ٞبي ايٗ خؼجٝ ثبثت ٌطزيس. ثٙبثطايٗ، ٔي ثيٛٔبؼ 

تٛاٖ ٌفت وٝ ثب افعايف ضَٛثت ٔي تٛاٖ تِٛيس وطْ 

ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ وطْ ؾفيس زض  .ؾفيس ضا افعايف زاز

ؾيسي ظ٘سٌي ٔي وٙس قطايٍ َجيؼي زض ٔحيٍ ٞبي ا

 ضفت وٝ ضقس ايٗ وطْ زض (، ا٘تظبض ٔي1371)زِيٙبز، 

ِٚي ثب تٛخٝ ثٝ خسَٚ  .ثبقس ٔحيٍ اؾيسي ثيكتط

اؾت  ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ وطْ ؾفيس لبزض pHٔطثٌٛ ثٝ 

حس  زض ضقس آٖ ٘يع زض ٔحيٍ ثبظي ٞٓ ضقس ٕ٘بيس ٚ

ٔٙبؾت ثطاي  pHطذي ٔٙبثغ ث ٔحيٍ اؾيسي اؾت.

ثيٗ  ضا pH حساوثط ٚ 7تب  5/6ثيٗ  ضقس وطْ ؾفيس ضا

ايٗ  ، أب زض(1352فطپٛض، ) ٕ٘ٛزٜ ا٘س شوط 5/7تب  6

 وٝ وطْ ؾفيس ٔي تٛا٘س زض آظٔبيف ٔكرم ٌطزيس

pH  َٗي ضقس ٔٙبؾجي زاقتٝ ثبقس.  6/7 تب 4/6ثي

أب وطْ  ،ضؾيس 8ٔحيٍ وكت ثٝ  pH زٚضٜ آظٔبيف

ب ايٗ ٔحيٍ ٞ ؾفيس ثسٖٚ ايٙىٝ تّفبت زاقتٝ ثبقس زض

 آضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ ثط٘ح، ؾيت ظٔيٙي ٚٞٛيح

 زضنس ٚظٖ ٘ٛع تطويجبت

 35 پطٚتئيٗ

 5 چطثي

 60 ضَٛثت

 آضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ ثط٘ح ٚ آظٚال

 زضنس ٚظٖ ٘ٛع تطويجبت

 33 پطٚتئيٗ

 8 چطثي

 61 ضَٛثت
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ثٛز وٝ ٔكىّي  2/6ا٘ساظٜ ٌيطي  pHضقس وطز. حسالُ 

 ايدبز ٘ىطز.ثطاي وطْ ٞب 

ثيكتطيٗ ضقس ٔتؼّك ثٝ وطْ ٞبيي اظ ٘ظط تغصيٝ اي، 

ؾيت  آضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ ٌٙسْ، ٞٛيح ٚ اؾت وٝ اظ

ظٔيٙي تغصيٝ ٔي وطز٘س، ثٙبثطايٗ غصاٞبي ٔٛضز 

وطْ ٞب ايدبز  افعايف ضقسي وٝ زض ٘ظط اظ اؾتفبزٜ ضا

 آضز ٌٙسْ، وطز: ٔي تٛاٖ ثٝ قطح شيُ شوط ز٘س،وط

 < ، آظٚالثط٘حؾجٛؼ  آضز ٌٙسْ، <، ٞٛيح ثط٘حؾجٛؼ 

 آضز ٌٙسْ، <ؾيت ظٔيٙي ،ثط٘ح ؾجٛؼ آضز ٌٙسْ،

َطفي ثب ٔكبٞسٜ  اظ ؾيت ظٔيٙي ٚ ٞٛيح ،ثط٘حؾجٛؼ 

خسَٚ ٔطثٌٛ ثٝ افعايف ٚظٖ ثب ضغيٓ غصايي ٔرتّف 

 ٞب ثؿيبضٔي تٛاٖ زضيبفت وٝ افعايف ضقس وطْ 

آٔبضي  ٘ظط اؾت وٝ ايٗ ُّٔت اظ ٘عزيه ثٝ يىسيٍط

ثٙبثطايٗ، ثب تٛخٝ ثٝ ٞعيٙٝ ٌطزز . ٞٓ تبييس ٔي 

غصاٞبيي وٝ  التهبزي ثبال وٝ پطٚضـ وطْ ؾفيس ثب

 ٘يع ٔي ٌيطز ثٝ ز٘جبَ زاضز ٚ اوٖٙٛ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض

 ٚ ثط٘ح ٌٙسْ، ؾجٛؼ ثب تٛخٝ ثٝ ضقس وطْ ٞب ثب آضز

اظ ٘ظط اضظـ غصايي  حس ُّٔٛثي ثٛزٜ ٚ آظٚال وٝ زض

ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ تغصيٝ ثب  ،اؾت ٔؼبزَ غصاٞبي زيٍط

 ٞعيٙٝ آضز اٌط ذٛاٞس ثٛز. تط ايٗ غصا ٔمطٖٚ ثٝ نطفٝ

ٕٞٝ غصاٞب ٔٛضز اؾتفبزٜ  وٝ زض ضا ثط٘حؾجٛؼ  ٌٙسْ ٚ

وطْ  ٌطفتٝ ٘كٛز ٞعيٙٝ تِٛيس ٘ظط ٔي ٌيطز زض لطاض

چٖٛ  ،وبٞف ٔي يبثسثٝ نفطؾفيس ثب آظٚال تمطيجبً 

تبالثٟب خٕغ  آثٍيطٞب ٚ ثٝ ضاحتي ٔي تٛاٖ اظ ضا آظٚال

ٔكبٞسٜ ٌطزيس وطْ ٞبيي وٝ ثب آضز ٌٙسْ، وطز. آٚضي 

ؾيت ظٔيٙي تغصيٝ ٔي قس٘س  ، ٞٛيح ٚثط٘ح ؾجٛؼ

وطْ ٞبيي وٝ ثب آضز  ٘ٛظازاٖ ثيكتطي تِٛيس وطز٘س ٚ

ٞٛيح تغصيٝ قس٘س وٕتطيٗ ٘ٛظاز  ٚ ثط٘حٌٙسْ، ؾجٛؼ 

أب وطْ ٞبيي وٝ ثب آضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ  .تِٛيس وطز٘س ضا

حس  آظٚال تغصيٝ ٔي قس٘س تِٛيس ٔثُ آٖ ٞب زض ٚ ثط٘ح

ؾيت  ٚ ثط٘حآضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ  وطْ ٞبيي ثٛز وٝ اظ

 ظٔيٙي اؾتفبزٜ ٔي وطز٘س.

ٔي تٛاٖ  تطويت قيٕيبيي ثسٖ وطْ ٞب ٘يع ٘ظط اظ

ٌفت، ثب تٛخٝ ثٝ خسَٚ ٔكبٞسٜ ٔي ٌطزز وطْ ٞبيي 

آظٚال اؾتفبزٜ ٔي  ٚ ثط٘حآضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ  ٝ اظو

 حس ثباليي ثٛزٜ ٚ پطٚتئيٗ زض ٔمساض ٘ظط وطز٘س اظ

، ثط٘حآضز ٌٙسْ، ؾجٛؼ  ٔكبثٝ وطْ ٞبيي ٞؿتٙس وٝ اظ

 ايٗ ٔٛيٛع اظ ٞٛيح تغصيٝ ٔي وطز٘س ٚ ؾيت ظٔيٙي ٚ

 ثب زض ،ثٙبثطايٗ آٔبضي ٞٓ تبييس ٔي ٌطزز. ٘ظط

 ٛاٖ زضيبفت وٝ آضز٘ظطٌطفتٗ آ٘چٝ وٝ ٌصقت ٔي ت

وٓ ٞعيٙٝ  آظٚال غصاي ذٛة ٚ ٚ ثط٘حٌٙسْ، ؾجٛؼ 

 اي ثطاي پطٚضـ وطْ ؾفيس ٔي ثبقس.

غصايي وٝ  ٕٞچٙيٗ َجك ٔكبٞسات ا٘دبْ قسٜ ٔمساض

غصايي  اظ ايبفٝ ٔي ٌطزيس ثيكتط ثٝ خؼجٝ ٞبي قبٞس

ثٛز وٝ ثٝ خؼجٝ ٞبي آظٔبيكي ايبفٝ ٔي قس، أب 

٘كبٖ زاز وٝ ضقس  افعايف ثيٛٔبؼ خؼجٝ ٞبي قبٞس

ٔي تٛاٖ ٘تيدٝ ٌطفت  ،ثٛزٜ اؾت. ثٙبثطايٗ آٖ ٞب وٕتط

 .افعايف ٕ٘ي زٞس وٝ غصاي ايبفي ضقس وطْ ٞب ضا

ثب تٛخٝ ثٝ  ثّىٝ فمٍ ثبػث افعايف ٞعيٙٝ ٔي ٌطزز.

٘تبيح حبنُ، اظ قطايٍ تغصيٝ اي ٚ پطٚضقي تؼييٗ 

قسٜ زض ايٗ تحميك ٔيتٛاٖ ثؼٙٛاٖ يه اٍِٛي خسيس 

ـ وطْ ؾفيس ٚ ثٟجٛز تِٛيس آٖ ثٟطٜ ٌيطي خٟت پطٚض

 ٕ٘ٛز.
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Abstract 
In this study, 4 different food diets were examined for feeding white worm (Enchytraeus 

albidus Henle, 1837) which is used as the most important live food for fingerlings sturgeons 

were studied. Results showed that suitable moisture for growth and development of white 

worm was 50 - 70 % that their biomass reached to a 675 g/m
2 

during 90 days. But it decreased 

significantly at moisture lower than 45 % and upper than 65 %. White worm had similar 

growth both in acidic and basic area. White worm biomass reached to 576g/m
2
 during 90 days 

in basic area but reached to 568 g/m
2
 in acidic that was maximum at pH 6.4 - 7.6, while its 

growth decreases at pH lower than 6 and higher than 8. In this study, Azola used as food for 

white worm in amount of 60%, wheat meal 25%, and wheat bran 15% that caused to more 

growth in worms and their biomass reached to 533 g/m
2
 during 90 days. Although biomass of 

worm fed with mixture of potato 30%, carrot 3%, wheat meal 25% and wheat bran 15% 

reached to 584 g/m
2 , 

but
 
biomass of worms were fed with mixture of potato 60%, wheat meal 

25%, and wheat bran 15% reached to 576 during 90 days. Economically, cost production of 

Azola was lower in comparison to other diets. Biochemical decomposition of worms fed with 

mixture of Azola, wheat meal and wheat bran showed more protein (33 %) than others. Based 

on results Azola can be used as a suitable and commercial replacement for white worm food 

diets.  
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