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ٔقبٖٚ ٔحتحتحشْ       3/775502ثٝ اػتٙبد اثالغيٝ ؿٕبسٜ 

پظٚٞؾ ٚ فٙبٚسي ٚصاست فّْٛ، تتميمبت ٚ فٙبٚسي ٚ دثيش 

 35ؿٛساي فتف، ٔجٙي ثش ٚاٌزاسي ٚؽيفٝ ارشاي ٔبدٜ   

ٞب ٚ ٔؤػحؼحبت    آئيٗ ٘بٔٝ ارشايي لبٖ٘ٛ حٕبيت اص ؿشوت

ٞبي فّٕي ٚ كٙقتي ايشاٖ،  دا٘ؾ ثٙيبٖ ثٝ ػبصٔبٖ پظٚٞؾ

٘بٔٝ ػحبصٔحبٖ    ؿبيبٖ روش اػت ٔغبثك ثب ايٗ ٔبدٜ اص آييٗ

ٔٛؽف اػت فٟشػت ٘يبصٞبي فٙبٚسا٘ٝ، تزٟيضات ٚ ٔحٛاد  

ٞحب ٚ       ٞبي ارشايي سا ثٝ ؿشوت اِٚيٝ ٔٛسد ٘يبص دػتٍبٜ

 .ٔؤػؼبت دا٘ؾ ثٙيبٖ افالْ ٕ٘بيذ

ٞب ٚ ٔؤػؼبت دا٘ؾ ثٙحيحبٖ    ثش ايٗ اػبع اص تٕبٔي ؿشوت

ٌشدد، ٘ؼجت ثٝ حجت اؽٟبسي حٛصٜ تخلحلحي    دفٛت ٔي

ي ٞبي فٙبٚسا٘ٝ خٛد اص عشيك ػبٔحب٘حٝ   فقبِيت ٚ تٛإ٘ٙذي

org.irost.fanavari://http   ثحشاي  .  الذاْ ٕ٘بيحٙحذ

وؼت اعالفبت ثيـتش ثب دثيشخب٘ٝ ٔشثٛعٝ دس دفتش ٔشوضي 

تٕبع  77357735ياستجبط ثب دا٘ـٍبٜ ٚ كٙقت ثب ؿٕبسٜ

 .حبكُ فشٔبييذ

ٞحبي     ٘بٔٝ عشح صٔيحٙحٝ   ثش اػبع آئيٗ دفتش ٔشوضي استجبط ثب دا٘ـٍبٜ ٚ كٙقت
دس  327303033استجبعي كٙقت ٚ دا٘ـٍبٜ ٔلٛة ٞيأت ٔتتشْ ٚصيشاٖ ٔٛسخ 

اي ثب دفبتش  سٚ ايٗ دفتش استجبط ػبصٔبٖ يبفتٝ اص ايٗ.  ٚصاست فّْٛ تـىيُ ؿذٜ اػت
ٞب ٚ ٔشاوض پظٚٞـي ٚ ٘ححيض دفبتش استجبط ثب دا٘ـحٍحبٜ    استجبط ثب كٙقت دا٘ـٍبٜ

ٞحبي   دفتش ٔزوٛس ثٝ ػبصٔبٖ پظٚٞؾ 3252اص ػبَ .  ٞبي ٔختّف داسد ٚصاستخب٘ٝ
 . دٞذ فّٕي ٚ كٙقتي ايشاٖ ٔٙتمُ ٚ تتت ٔذيشيت ايٗ ػبصٔبٖ ادأٝ فقبِيت ٔي

 :ايٗ دفتش ٚؽبيف ارشايي خٛد سا دس لبِت چٟبس ٌشٜٚ ؿبُٔ

 

 

 

 

 

 

 .سػب٘ذ ثٝ ا٘زبْ ٔي

ٞبي ارشايي،  ٞبي ايٗ دفتش ثشاي ٕٞبٍٞٙي ثيـتش دس ٔٛسد فقبِيت اص ديٍش ثش٘بٔٝ 
ٞب اػت وٝ ٞش ػبِحٝ   ثشٌضاسي ٌشدٕٞبيي ٔذيشاٖ دفبتش استجبط ثب كٙقت دا٘ـٍبٜ

 .ٌشدد سيضي ٚ ارشا ٔي ثش٘بٔٝ

 بٌياى ّا ٍ هؤعغات داًؼ فزاخَاى ثبت اظْاري ؽزكت  

 

 معزفی دفتزدفتز مزكشي ارتباط با داوشگاٌ ي صىعت                                                                            

 

 تٛػقٝ استجبعبت پظٚٞـي ٚ فٙبٚسي ( 3)

 ٞبي فٙي ٚ ٟٔٙذػئٕيضي تٛإ٘ٙذي (2)

 ٞبي تخللي  ٞب ٚ ٕٞبيؾ ٕ٘بيـٍبٜ (3)

 وبسآٔٛصي (4)

http://fanavari.irost.org
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 بشرگداشت ريس وان دفتز مزكشي ارتباط با داوشگاٌ ي صىعت                                                                 

ٚ ٔشاوض پظٚٞـحي ٚ     ٞبي فّٕي ٚ كٙقتي ايشاٖ ٚ ٔـبسوت ثيـتش ثب كٙبيـ استجبط ثب دا٘ـٍبٜ ٚ كٙقت ػبصٔبٖ پظٚٞؾ پيشٚ سٚيىشد رذيذ دفتش ٔشوضي 
تحٗ  ٞبي وبسثشدي ٔشتجظ ثب كٙقت دس ثِٛتٗ خجشي دفتش ٔشوضي استجبط ثب دا٘ـٍبٜ ٚ كٙقت، ا٘تـبس ثحِٛح   دا٘ـٍبٟٞبي ػشاػش وـٛس ثٝ رٟت ٔقشفي ٕٞبيؾ
ٚ ثب ٞذف ثٟجحٛد  (  ع) دس ٔتُ دا٘ـٍبٜ اِضٞشاء“  ٘بٖ ػبِٓ، ص٘ذٌي ػبِٓ“ آثبٖ ٔبٜ ػبَ ربسي ثب ؿقبس 37خجشي فّٕي رٟت ثضسٌذاؿت سٚص ٘بٖ دس تبسيخ 

 .ٚضقيت ٘بٖ دس وـٛس ٔذ ٘ؾش لشاس ٌشفت
فحي  ٔقشايٗ ثش٘بٔٝ ثب ٞذف عشح ٔٛضٛؿ ٘بٖ ٚ ٔـىالت ٔشتجظ دس تِٛيذ ٌٙذْ، آسد ٚ٘بٖ، ٌٌّٛبٜ ٞبي تىِٙٛٛطيه، آٔٛصؿي ٚ فشٍٞٙي ٔٛرٛد ٚ ٕٞچٙيٗ 

 . ٘بٖ ػبِٓ ثٝ ربٔقٝ ثب ٞذف وبٞؾ احشات ٔلشف ٘بٖ ٞبي غيش ػبِٓ دس ربٔقٝ، ثش٘بٔٝ سيضي ٌشديذٜ اػت
 

 :ايٗ ٕٞبيؾ ثب ٔتٛسيت ثش٘بٔٝ ٞبي ريُ ثش٘بٔٝ سيضي ٌشديذٜ اػت
 
 ٞب ٚ ضقف ٞبفشًٞٙ ٔلشف ٘بٖ، چبِؾ     -3
 چٍٍٛ٘ي ٔقشفي ٔـخلبت ٚ ٚيظٌي ٞبي ٘بٖ ػبِٓ تِٛيذ ؿذٜ دس ثخؾ ػٙتي ٚ كٙقتي     -3
 عشح ٔـىالت حٛصٜ ٘بٖ دس ثخؾ تِٛيذ ٌٙذْ، آسد ٚ ٘بٖ ٚ ػبيش ٔتلٛالت ثش پبيٝ آسد ثٝ كٛست ػٙتي ٚ كٙقتي     -2
 ساٞىبسٞبي تقبُٔ كٙبيـ، دا٘ـٍبٜ ٞب ٚ ثخؾ ٞبي دِٚتي ثشاي ايزبد ؿجىٝ پظٚٞؾ ٚ فٙبٚسي ٘بٖ ٚ اػتمشاس ٘ؾبْ ٘ٛآٚسي ٘بٖ دس وـٛس     -5
 ٘مؾ التلبد ٘بٖ دس ايزبد التلبد ٔمبٚٔتي     -7
 

 :ٞبي ريُ لشاس ٌشفتٝ اػت  ٞبي ٔبدي ٚ ٔقٙٛي ٟ٘بدٞب ٚ ػبصٔبٖ ايٗ ٕٞبيؾ ٔٛسد حٕبيت
 

ٖ    ٔقبٚ٘ت فّٕي ٚ فٙبٚسي سيبػت رٕٟٛسي، ؿشوت ثبصسٌب٘ي دِٚتي ايشاٖ، ٔشوض پظٚٞؾ آٚساٖ ٞبي غالت ايشاٖ، ٌشٜٚ كٙقتي ػبص صيجب، ٌشٜٚ كٙقتي ٘حب
وٛ، ٔبٞٙبٔٝ آسد ٚغزا، ا٘زٕٗ فحّحْٛ ٚ      ػجٛع، ؿشوت ٌّٙبٖ پٛساتٛع، ؿشوت ٘بٖ ػتش، وبٖ٘ٛ ا٘زٕٗ ٞبي كٙفي كٙبيـ غزايي ايشاٖ، ؿشوت تىٙٛپبٖ

ػبصٔحبٖ  ت، فٙبٚسي غالت ايشاٖ، ا٘زٕٗ كٙفي كٙبيـ آسد ايشاٖ، دا٘ـٍبٜ غالت لبئٓ، ػبصٔبٖ غزا ٚ داسٚ ٚصاست ثٟذاؿت، ا٘زٕٗ غزا ٚ تغزيٝ حبٔي ػالٔ
 .پظٚٞؾ ٞبي فّٕي ٚ كٙقتي ايشاٖ ٚ اػتب٘ذاسي تٟشاٖ

چحٙحيحٗ    افضايي دس ٔجبحج ٔشتجظ ثب ٘بٖ، ٕٞح  ٞبي ريشثظ، ايزبد وب٘ٛ٘ي ثشاي ٕٞفىشي ٚ ٞٓ ٞبي ثيـتش ٕٞىبسي ثب كٙقت ٘بٖ وـٛس ٚ ػبصٔبٖ ايزبد صٔيٙٝ
فٙبٚسي ٚ   ٞبي دا٘ـٍبٜ ٚ تزبسي ػبصي دػتبٚسدٞبي دا٘ـٍبٞي دس التلبد، ػالٔت،  ٔٙؾٛس اػتفبدٜ اص تٛإ٘ٙذي ٕٞىبسي ٔـتشن دا٘ـٍبٜ ثب ػبيش ثخؾ ٞب ثٝ

 .ٔذيشيت ٘بٖ دس وـٛس اص دػتبٚسدٞبي لبثُ ا٘تؾبس دس ايٗ ثش٘بٔٝ ٔيجبؿذ
ٙحقحت ٚ     ٖ كح ٘ؾش ثٝ ٍٕٞشايي ايزبد ؿذٜ دس كٙبيـ، ػبصٔبٖ ٚ ٟ٘بدٞبي ٔشتجظ ثب ٘بٖ ٚ أىبٖ ثٟشٜ ثشداسي ٔٙبػت اص فضبي تقبُٔ ػبص٘ذٜ ايزبد ؿذٜ ٔيب

ت ايٗ حٛصٜ ٚ ٞب ٚ كٙبيـ دس ايٗ ثش٘بٔٝ ٔي تٛا٘ذ ٘مؾ ثؼضايي دس تمٛي دا٘ـٍبٜ ثشاي ايزبد حشوتي ٔٙؼزٓ، پبيذاس ٚ احشثخؾ دس ربٔقٝ، حضٛس ػبيش دا٘ـٍبٜ
 .ٞب داؿتٝ ثبؿذ ٕٞچٙيٗ افضايؾ تٛاٖ ٚ استمبي ٘مؾ دا٘ـٍبٜ

ثٝ ؿٕبسٜ (  ع) شاءتٛا٘ٙذ ثب دثيشخب٘ٝ ايٗ ثش٘بٔٝ ٔؼتمش دس ٔقبٚ٘ت پظٚٞـي ٚ فٙبٚسي دا٘ـٍبٜ اِضٞ ِزا فاللٝ ٔٙذاٖ ثٝ حضٛس دس ثش٘بٔٝ ثضسٌذاؿت سٚص ٘بٖ ٔي
 .تٕبع حبكُ ٕ٘بيٙذ  55/55022ٚ  55/2/773ٞبي  تّفٗ
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تزشثٝ چٙحذ  .  اي التلبدي ربٔقٝ ٔبػت ٚ فذْ پشداختٗ ثٝ آٖ ٚ ٘ذاؿتٗ ثش٘بٔٝ ٔذٖٚ ثشاي آٖ، لغقب ثشاي دِٚت ٞضيٙٝ صا خٛاٞذ ثٛد٘بٖ اص ٔؼبئُ پبيٝ

سٚؽ لجّي پشداخت يبسا٘ٝ ٞٙحٍحفحت    .  ػبَ ٌزؿتٝ دس ايٗ ساثغٝ پيؾ سٚي ٔبػت وٝ ٔي تٛا٘ذ سإٞٙبي تلٕيٓ ٌيشي ٚ تلٕيٓ ػبصي دس دِٚت ثبؿذ

 .فضايٙذٜ ٚ پبئيٗ ٍ٘ٝ داؿتٗ ليٕت ٘بٖ ثٛد

ثب ٚرٛد ايٗ يبسا٘حٝ  .  ٔيّيبسد تٛٔبٖ سػيذ ///5يبسا٘ٝ ٘بٖ ثٝ حذٚد  3255ايٗ سٚاَ وٝ اص ػبَ ٞب لجُ دس پيؾ ٌشفتٝ ؿذ تب ثذا٘زب سػيذ وٝ دس ػبَ 

ِحت  دٚ ٍٞٙفت ٚ دػتٍبٜ فشيض ٚ عٛيُ ثبصسٌب٘ي دِٚتي، ٚ فؼبد ٚ سا٘ت ٘بؿي اص آٖ سٚؽ، وبػتي ٞبي ٘بٖ ٚ ٘بسضبيتي ٔشدْ ٚ ٘ب٘ٛايبٖ آٖ چٙبٖ ثٛد

چٙذ ٔبٜ پغ اص اتخبر ايحٗ  .  لجُ ثٝ ٘بچبس تلٕيٓ ثٝ حزف يىجبسٜ يبسا٘ٝ آسد ٚ آصاد ػبصي ليٕت آسد دس ػغح وـٛس ثشاي ٘ب٘ٛايبٖ ٚ تٕبْ كٙٛف ٌشفت

٘حٝ  ػفبتلٕيٓ دسػت، ٔتبػفب٘ٝ ثٝ دِيُ رٟؾ ليٕت دالس ٚ افضايؾ ليٕت ٌٙذْ ٚاسداتي، دِٚت لجُ دٚثبسٜ ساٜ چٙذ ليٕتي آسد سا دس پيؾ ٌشفت ٚ ٔتب

 . ٚضقيت ثٝ حبِت لجُ ثشٌـت

تحٛٔحب٘حي       ///70ٔيّيبسد تٛٔبٖ اص عشيك يبسا٘ٝ ٔبٞب٘ٝ ٘مذي  ///70ٔيّيبسد تٛٔبٖ يبسا٘ٝ ٔؼتميٓ ثشاي آسد ٚ حذٚد  ///330دِٚت  02دس ػبَ 

 .   وٙذپشداخت ٔي

ثحٝ     ٘يحض تذاْٚ ايٗ سٚ٘ذ فالٜٚ ثش تتٕيُ ٞضيٙٝ ٞبي ثيـتش ثش دِٚت، ٌؼتشؽ سا٘ت خٛاسي ٚ فؼبد، ٘بسضبيتي ٔشدْ ٚ ٘ب٘ٛايبٖ ٚ وبٞؾ ويفيت ٘بٖ سا 

 .  ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿت، وٝ ٞيچىذاْ اص آٟ٘ب دس رٟت ٔٙبفـ دِٚت ٚ ّٔت ٘يؼت

 ايٙه دِٚت ثبيذ تلٕيٓ ثٍيشد وٝ ٔي خٛاٞذ وذاْ ساٜ سا ا٘تخبة وٙذ؟ 

 افغبي يبسا٘ٝ ثيـتش ثٝ آسد ٚ ٘بٖ ٚ افضايؾ ٞضيٙٝ ٞبي دِٚت ٚ 

 .تذاْٚ ساٜ پشفؼبد ٚ سا٘ت

 يب

 آصادػبصي ليٕت آسد ٚ ٘بٖ ٚ رجشاٖ آٖ ثشاي الـبس ضقيف 

 . ثب افضايؾ يبسا٘ٝ ٘مذي يب اسائٝ وبست ٘بٖ يب أخبَ آٖ ٚ وبٞؾ ٞضيٙٝ ٞبي دِٚت ٚ سا٘ت ٚ فؼبد

سا يش   دس كٛست تلٕيٓ ثٝ آصاد ػبصي ليٕت آسد ٚ ٘بٖ ٚ رجشاٖ الـبس ضقيف ثب افضايؾ يبسا٘ٝ ٘مذي، وبست ٘بٖ ٚ يب سٚؽ ٞبي ديٍش، دِٚت ٔضايبي ص

 .   ثذػت خٛاٞذ آٚسد

 .دِٚت سا اص پشداخت آٖ يبسا٘ٝ والٖ خالف خٛاٞذ وشد  -

 .آسد ٚ ٘بٖ سا اص يه وبالي ػيبػي ثٝ يه وبالي التلبدي تجذيُ خٛاٞذ وشد  -

 . دِٚت، ربٔقٝ ٚ التلبد وـٛس سا اص سا٘ت ٞبي خشد ٚ والٖ ثؼيبسي خٛاٞذ سٞب٘يذ ٚ ٔؼيش فؼبد سا خٛاٞذ ثؼت  -

ٞحبي  كٙقت ٚ كٙف ثضسي ٚ ٌؼتشدٜ آسدػبصي، ٘ب٘ٛائي ٚ ػبيش فشآٚسدٜ ٞبي آسدي سا ثٝ وبس التلبدي ػٛق خٛاٞذ داد ٚ آٟ٘ب سا اص ؿش ليٕحت    -

 .چٙذٌب٘ٝ ٚ پشفؼبد آسد خٛاٞذ سٞب٘يذ

 ت علوی داًؾگاُ عالهِ طباطبائیيالطفعلی بخؾی                                                                                                             عضَ ّ 
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 (عج)ليــال ًــــَري                                                                 هزكش آهَسػ علوی كاربزدي صٌایع غالت قائن 

 
اص ػبِيبٖ دٚس ٘بٖ ثٝ سٚؽ ػٙتي دس وـٛس تِٛيذ ٔي ٌشدد .  ٘بٖ ٔتلَٛ اػتشاتظيه وـٛس ايشاٖ، غزاي اكّي يب اكغالحب لٛت اليٕٛت ٔشدْ ايشاٖ سا تـىيُ ٔي دٞذ

  .وٝ اِجتٝ ضبيقبت ٚ ٔـىالت صيبدي داسد
وٝ ٚلتي  ٌفت اِجتٝ ثبيذ.  ٞبي ػٙتي ٞؼتٙذ ٞبي كٙقتي دس حبَ تجذيُ ؿذٖ ثٝ سليجي رذي ثشاي ٘بٖ ايٗ سٚصٞب ٘بٖ ثٝ د٘جبَ آٖ ٘بٖ ٞبي كٙقتي ؿشٚؿ ثٝ سؿذ وشد٘ذ ٚ

تلحٛس   ثٙبثشايٗ ٘جبيحذ .  ؿٙبػٙذ ٞب سا ٔي ٞبي فب٘تضي آٖ ٞبي حزيٓ وٝ ٔشدْ ثٝ ٘بْ ٘بٖ ٞبي ٔؼغح اػت ٚ ٞٓ ٘بٖ ٞٓ ٘بٖ آيذ، ٔٙؾٛس ٞبي كٙقتي كتجت ثٝ ٔيبٖ ٔي اص ٘بٖ
 .اػت ٘بٖ فب٘تضي ٕٞبٖ وٝ ٘بٖ كٙقتي وشد

  ٔضايبي ٘بٖ كٙقتي ٘ؼجت ثٝ ٘بٖ ػٙتي

ؿٛد ٕٞٝ وبسٞحب ٚ     ٚلتي وٝ ٘بٖ ثٝ كٛست كٙقتي تِٛيذ ٔي.  ٕ٘ي تٛاٖ ديذ ٞبي ٔؼغح ثٝ سٚؽ ػٙتي ٞب سا دس تِٛيذ ٘بٖ ٞبي كٙقتي ٔضايبيي داس٘ذ وٝ آٖ دس ٚالـ ٘بٖ
سا ثب تِٛيذ كٙقتي، وٙتشَ وشد ٚ ويفيت آٖ سا ثحٝ       آسد تٛاٖ غٙي يب ضقيف ثٛدٖ ثٝ فالٜٚ ٔي.  ا٘زبْ ٔي ٌشدد ٔشاحُ تِٛيذ ثٝ كٛست ٔىب٘يضٜ ٚ ثذٖٚ دخبِت دػت

ٛاد وٙذ ٚ دس ايٗ كٛست، تٟٙب ٔح  ؿٛد، ٕ٘بيٙذٜ دِٚت ثٝ فٙٛاٖ ٔؼئَٛ فٙي ثش تٕبٔي ٔشاحُ تِٛيذ ٘ؾبست ٔي ٚلتي وٝ ٘بٖ دس ٔميبع كٙقتي تِٛيذ ٔي.  ثٟتشيٗ حذ سػب٘ذ
ؿٛد وٝ  ٕٞچٙيٗ دس ٚاحذٞبي كٙقتي اص حشاست غيشٔؼتميٓ اػتفبدٜ ٔي .ؿٛد ٞبي غيشٔزبص غيشٕٔىٗ ٔي ؿٛد ٚ أىبٖ اػتفبدٜ اص افضٚد٘ي افضٚد٘ي ٔزبص ثٝ ٘بٖ اضبفٝ ٔي

  .آيذ خٛد ايٗ أش، يه ٔضيت ثٟذاؿتي ثؼيبس ٟٔٓ ثٝ حؼبة ٔي

اٖ ثخؾ ػٙتي ثحٝ ٘حبٖ       ٞب اص عشيك وبسٌش سٚد ٚ دس ٘تيزٝ ديٍش ثتج ا٘تمبَ ثيٕبسي ؿٛد ٘يشٚي وبس فيضيىي يب ٕٞبٖ ٘ب٘ٛا وٙبس ٔي ٚلتي وٝ كٙقت ٚاسد تِٛيذ ٘بٖ ٔي
  .ٔب٘ٙذ اي ثخؾ ٘ب٘ٛايي دس أبٖ ٔي ٞبي حشفٝ ٔغشح ٘يؼت ٚ خٛد ٘ب٘ٛاٞب ٚ وبسٌشاٖ ثخؾ ػٙتي ٞٓ اص ثيٕبسي

  ٞبي ػٙتي ٞبي كٙقتي ٘ؼجت ثٝ ٘بٖ ٔقبيت ٘بٖ

غزاٞبي ػٙتي ٞٓ فغش ٚ عقٓ ثٟتشي ٘ؼجت ثٝ غحزاٞحبي      ٔي دا٘يٓ عٛس وٝ ٕٞبٖ.  ٞبي كٙقتي اػت تش اص ٘بٖ ٞبي ػٙتي ثيٗ ٔشدْ ٔب پؼٙذيذٜ سػذ وٝ عقٓ ٘بٖ ثٝ ٘ؾش ٔي
وٙٙذٌبٖ سا اص ايٗ ٘حؾحش      سضبيت ٔلشف ؿبيذ ثتٛاٖ وشد ثشثشي، ػٍٙه يب ِٛاؽ سا ٞٓ ثٝ كٛست كٙقتي تِٛيذ ٔب٘ٙذ  ٞبي ػٙتي ٘بٖ ثتٛاٖ ثٙبثشايٗ اٌش حبضشي داس٘ذ،

ٞب اص ٘ؾش ؿىُ ؽبٞشي، عقٓ ٚ ٔضٜ ٔتفبٚت ٞؼتحٙحذ ٚ      ٞبي فب٘تضي ثٝ عٛس وّي ثب ديٍش ٘بٖ ٞبي حزيٕي ٔب٘ٙذ ٘بٖ وٝ ٘بٖ تٛرٝ داؿت أب ثبيذ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ.  وشد رّت
 .دٞٙذ ٞبي ػٙتي تشريح ٔي ٞب سا ثٝ ٘بٖ ٞب آٖ عشفذاساٖ خبف خٛدؿبٖ سا ٞٓ داس٘ذ ٚ خيّي

 كٙقتي ٘بٖ ٔلشف ٘بٖ ػٙتي ثٟتش اػت يب 

ثحشتحشي       ػٙتحي  ٘بٖ ٞبي ثٝ ٘يض اي تش ثٛدٖ اص ٘ؾش اسصؽ تغزيٝ ٞب فالٜٚ ثش ثٟذاؿتي چٖٛ ايٗ ٘بٖ.  دس اِٚٛيت لشاس داس٘ذ  ٞبي كٙقتي ٘ؼجت ثٝ ا٘ٛاؿ ػٙتي ٘بٖ دس ٚالـ
. ؿبٖ ثٝ ٔشاتت ثيـتش اص لجُ خٛاٞذ ثحٛد    ٞبي ػٙتي ٞٓ ثٝ سٚؽ كٙقتي تِٛيذ ؿٛ٘ذ، ٔضايبي ثذٖٚ دس ٘ؾش ٌشفتٗ عقٓ ٚ ٔضٜ، اٌش ٘بٖ ثبيذ اؽٟبس داؿت ثٝ فالٜٚ،.  داس٘ذ

 .دس ٚاحذٞبي كٙقتي ٚرٛد داسد يب ثٟجٛد ثخـيذٖ ٘ىتٝ ديٍش ايٙزبػت وٝ أىب٘بت ثيـتشي ثشاي غٙي وشدٖ

ٔؼئحِٛحيحٗ ٘حيحض ثحٝ آٖ              حتٕب ٔبؿيٙي يب كٙقتي وٝ دس حبَ حبضش دِٚت ٚ ٚصاست ثبصسٌب٘ي اص آٖ حٕبيت ٔي وٙٙذ ثبيذ اص ٚيظٌيٟبئي ثشخٛسداس ثبؿذ وٝ ٘بٖ
ثبيذ ايٗ ثبؿذ وٝ تٙٛؿ سا    تِٛيذ وٙٙذٌبٖ ثٟذاؿتيتٟيٝ ؿٛ٘ذ ٚ تالؽ ٘بٖ ٞبي رذيذ كٙقتي ثبيذ دس ٔميبع ا٘جٜٛ ٚ ثب ٔبؿيٗ ٞبي ٔذسٖ ٚ دس ؿشايظ وبٔال ٞؼتٙذ ٔقتمذ

ؿذٜ تِٛيذ ٔي ؿحٛ٘حذ ٚ دس          تخٕيش ٚسآٔذٜ ٚ خٕيش ايٗ ٘بٖ ٞب وبٔال اص . وٙٙذ خٛاٞذ داؿت سفبيت ثيـتشي ٘يض ٚ ٔؼغح وٝ لغقب ٔـتشي ٘يٕٝ حزيٓ ٘بٖ دس تِٛيذ
سيض ٔغزي ٞبيي وٝ وٕجٛد آٟ٘ب دس وـٛس ٚرٛد  ٚ آسد ػٛيب ، آسد رٛ ، ػجٛع ٘بٖ ٞب ثٝ ساحتي ٔي تٛا٘ٙذ ثب ايٗ . دٚؽشفيتي ٔـىّي ثٛرٛد ٘خٛاٞٙذ آٚسد أالح رزة

ٔي تٛا٘ٙذ ٘بٖ ٔحٛسد   سيض ٔغزي ٞب ثٙبثشايٗ ٌشٜٚ ٞبي خبف ، ثيٕبساٖ ٚ افشاد دچبس وٕجٛد ثقضي اص. غٙي ؿٛ٘ذ وّؼيٓ ٚ ٚيتبٔيٗ ٞبي ٌشٜٚ ة ، سٚي ، آٞٗ داسد ٔخُ
ثش٘بٔٝ آٔٛصؿي ٚ فشًٞٙ ػحبصي   يىي اص ٟٕٔتشيٗ ايٗ فٛأُ تٟيٝ ٚ ارشاي.  ثٝ فٛأُ ٔتقذدي ثؼتٍي داسد ٘ب٘ي اِجتٝ دػتيبثي ثٝ چٙيٗ. ٘يبصؿبٖ سا ساحت تش تٟيٝ وٙٙذ

يبسا٘ٝ ثشاي  ٚ ثشوت ٕٚٞچٙيٗ اختلبف ٘بٖ دس ايٗ ثش٘بٔٝ ايزبد يه ٔؼئِٛيت ٍٕٞب٘ي دس صٔيٙٝ حٕبيت اص ػشٔبيٝ ّٔي ، احتشاْ ثٝ ٔي ثبؿذ وٝ ٘بٖ ثشاي ٔقشفي ايٗ ٘ٛؿ
  .تٟيٝ ٚ تِٛيذ ٘بٖ ٞبي كٙقتي ٔي ثبؿذ تب اص ٘ؾش ليٕتي ثتٛا٘ٙذ ثب ٘بٖ ٞبي ػٙتي دس ؿشايظ يىؼبٖ سلبثت وٙٙذ

 دس ثتج آٔٛصؽ ٚ فشًٞٙ ػبصي ػبصٔبٖ ٞب ٚ ا٘زٕٗ ٞبي ٔختّف فقبِيت ٞبي ثؼيبسي داؿتٝ ا٘ذ، اص آٖ رّٕٝ ٔشوض فّٕي وبسثشدي كٙبيـ

 دس ٔمغـ وبسؿٙبػي اسؿذ ٔـىّي اص ٔـىالت ايشاٖ فضيضٔبٖ ثٛدٜ، وٝ ػقي ٕ٘ٛدٜ تب ثب تذٚيٗ سؿتٝ ٘بٖ كٙقتي( فذ)غالت لبئٓ

 دس ايٗ خلٛف ايٗ ٔشوض ػقي ثش پشٚسؽ ٘يشٚٞبي ٔتخلق ثب پشٚطٜ ٞبي تخللي ٕ٘ٛدٜ تب فالٜٚ ثش . ثشعشف ٕ٘بيذ

 ٞبي ٞبي تِٛيذ ٚ ثٟيٙٝ ػبصي ٘بٖ ٞبي ػٙتي ثٝ سٚؽ كٙقتي، فشًٞٙ تِٛيذ ٚ اػتفبدٜ ٘بٖتالؽ دس رٟت سٚؽ

 پغ ثب تِٛيذ ثٟتش، حٕبيت دِٚت ٚ استمب فشًٞٙ ٔي تٛاٖ اػتفبدٜ اص . كٙقتي سا ٘يض دس وـٛس استمب دٞذ

  .ٞبي ثيـٕبس ٘بٖ رٌّٛيشي ٌشداص ضبيقبت ٚ آِٛدٌي ٞبي كٙقتي سا دس وـٛس ٌؼتشؽ داد تب ثذيٙٛػيّٝ٘بٖ

 وان صىعتی ي  وان سىتی                           بشرگداشت ريس وان                                                             
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 ساسي وان سىتی در كشًرَاي بُیىٍگام   بشرگداشت ريس وان                                                             

 

 .ٞبي ػٙتي دس وـٛسٚضقيت ٔٛرٛد ٘بٖ تشػيٓ: ٌبْ اَٚ

 (دليمٝ /3حذٚد  )  وٛتبٞي صٔبٖ اػتشاحت خٕيش دس لذح -3  

 (حب٘يٝ /3حذٚد ) صٔبٖ پخت ٘بٖ دس تٙٛس  وٛتبٞي -3 

 ٔلشف رٛؽ ؿيشيٗ ثزبي ٔخٕش-2 

 افضايؾ  آٔبس ٔلشف آسدٞبي  ػفيذ ٚػجٛع ٌيشي ؿذٜ -5 

 ٘ؼجت ثٝ تقشيف ٘بٖ خٛة  فٕٛٔي  ٘بآٌبٞي-7 

 ٞبي ػٙتي ٚضبيقبت صيبد آٟ٘ب٘بصن ػبصي صيبد ٘بٖ-7 

 دسآٔذ پبييٗ ٚ فشاس ٘ب٘ٛايبٖ ٔبٞش اص ؿغُ -5 

 اػتفبدٜ اص ثبصسػبٖ ٚ ٘ب٘ٛايبٖ آٔٛصؽ ٘ذيذٜ-5 

 . ٘بٖ  خشيذ  ٍٟ٘ذاسي غّظ ٚ ٘بآٌبٞي فٕٛٔي ٘ؼجت ثٝ چٍٍٛ٘ي-0  

 ثٟذاؿت ضقيف ٔتيغي ٚوبسٌشي دس ٘ب٘ٛايي ٞب  -/3

 حزف فبكّٝ كٙفي ٚ سؿذ ِزبْ ٌؼيختٝ  ٚٔخشة احذاث ٘ب٘ٛائي دس وـٛس -33

 ٘بٖ چيؼت؟ٚ ساٜ سػيذٖ ثٝ آٖ چٍٛ٘ٝ اػت؟  ٚضقيت ٔغّٛة: ٌبْ دْٚ

 وبٞؾ ٔلشف آسد ػفيذ ٚ ربيٍضيٙي آٖ ثب آسد وبُٔ-3

 ػٛد آٚس ػبصي ٘ب٘ٛائي ثب ٘شخ دٞي خٛة ثٝ ٔٛلـ  -3

 تٛصيـ آسد ثب حجبت ٚيىٙٛاخت ثيٗ ٘ب٘ٛايبٖ وـٛس -2

 فّٕي آٟ٘ب  ٚ ثٝ سٚص وشدٖ اعالفبت   آٔٛصؽ ٘ب٘ٛايبٖ ٚ ثبصسػبٖ -5

 اػتفبدٜ اص ٔخٕش ثزبي رٛؽ ؿيشيٗ دس خٕيش-7

ٝ   /3افضايؾ صٔبٖ اػتشاحت خٕيشاص     -7 ػبفت ٔتٙبػت ثب ٘ٛؿ      2تب    3   دليمٝ ث

 آسد ٚ فلُ ػبَ

ِٛاؽ )  دليمٝ ٔتٙبػت ثب ٘ٛؿ ٘بٖ         3حب٘يٝ ثٝ ثيؾ اص     /3افضايؾ صٔبٖ پخت اص     -5

 (ثشثشي –ٔتّي  –

 وٛچه تش وشدٖ ا٘ذاصٜ ٘بٖ ثشاي ثيـتش وشدٖ صٔبٖ پخت آٖ  -5

 حزف  ؿقّٝ ٔؼتميٓ  ثب افضايؾ فبكّٝ ٔـقُ اص ػًٙ   -0

 ثٝ ٔشدْ  خشيذ ٚ ٔلشف ٘بٖ-اكَٛ كتيح ٍٟ٘ذاسي  آٔٛصؽ-/3

( ٔتش اػت   //7فبكّٝ خٛة  ثيٗ دٚ ٘ب٘ٛائي حذالُ        )ايزبد فبكّٝ كٙفي      -33

 ٚرٌّٛيشي اص احذاث ثي سٚيٝ ٘ب٘ٛائي دس وـٛس

 ٞبي ػٗ صدٜ ٚلبسس صدٜرٌّٛيشي اص تٛصيـ ٌٙذْ -33

 تّفيك چٙذ ٘ٛؿ آسد ثشاي تٟيٝ خٕيش  -32

 افضايؾ ثٟذاؿت فشدي ٚ ٔتيغي  -35

 آصادي اػتفبدٜ اص ثٟجٛد دٞٙذٜ ثشاي ٔمبثّٝ ثبؿٛسي ٘بٖ يب فشٚپبؿي خٕيش-37

 حزف ٕٔٙٛفيت ٞبي اػتفبدٜ اص ٌّٛتٗ ٚ ٚيتبٔيٗ ث دس ٘ب٘ٛائيٟبي ػٙتي-37

 آصادي اػتفبدٜ اص پٛدس پشٚتئبص ثشاي تضقيف آسدٞبي خيّي لٛي -35

 ٞبي ّٔي ٚ ٔتّي حٕبيت اص تِٛيذ ٘بٖ-35

خشٚد اص تِٛيذ ته ٔتلِٛي ٚحٕبيت فشٔب٘ذاسيٟب اص تٙٛؿ تِٛيذ ٘بٖ دس              -30

 ٘ب٘ٛائيٟب

 ثبص٘ـؼتٍي صٚد ٍٞٙبْ ؿبعش ٚٚاثش تٙٛسػٙتي ٚٔبؿيٙي-/3

 ثيٕٝ وبسفشٔبيبٖ ٘ب٘ٛائيٟبي ػٙتي ثش اػبع تقشفٝ دِٚتي-33

 اػتفبدٜ اص وٙزذ ثشاي صيجب ػبصي ٚ غٙي ػبصي ثيـتش ٘بٖ-33

 ارشاي وٙفشا٘ؼٟبي ٔبٞيب٘ٝ ثشاي ثٝ سٚص سػب٘ي اعالفبت ٘ب٘ٛايبٖ -32

ارشاي ثش٘بٔٝ ٞبي ص٘ذٜ  تّٛصيٛ٘ي ثٝ ٔٙؾٛس اػيت ؿٙبػي  ٚضقيت ٔٛرٛد               -35 

 ٚٚضقيت ٔغّٛة ٘بٟ٘بي ػٙتي

ّّٕي داخّي ٚخبسري ثشاي آؿٙبئي اص        ِٞبي ثيٗ ا  ٜؿشوت دس ٕ٘بيـٍب    -37

 آخشيٗ دػتبٚسدٞبي فّٕي دس حٛصٜ ٘بٖ ٚ٘ب٘ٛائي

 ًایب رئيظ هحتزم اًجوي علَم ٍفي آٍري غالت اعتاى اصفْاىخَاجِ                                                     هحوذ رضا  
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ٔغبِت اسائٝ ؿذٜ تٛػظ ايٗ ؿشوت تٟٙب دس ساػتبي اسائٝ اعالفحبت   .  ؿشوت پبسػيبٖ آ٘ضيٓ ايشا٘يبٖ دس ٔقشفي ٔتلٛالت خٛد، ٔتلَٛ ػبٚسپالع سا رٟت ثٟجٛد ويفيت ٘بٖ اسائٝ ٕ٘ٛدٜ اػت

 . ٌيشد وت فٛق ا٘زبْ ٔيٌشدد وٝ اسائٝ ٔذاسن آٟ٘ب ثٝ ٔلشف وٙٙذٜ تٛػظ ؿش رذيذ فّٕي ثٝ ٕٞىبساٖ ثٛدٜ ٚ كتت ادفبٞب ٚ ايٕٙي ٞش ػٛيٝ تٛػظ آصٔبيـبت فّٕي حبثت ٔي

 اِٚيٗ ثٟجٛد دٞٙذٜ كذ دس كذ عجيقي دس ايشاٖ ( sourplus)ػبٚسپالع 
ػبٚسپالع يه ثٟجٛددٞٙذٜ عجيقي اػت وٝ دس فشآيٙذ تخٕيش ثب اػحتفبدٜ اص     .  ؿشوت پبسػيبٖ آ٘ضيٓ ايشا٘يبٖ ٔٛفك ثٝ اسائٝ ثٟجٛددٞٙذٜ كذ دس كذ عجيقي ثشاي ٘خؼتيٗ ثبس دس وـٛس ؿذٜ اػت

ٞبي ػٛدٔٙذي ٞؼتٙذ وٝ اص ػبِيبٖ دٚس دس تِٛيذ ٔتلٛالتي ٔب٘ٙذ ٔبػت ٚ ػبيش ٔتلٛالت تخٕيشي ٔٛسد اػحتفبدٜ    ٞبي الوتيىي ثبوتشيثبوتشي. )ؿٛد ٞبي الوتيىي ٔفيذ تِٛيذ ٔي ثبوتشي

 .ا٘ذ ٚ تٕبٔي خٛاف حيبتي ٚ ػالٔت صا سا دس ثشداس٘ذ ٌشفتٝلشاس ٔي

دس فشآيٙذ تِٛيذ ػبٚسپالع، ٔتلَٛ ٟ٘بيي ثٝ فٙٛاٖ يه ثٟجٛددٞٙذٜ وبٔالً عجيقي ٔتؼٛة ٌشديذٜ ٚ    (  ؿٛدٞب تِٛيذ ٔئتلٛالتي وٝ تٛػظ ثبوتشي)ٞب  ٞب ٚ ٔتبثِٛيت دس ساػتبي تِٛيذ آ٘ضيٓ

 .ؿٛد تٛا٘ذ دس كٙبيـ ٘بٖ ٚ ؿيشيٙي ثٝ وبس ثشدٜ ٔي

تٛا٘ٙذ اص ايٗ ثٟجٛددٞٙذٜ ثٝ ساحتي اػتفبدٜ   فشِٔٛٝ ؿذٜ اػت ٚ ٘ب٘ٛايبٖ ٔب دس ثخؾ ػٙتي ٘يض ٔي(  ٞبي ػٙتي ٚ كٙقتي٘بٖ)ٞبي ػبٚسپالع ايٗ اػت وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛؿ ٔتلَٛ ٟ٘بيي  اص ٚيظٌي

 . وٙٙذ

 لبثّيت تِٛيذ ػبٚسپالع ثشاي ٞش ٘ٛؿ ٘بٖ افٓ اص حزيٓ ٚ ػٙتي
ػبص ثٛدٜ  ثب تٛرٝ ثٝ ٚرٛد ٔقضُ اػتفبدٜ اص رٛؽ ؿيشيٗ دس وـٛس وٝ ٕٞيـٝ دس حٛصٜ تغزيٝ ٔـىُ. ػبٚسپالع ثٟتشيٗ ربيٍضيٗ رٛؽ ؿيشيٗ ٚ ثشخي اص تشويجبت ؿيٕيبيي دس كٙقت ٘بٖ اػت

 . ثبؿذ اػت ػبٚسپالع ربيٍضيٙي ٔٙبػت ثشاي ايٗ افضٚد٘ي غيشٔزبص ٔي

ثب ٔلشف ٘حبٖ ححبٚي    .  ؿٛد وٙٙذٌبٖ ٔي خٛ٘ي دس ٔلشف ؿٛد وٝ ايٗ أش خٛد ٔٛرت وٙتشَ وٓ دس ٘بٖ ػٍٙه ٔي(  ٔبدٜ ضذ ٔغزي)اػتفبدٜ اص ػبٚسپالع ٔٛرت وبٞؾ ٔيضاٖ اػيذ فيتيه 

 .ٌشدداي ثؼيبس ٔفيذي  ثٟشٕٞٙذ ٔيٞبي تغزيٕٝ٘بيذ ثّىٝ اص اسصؽػبٚسپالع ٔلشف وٙٙذٜ ٘ٝ تٟٙب يه ٘بٖ خٛؿٕضٜ ٚ دِچؼت سا ٔيُ ٔي

ٌشدد وٝ  ٔي«  آوشيُ آٔيذ پّي»صاي  ٞب ٔٙزش ثٝ وبٞؾ تشويجبت ػشعبٖتٛاٖ ثٝ فغش ٚ عقٓ ٘بٖ تِٛيذي ثب ايٗ ٔتلَٛ اؿبسٜ ٕ٘ٛد ثقالٜٚ ٔلشف ايٗ ثٟجٛد دٞٙذٜ عجيقي دس ٘بٖ ٕٞچٙيٗ ٔي

ٝ صا ثٝ ثبصاس ٔحلشف فشضح     تٛاٖ تِٛيذ ايٍٙٛ٘ٝ اص تشويجبت سا ثٝ حذالُ ٕٔىٗ سػب٘ذ ٚ ِزا اص ايٗ عشيك ٔتلِٛي ٔغٕئٗ ٚ فبسي اص تشويجبت ػشعبٖدس احش افضٚدٖ ػبٚسپالع ثٝ ٔتلَٛ ٔي

 .خٛاٞذ ؿذ

Sourplus ٞبي ٔزبصي سرٛؿ وٙيذ خٛاٞيذ ديذ وٝ تِٛيذوٙٙذٌبٖ ػبٚسپالع دس د٘يب اص تقذاد اٍ٘ـتبٖ يه دػت ٘يضوٕتش٘ذ ٚ ايٗ ثخبعش تىِٙٛحٛطي       اٌش ثٝ ؿجىٝ:  يه ٔتلَٛ ّٔي

 .ٞبي ايٗ ٔتلَٛ پيٛػتٝ اػتثبؿذ ٚ دس حبَ حبضش وـٛس فضيضٔبٖ ثٝ رٕـ تِٛيذ وٙٙذٜي تِٛيذ ايٗ فشآٚسدٜ ٔيپيـشفتٝ

 ٞبي عجيقي دس ٔتلَٛ ثبوتشي تِٛيذ آ٘تي
ٖ   ؿٛد ٕٞچٙيٗ ٔٛر اػتفبدٜ اص ثٟجٛددٞٙذٜ عجيقي تِٛيذي ؿشوت پبسػيبٖ آ٘ضيٓ ايشا٘يبٖ ضٕٗ ايٙىٝ ٔٛرت تمٛيت ؿجىٝ ٌّٛتٗ ٚ لٛاْ ثبفت ٘بٖ ٔي ٞحبي  ت افضايؾ ٔذت صٔبٖ ٔب٘ذٌبسي ٘حب

 .ٌشددٞبي عجيقي ٔيػٙتي ٚ كٙقتي ثخبعش ٚرٛد ٍٟ٘ذاس٘ذٜ

 هعزفی هحصَل عاٍرپالط                                                                                   
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 دس تِٛيذ ٘بٖ( خٕيشتشؽ الوتيىي)فّٕىشد ػبٚسپالع 

 تـذيذ عقٓ   •

 ...ٞب ٚٞبي ديٍش، اػتشٞب، وشثٛ٘يُُپيؾ ػبص ٔٛاد ٔقغش ٚ تشويجبت تـىيُ دٞٙذٜ عقٓ اص رّٕٝ پپتيذٞب، آٔيٙٛاػيذٞب، لٙذٞبي احيب وٙٙذٜ، الوتبت، اػيذ اػتيه، اتبَ٘ٛ ٚ اِى •

 ٞبؽ پبييٗ ٚ اػتيه اػيذ-فقبِيت ضذٔيىشٚثي ٘بؿي اص ح •

 ثبصداسي اص سؿذ وپه •

 ٞبي فبُٔ فؼبد عٙبثي  ثبصداسي اص سيضػبصٚاسٜ •

 ٞبي خٕيش ثٟجٛد ٚيظٌي

 افضايؾ ؽشفيت رزة آة •

 خٕيش ( وـؼب٘ي )ثٟجٛد االػتيؼيتٝ  •

 (لبثّيت اػتفبدٜ دس تٕبٔي ؿشايظ وبسي اص ٘ؾش تزٟيضات)پزيشي خٕيش ثٟجٛد لبثّيت ٔبؿيٗ •

 ثٟجٛد صٔبٖ ٔب٘ذٌبسي فشآٚسدٜ 

 (ثيبتي ٘بٖ)ثٝ تبخيش ا٘ذاختٗ ستشٌٚشاداػيٖٛ ٘ـبػتٝ  •

 ثٟجٛد ويفيت تبصٌي ٘بٖ •

 ثٟجٛد پٛػتٝ ٘بٖ •

 ثٟجٛد سً٘ •

 (اي ؿذٖٚاوٙؾ لٟٜٛ)ٚاوٙؾ ٔيالسد  •

 ٔلشف ػجٛع غالت، ٔفيذ يب ٔضش؟

أشٚصٜ احشات ٔفيذ فيجشٞبي غزايي ثش ػالٔت ا٘ؼبٖ اص رّٕٝ وبٞؾ ثيٕبسيٟبي لّجي فشٚلي، ثيٕبسيٟبي . ؿشوت پبسػيبٖ آ٘ضيٓ ايشا٘يبٖ اِٚيٗ ٚ تٟٙب تِٛيذ وٙٙذٜ ػجٛع تخٕيشي غالت دس ايشاٖ ٔيجبؿذ

ػجٛع غالت ٔٙجـ غٙي اص . ٕٞچٙيٗ اػتفبدٜ اص فيجشٞبي غزايي دس سطيٕٟبي الغشي ثؼيبس ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ اػت. دػتٍبٜ ٌٛاسؽ، وّؼتشَٚ خٖٛ ٚ رٌّٛيشي اص ػشعبٖ ثٝ احجبت سػب٘يذٜ اػت 

-اػيذ فيتيه ثٝ فٙٛاٖ يه تشويت ضذ تغزيٝ.  اي وٝ ػجٛع غالت داس٘ذ، وبسثشد آٟ٘ب دس ٔتلٛالت غزايي ثٝ دِيُ داسا ثٛدٖ اػيذ فيتيه ٔتذٚد ٔيٍشددفّيشغٓ ٔضايب ٚ اسصؽ تغزيٝ. فيجشٞب ٞؼتٙذ

دس ايشاٖ ٘يض ٔغبثحك     .  ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ وٓ خٛ٘ي ٘بؿي اص فمش آٞٗ پٛوي اػتخٛاٖ ٚ وبٞؾ سؿذ ٚ ٕ٘ٛ ثذٖ ٔيٍشدد...  اي دس ػجٛع غالت ٔب٘ـ اص رزة ثشخي سيض ٔغزيٟب ٘ؾيش آٞٗ، وّؼيٓ، سٚي، 

تخٕيش ػجٛع يه سٚؽ ٔٙبػت رٟحت       .  ثٝ چبح سػيذٜ اػت ٔلشف ػجٛع خبْ غالت رٟت ٔلشف ا٘ؼب٘ي ، ٕٔٙٛؿ افالْ ٌشديذ 3203وٝ دس تبسيخ ثٟٕٗ  35/35اػتب٘ذاسد ّٔي ايشاٖ ثٝ ؿٕبسٜ 

ٕ٘ٛ٘ٝ ححبٚي    ثب تخٕيش ػجٛع غالت فالٜٚ ثش وبٞؾ اػيذ فيتيه ػجت ثٟجٛد ٚيظٌيٟبي ويفي فشاٚسدٜ ٞبي ٘ب٘ٛايي ٘ؾيش حزٓ ٔخلٛف ٚ ثبفت فشاٚسدٜ، دس ٔمبيؼٝ.  وبٞؾ ٔيضاٖ اػيذ فيتيه ٔيجبؿذ

ايٗ ٔتلَٛ ٔٙتلشثٝ فشد سا دس اختيبس تِٛيذ وٙٙذٌبٖ ٚ ٔلشف وٙٙذٌبٖ فضيض لشاس دادٜ      . ؿشوت پبسػيبٖ آ٘ضيٓ ايشا٘يبٖ ثٝ فٙٛاٖ اِٚيٗ ٚ تٟٙب تِٛيذ وٙٙذٜ ػجٛع تخٕيشي. ٌشددػجٛع خبْ، ٔي

 .اػت



 بولتن خبري دفتر مركزي ارتباط با دااگشنه و صنعت                                 9

 :  ٘مؾ ٔشاوض ٍٟ٘ذاسي ٔٙبثـ صيؼتي دس تٟيٝ ٚ ٍٟ٘ذاسي ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞبي ٔفيذ دس فٙبٚسي تِٛيذ ٘بٖ ثب ويفيت

ايٗ سٚؽ ثذِيُ فذْ وبسأذي ، آِٛدٌي ٞبي ٔيىشٚثحي ٚ    .  دس صٔبٖ ٞبي لذيٓ خٕيش تشؽ اثتذا ثلٛست ػٙتي ٚ ثش اػبع تىخيش ٔذاْٚ دس دٔبي ٔتيظ تِٛيذ ٔي ؿذٜ اػت

ٞبي  ٔيىشٚثي دس ؿحشايحظ   تِٛيذ كٙقتي ايٗ وـت ٞب ٘يبص ثٝ حفؼ ٚ ٍٟ٘ذاسي ايٗ ػٛيٝ.  فذْ  ويفيت يىٙٛاخت ربي خٛد سا ثٝ تِٛيذ كٙقتي وـت ٞبي آغبصٌش دادٜ اػت

اػتب٘ذاسد داسد وٝ ثب ثشسػي احش ته ته ٞش ػٛيٝ دس تِٛيذ ٘بٖ ثٝ تٛػقٝ فحٙحبٚسي     

 . تِٛيذ ٘بٖ وٕه ٕ٘ٛدٜ ٚ ثب تِٛيذ دس حذ كٙقتي ثٝ خٛدوفبيي وـٛس ثيٙزبٔذ

ثٙبثشايٗ افضايؾ ويفيت ٘بٖ، تبخيش دس ثيبتي ، حفؼ تبصٌي ٚ فغش ٚ عقٓ ٔٙبػت دس   

فالٜٚ ثش ػبوبسٚٔيؼغ ػحشٚصيحٝ،     . ٌشٚ اػتفبدٜ اص آغبصٌش ثب ويفيت ٚ ٔٙبػت اػت

ٞبي الوتيىي ٘يض دس ايٗ ساػتب ثب تِٛيذ اػيذٞبي آِي اص رّٕٝ اػيذ اػته ٚ ثبوتشي

الوتيه، ثبفج اػيذيفيىبػيٖٛ ٔٙبػت ٚ ثب تِٛيذ تشويجبت ٔٙبػت فغش ٚ عقٓ ٘بٖ سا   

 .ثٟجٛد ٔي ثخـٙذ

ٔتمميٗ ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ وٝ ٕٞىبسي ػبوبسٚٔيؼغ ػشٚصيٝ ٚ ػٛيٝ ٞبي ٔحٙحبػحت      

ٌّيؼشَٚ ثيـتش، اػيذ ٞبي الوٙيه ٚ اػحتحيحه ٚ      ,  الوتيىي ثب تِٛيذ اتبُ٘ وٕتش

تِٛيذ ثيـحتحش   .  ٌشددتشويجبت ٔقغش ٘مؾ ٞٓ افضايي دس افضايؾ ويفيت ٘بٖ ٔي

اػيذ الوتيه ٚ دي اػتيُ ٚ اػتبِذئيذ ٚ ديٍش ٔٛاد عقٓ صا دس خٕيش تحشؽ     

ثيـتش ثشاي افضايؾ حزٓ ٘بٖ ثذٖٚ ٌّٛتٗ  اص ديٍش ٔحٛاسدي     co2ٚتِٛيذ 

 .اػت وٝ اص آغبصٌشٞبي الوتيىي  ٔي تٛاٖ ثٟشٜ رؼت

ثب تٛرٝ ثٝ إٞيتي وٝ حفؼ حجبت ػٛيٝ ٞبي آغبصٌش ٚ كٙقتي دس تحِٛحيحذ      

يىٙٛاخت ٔتلٛالت ايفب ٔي وٙذ، صيؼت ثب٘ه ٞب ٚ ٔشاوض ٍٟ٘ذاسي ٔٙحبثحـ   

ايٗ ٔشاوض ثحب  .  دس ايٗ صٔيٙٝ اص ربيٍبٜ ٚيظٜ اي ثشخٛسداس٘ذ (BRCs)صيؼتي 

اػتفبدٜ اص سٚؽ ٞبي اػتب٘ذاسد الذاْ ثٝ ٍٟ٘ذاسي ثّٙذ ٔذت ٔٛاد صيؼحتحي     

وٙٙذ، ثّىٝ ثب وٕه پظٚٞـٍشاٖ ثخؾ تتميحك ٚ    ٔٛسد ٘يبص كٙبيـ غزايي ٔي

تٛػقٝ ٔٙبثـ صيؼتي رذيذي سا اص ٔٙبثـ غزايي ثٛٔي رذا وشدٜ ٚ اص ايٗ ساٜ   

ضٕٗ حفؼ تٙٛؿ صيؼتي ٔشتجظ ثب كٙبيـ غزايي، ٔٛاد صيؼتي رذيذي سا ثشاي 

ثٝ ٕٞيٗ دِيُ صيؼت ثب٘ه ٞبي ٞش وـٛس ٘مؾ ٟٕٔي دس سؿذ ٚ تٛػقٝ كٙبيـ ٔشتجظ ثب صيؼت فٙبٚسي ايفحب  .  غٙي تش وشدٖ ٚ ٘ٛآٚسي دس فشآيٙذٞبي تخٕيشي فشاٞٓ ٔي آٚس٘ذ

 .ٔي وٙٙذ

اوحٙحٖٛ تحقحذاد       .  ثب رٕـ آٚسي كذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔيىشٚثي ؿشٚؿ ثىبس ٘حٕحٛد   3273ٞبي فّٕي ٚ كٙقتي ايشاٖ دس ػبَ اِٚيٗ صيؼت ثب٘ه ٔيىشٚثي وـٛس دس ػبصٔبٖ پظٚٞؾ

 . ٔيىشٚاسٌب٘يؼٕٟبي ٔٛرٛد دس آٖ ؿبُٔ ثبوتشي، ٔخٕش ٚ لبسس ثٝ ثيؾ اص ػٝ ٞضاس ٕ٘ٛ٘ٝ افضايؾ يبفتٝ اػت

ثٝ فضٛيت فذساػيٖٛ رٟب٘ي ٔشاوض وّىؼيٖٛ وـت   WDCM 124ٚ وذ PTCCI   (Persian Type Culture Collection)ايٗ ٔشوض ثب فالٔت اختلبسي  3272دس ػبَ 

 .دٞذٞبيي وٝ اص ايٗ فذساػيٖٛ دسيبفت ٔي وٙذ، ا٘زبْ ٔيپزيشفتٝ ؿذ ٚ اص آٖ تبسيخ فقبِيت ٞبي خٛد سا ٕٞبًٞٙ ثب سإٞٙبٞب ٚ دػتٛساِقُٕ (WFCC)ٞبي ػِّٛي 

 

 وقش مزاكش وگُداري مىابع سيستی             بشرگداشت ريس وان                                                          

 ّاي علوی ٍ صٌعتی ایزاى ععيذ هيزداهادي ٍ  فزساًِ عشیش هحغٌی                                                       پضٍّؾکذُ بيَتکٌَلَصي ، عاسهاى پضٍّؼ 

 .ٌشددٞب ثب تِٛيذ تشويجبت ٔتٙٛؿ ثبفج افضايؾ ويفيت ٘بٖ ٔيايٗ ػٛيٝ
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 ّاي علوی ٍ صٌعتی ایزاى ععيذ هيزداهادي ٍ  فزساًِ عشیش هحغٌی                                                       پضٍّؾکذُ بيَتکٌَلَصي ، عاسهاى پضٍّؼ 

 وقش مزاكش وگُداري مىابع سيستی             بشرگداشت ريس وان                                                          

ثٝ ٔٙؾٛس پيـجشد وبسثشدٞبي صيؼت ٔتيغي ٚ التلبدي ٔيىشٚثيِٛٛطي، تمٛيت ٔذيشيت، تحٛصيحـ ٚ          UNEP ٚUNDP  ٔيالدي يٛ٘ؼىٛ ثب ٕٞشاٞي ػبصٔبٟ٘بي 3057دس ػبَ 

پحظٚٞـحي ٔحٛرحٛد دس         0  آوبدٔيهبت وبسثشد ٔٙبثـ ٔيىشٚثي اص يه ػٛ ٚ تٛػقٝ فٙبٚسي اسصاٖ ليٕت ثٛٔي  الذاْ ثٝ ايزبد يه ؿجىٝ ثيٗ إِّّي فّٕي ٔتـىُ اص ػبصٔبٟ٘ب ٚ ٔٛػؼ

، دس ٞيزذٕٞيٗ ارالع وٙفشا٘غ فٕٛٔي يٛ٘ؼىحٛ، ضحٕحٗ      3253دسػبَ .  وشد (MIRCEN) وـٛسٞبي تٛػقٝ يبفتٝ ٚ دس حبَ تٛػقٝ تتت فٙٛاٖ ؿجىٝ ٔشاوض ٔٙبثـ ٔيىشٚثي

ٚ ثٝ فحٙحٛاٖ    TEHRAN MIRCEN پزيشؽ ٔشوض وّىؼيٖٛ ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞبي كٙقتي ايشاٖ ثٝ ٕٞشاٜ پظٚٞـىذٜ صيؼت فٙبٚسي ػبصٔبٖ دس ايٗ ؿجىٝ، ٔلٛة ٌشديذ ثب ٘بْ

 .ٔشرـ ٔٙغمٝ اي آػيبي ٔشوضي ٚ غشثي فقبِيت ٕ٘بيذ

 

 
. ٍٟ٘ذاسي ٔي ؿٛد، ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞبي ٔشتجظ ثب كٙبيـ غزايي ٚ وـبٚسصي ٔي ثبؿٙذ PTCCI  ثخؾ ٟٕٔي اص ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞبيي وٝ دس ٔشوض ٔٙغمٝ اي وّىؼيٖٛ ٔيىشاسٌب٘يؼٓ ٞبي كٙقتي

ف دس ٔشوض ٍٟ٘حذاسي  ختّٞبي رذا ؿذٜ اص فشاٚدٜ ٞبي غزايي ثٛٔي ٔي ثبؿٙذ ٚ يب ثب ؿٙبػٝ ٔـخق اص ٔشاوض خبسد اص وـٛس تٟيٝ ٚ ثٝ ٔٙؾٛس اسائٝ ثٝ كٙبيـ غزايي ٔايٗ ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞب يب ػٛيٝ

 . ايٗ ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞب دس غٙي تش وشدٖ ٔٛاد غزايي اص رّٕٝ ٘بٖ اص ٘ؾش عقٓ، فغش ٚ ٔٛاد تغزيٝ اي ٘مؾ ٔٛحشي ايفب ٔي وٙٙذ. ٔي ؿٛ٘ذ

ٞبيي ٞؼتٙذ وٝ دس ٔشوض ٍٟ٘ذاسي ٔي ؿٛ٘ذ ٚ اص رّٕٝ ٔٙبثـ صيؼتي پش ٔلشف دس ثخؾ ٞبي تتميك ٚ تٛػقٝ كٙبيـ غزايحي  ػٛيٝ ٞبي پشٚثيٛتيه ثٛٔي ٚ اػتب٘ذاسد ثخؾ ديٍشي  اص ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ

 .ثٛيظٜ وبسخب٘زبت تِٛيذ وٙٙذٜ ٘بٖ ٞبي كٙقتي ٔتؼٛة ٔي ؿٛ٘ذ

 Saccharomyces  ؿذٜ دس ايٗ صٔحيحٙحٝ    ختٝٔخٕشٞب ٚ ػٛيٝ ٞبي تخٕيش وٙٙذٜ ٘بٖ لذيٕي تشيٗ اثضاس ثيِٛٛطيه ثىبس سفتٝ تٛػظ ا٘ؼبٖ ٔتؼٛة ٔي ؿٛ٘ذ ٚ لذيٕي تشيٗ ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ؿٙب

cerivisae  اػت . 

ثخؾ ٟٔٓ ديٍشي اص ٔٙبثـ صيؼتي ٔٛرٛد دس ٔشوض وّىؼيٖٛ ٞؼتٙذ وٝ ٘مؾ ٟٕٔي دس كٙقت ٘بٖ ٚ تِٛيذ ٘بٖ ٞبي LABs (Lactic acid bacteria)  ػٛيٝ ٞبي ٔتٙٛؿ ٔخٕشي، ٕٞشاٜ ثب

 .ثخؾ ٞبي تتميك ٚ تٛػقٝ كٙبيـ ٘بٖ ٚ ِجٙي اص ٔـتشيبٖ حبثت ٔشوض ثشاي دسيبفت ايٗ ػٛيٝ ٞب ٔي ثبؿٙذ. ٔتٙٛؿ ثب فغش ٚ عقٓ ٔتفبٚت ايفب ٔي وٙٙذ

 . ٞبي كٙقتي آغبصٌش وبسخب٘ٝ ٞبي  تِٛيذ وٙٙذٜ ٔخٕش ٘بٖ، ٘مؾ ٟٕٔي دس پـتيجب٘ي اص ايٗ كٙبيـ ايفب ٔي وٙذػٛيٝ (Safe Deposit) اص عشف ديٍش ٔشوض ثب اسائٝ خذٔبتي اص لجيُ ٍٟ٘ذاسي أٗ

 

 org.irost.ptcc://http : آدسع ٚة ػبيت

http://ptcc.irost.org
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 ثٙذي فقبَ ٟٔبسوٙٙذٜ اوؼيظٖ رٟت افضايؾ ٔب٘ذٌبسي ٘بٖ ػٍٙهثىبسٌيشي ثؼتٝ

ثٙذي فقبَ ٕٔب٘قت اص فؼبد لبسچي دس ٔتلٛالت ٘ب٘ٛايي اػت وٝ ايٗ ٞحذف    ٞبي اػتفبدٜ اص ثؼتٝيىي اص تىٙيه.  ثبؿذثٙذي ٔيثٙذي فقبَ يىي اص ا٘ٛاؿ پيـشفتٝ ثؼتٝثؼتٝ 

 .ثٙذي ٚ تغييش اتٕؼفش ٌبصي داخُ ثؼتٝ لبثُ دػتيبثي اػتتٛػظ رزة اوؼيظٖ ٚ وبٞؾ لبثُ تٛرٝ غّؾت اوؼيظٖ دس فضبي ثؼتٝ

 -7دادٜ ؿذٜ پٛدسآٞٗ، دس ػغٛح وّشيذ ػذيٓ پٛؿؾ.  ثٙذي فقبَ ٟٔبسوٙٙذٜ اوؼيظٖ رٟت افضايؾ ٔب٘ذٌبسي ٘بٖ ػٍٙه ثٛدٞذف اص ا٘زبْ ايٗ پظٚٞؾ ثىبسٌيشي ثؼتٝ  

-اتيّٗ ثب دا٘ؼيتٝ وٓ، دس ٔمبثُ ثؼتٝثٙذي ثب فيّٓ پّيلؼٕت ٚص٘ي پٛدسآٞٗ ثقٙٛاٖ ربرة اوؼيظٖ ثٝ كٛست ػبؿٝ دس فضبي ثؼتٝ //3لؼٕت ٚص٘ي ثٝ اصاي  /70/  -/70

ٞبي حؼي ٘بٖ ػحٙحٍحه    سٚص ٍٟ٘ذاسي دس دٔبي ٔتيظ ٔيضاٖ ثبس لبسچي، سعٛثت ٚ ٚيظٌي 33ػپغ دس ٔذت .  ٞبي فبلذ ػبؿٝ ربرة اوؼيظٖ ثقٙٛاٖ ؿبٞذ اػتفبدٜ ؿذ

ٞحبي  ٞبي حبكُ اص تأحيش رحبرة ٞبي وٕي دادٜثٝ ٔٙؾٛس ثشسػي ٚيظٌي.  سٚص يىجبس اص صٔبٖ تتميك ثشسػي ٌشديذ 2تىشاس ٚ ثٝ فبكّٝ ٞش  2تٕبْ آصٟٔٛ٘ب ثب .  اسصيبثي ؿذ

ٞحب  ٔمبيؼٝ ٔيبٍ٘يٗ.  ٌشديذ CRDاػتفبدٜ  ٞبي ٔختّف وّشيذػذيٓ ثٝ پٛدسآٞٗ ثش سٚي ٘بٖ ػٍٙه، اص آصٔبيؾ فبوتٛسيُ دس لبِت عشح وبٔالً تلبدفي اوؼيظٖ ثب ٘ؼجت

 .اي دا٘ىٗ ا٘زبْ ؿذٞبي چٙذ دأٙٝتٛػظ آصٖٔٛ

دس ؿحشايحظ      (T3) لؼٕت ٚص٘ي پٛدسآٞٗ //3لؼٕت ٚص٘ي وّشيذػذيٓ ثٝ اصاي  3ٞبي حبٚي ػبؿٝ 

داسي ثب ديٍش تيٕبسٞب ٚ ثٝ ٚيظٜ يىؼبٖ ٚ دس كفت ٔٛسد ثشسػي ٔيضاٖ ثبس لبسچي ٚ عقٓ ٚ ٔضٜ تفبٚت ٔقٙي

ٞشچٙذ دس ايٗ تيٕبس سعٛثت ثٝ ٔيضاٖ ثيـتشي وبٞؾ پيذا وشد ٚ اص ٘ؾش حؼي لبثّيحت  .  ؿبٞذ ٘ـبٖ داد٘ذ

لبثّيت خٛسدٖ داؿت ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٞذف اكّي ايٗ پحظٚٞحؾ    33رٛيذٖ وٕي افت وشد ِٚي ٘بٖ تب سٚص 

ٞبي حؼي فشْ، ػغح صيشيحٗ  اص ِتبػ ٚيظٌي ( >0/0P/)  داسي دس حفؼ ويفيت ٘بٖ داؿتتأحيش ٔقٙي

ثٙحذي  ثب ثىبسٌيشي ايٗ ٘ٛؿ ثؼتٝ.  داسي ثيٗ ػغٛح ٔختّف تيٕبسٞب ديذٜ ٘ـذٚ ػغح سٚيي اختالف ٔقٙي

 .     سٚص افضايؾ داد 5تٛاٖ ٔذت ٔب٘ذٌبسي ٘بٖ ػٍٙه سا دس دٔبي ٔتيظ حذٚد فقبَ ٔي

 ثٙذي فقبَ، ٟٔبسوٙٙذٜ اوؼيظٖ٘بٖ ػٍٙه، ثؼتٝ: وّٕبت وّيذي

 ثىبسٌيشي فْٛ ٘ـبػتٝ حبٚي اػب٘غ سٚغٙي داسچيٗ ثشاي رٌّٛيشي اص سؿذ وپه ٘بٖ ثؼتٝ ثٙذي ؿذٜ

اي دس صٔيٙٝ اػتفبدٜ اص ٔٛاد ٍٟ٘ذاس٘ذٜ عجيقي دس غزا ثٝ ٚرٛد آٔذٜ اػت وٝ اص رّٕٝ ٟٕٔتشيٗ آٖ ٞب اػتفبدٜ اص اػب٘غ ٞحبي ٌحيحبٞحي        ٞبي اخيش تٛرٝ ٚيظٜدس ػبَ

يي ٚ اػب٘غ ٞب ثىبس اسٚفْٛ ٞبي ٘ـبػتٝ تٟيٝ ؿذٜ اص ٘ـبػتٝ رست ثب آٔيّٛص ثبال ثشاي وپؼِٛٝ وشدٖ ٔٛاد ؿيٕيبيي، ٔبيقبت ٚ ربٔذاتي چٖٛ تشويجبت عقٓ دٞٙذٜ، د.  ثبؿذ ٔي

سٚغٗ داسچيٗ رزة ٔيىشٚرسات فْٛ ٘ـبػتٝ ؿذٜ ٚ ثٝ فٙٛاٖ يه فبُٔ ضذ ٔيىشٚثحي  .  فْٛ ٞب تٛا٘بيي ثٝ داْ ا٘ذاختٗ ٔٛاد فقبَ ٚ ٔتقبلجبً خشٚد فقبِيت سا داس٘ذ. ٔي سٚ٘ذ

ي ٚ شاحايٗ ثشسػي رٟت اسصيبثي ثىبسٌيشي فْٛ ٘ـبػتٝ حبٚي اػب٘غ سٚغٙي ٌيبٞي ثشاي رٌّٛيشي اص سؿذ وپه ٚ ثٟجٛد ٔب٘ذٌبسي ٘بٖ ثؼتٝ ثٙذي ؿذٜ ع.  فُٕ ٔي وٙٙذ

ٌشٔي ٘بٖ حزيٓ داخحُ     /37ثذيٗ ٔٙؾٛس اػب٘غ داسچيٗ ثب سٚؽ تمغيش ثب آة اػتخشاد ٚ حذالُ غّؾت ٕٔب٘قت وٙٙذٜ آٖ تقييٗ ٌشديذ ٚ ػپغ ٌشٜٚ ٞبي .  ارشا ؿذ

ٌشْ پٛدس فْٛ ٘ـبػتٝ دسٖٚ  3ٕٞشاٜ ثب (  ppm//37ٚ ///3، /57، //7) ثٝ ايٗ ثؼتٝ ٞب ٔمبديش ٔختّف اػب٘غ داسچيٗ.  ويؼٝ ٞبي پالػتيىي پّي پشٚپيّٙي تٟيٝ ؿذ

سٚص اص    37ػپغ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ؿبٞذ ٚ تيٕبس سا ٞش ػٝ سٚص ثٝ ٔذت .  ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبٞذ ٘يض ثؼتٝ ٞبي حبٚي ٘ـبػتٝ ٚ ثذٖٚ افضٚدٖ اػب٘غ ثٛد٘ذ.  وبغز كبفي اػتشيُ اضبفٝ ٌشديذ

٘تبيذ آصٖٔٛ چٙذ عشفٝ ٚ ثيٗ ٌشٚٞي حبكُ اص آصٖٔٛ ٞبي ٔىشس ٘ـبٖ داد وٝ ثيٗ ٌحشٜٚ  .  ٞبي حؼي ثب ػٝ ثبس تىشاس ٔٛسد اسصيبثي ٌشفت ٘ؾش آِٛدٌي لبسچي ٚ ٚيظٌي

دس ٌشٜٚ ٞبي داساي اػحب٘حغ ثحبس      .  ٚرٛد داسد(  P< /0/7) ٞبي ؿبٞذ ٚ ٌشٜٚ ٞبي ٔختّف داساي اػب٘غ داسچيٗ اص ِتبػ ثبس ٔيىشٚثي اختالف آٔبسي ٔقٙبداسي

ٚ ٘تبيذ ثذػت آٔذٜ اص اسصيبثي حؼي ٔـخق ٕ٘ٛد وٝ اححش  .  ٘ـبٖ داد ٚ ثب افضايؾ غّؾت اػب٘غ داسچيٗ، ٔيضاٖ سؿذ وپه ٚ ٔخٕش وبٞؾ يبفتٔيىشٚثي افضايؾ وٕتشي 

ٔي تٛاٖ ٘تيزٝ ٌشفت وٝ ثب ثىبسٌيشي فْٛ ٘ـبػتٝ حبٚي اػب٘حغ  .  ٚرٛد داسد(  P< /0/7) صٔبٖ ٚ غّؾت اػب٘غ داسچيٗ ثش ٔمجِٛيت وّي ٘بٖ اختالف آٔبسي ٔقٙبداسي

سٚص ثٝ تقٛيك ا٘ذاخت ٚ ثٝ فٙٛاٖ يه ٍٟ٘ذاس٘ذٜ  7سٚص ثٝ  2، سٚ٘ذ فؼبد ٘بٖ حزيٓ سا اص ( دسرٝ ػب٘تيٍشاد 37) سٚغٙي داسچيٗ دس ثؼتٝ ثٙذي ٘بٖ حزيٓ دس دٔبي ٔقِٕٛي

 ثؼتٝ ثٙذي فقبَ، اػب٘غ داسچيٗ، فْٛ ٘ـبػتٝ، فقبِيت ضذ لبسچي، ٘بٖ: وّٕبت وّيذي. عجيقي ٚ ضذ لبسچي ٔٙبػت دسثؼتٝ ثٙذي ٘بٖ حزيٓ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاسٌيشد
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