بسوِ تعالي

هسایای استفادُ ازهرغ باٍزى کن

جِت پشداختي ثَ ایي هغئلَ ،ثشسعی یکغشی هْضْػبت هْجْدُ ،ن ثشای تْلیذ کٌٌذٍ ُّن ثشای
هصشف کٌٌذٍ لبثل تبهل هی ثبؽذ:

 )1باٍرجاهعِ
دسفشٌُگ هب ایشاًیبى اعتفبدٍ اصهشؽ ُبی ثبّصى ثبالدسعجذخبًْاس طی عبل ُب ثَ یک سعن ّالگْ تجذیل
ؽذٍ اعت ّهتبعفبًَ ثَ ؽکل یک ػبدت ّثبّسغلظ دسرُي خبًْادٍ ُب جب گشفتَ اعت ّایي اهش ثَ
ًبدسعت  ،تْلیذکٌٌذگبى سا ثَ عْی پشّسػ هشؽ ُبی غیشاعتبًذاسد عْق دادٍ اعت.

 )2رقابت صٌفي
هتبعفبًَ هشغذاساى ثشای افضایؼ تٌبژهحصْل تْلیذی ّکؾتبسگبُِب ثشای کبُؼ هیضاى افت ّصى  ،هشؽ
ُبی ثب ّصى ثبالتشساخشیذاسی هی کٌٌذ.
ایي ًکتَ ساًجبیذ فشاهْػ ًوْد کَ غیشهوکي اعت داسُّبّآًتی ثیْتیک دسهشغذاسُبیی کَ ثبعٌیي
ثبالتشّّصى ثبالتش ،هشؽ ثَ کؾتبسگبٍ هی فشعتٌذاعتفبدٍ ًؾْد.

 )3ابعاد بْداشتي
طجك اعتبًذاسدُبی ثِذاؽت جِبًی دّسٍ پشّسػ هشؽ 40 -42سّصاعت ّاصًظشثِذاؽت هصشف هشؽ
ثبّصى کن حذّد  1/300 -1/500کیلْ گشم هطلْة اعتّ .لی هشؽ ُبی عٌگیي (ثبالی 2کیلْگشم)،ػالٍّ
ثشهصشف ثیؾتشآًتی ثیْتیک ،اصلحبظ اسصػ غزایی ًیض دسحذپبییي هی ثبؽٌذ .ثب طْالًی ؽذى دّسٍ
پشّسػ ّدسًتیجَ تْلیذ هشؽ ثبّصى ثیؾتش ،ضشیت اًتمبل ػْاهل ثیوبسی ًیضافضایؼ یبفتَ ّاحتوبل هصشف
خْدعشاًَ داسُّبی خْساکی طیْسثشای پیؾگیشی اصثیوبسی ُب ّهبًذى ثخؾی اصایي داسُّب دسگْؽت
هشؽ ثؼذاصکؾتبس ّجْدداسد.صیشاثغیبسی اصثیوبسی ُبی اصلی هشؽ ثؼذاص

42سّصگی ثشّصیبفتَ

ّهشغذاسهججْسثَ هصشف داسّدسایي هذت هی ؽْد.
ُ -وچٌیي هی داًین کَ هشؽ ُبی عجک ّصى ،چشثی کوتشی داؽتَ ّخطشُبی ًبؽی اصهصشف چشثی

اًجبؽت ؽذٍ دسآى کوتشخْاُذثْد.

)4ابعاد اقتصادی
ضشیت تجذیل داى هصشفی ثَ گْؽت ّتخن هشؽ دسهشغذاسی ُبی ایشاى ثبالتشاصهیبًگیي جِبًی اعت.ایي
ضشیت ثطْسهیبًگیي دسدًیب کوتشاصدّ ّ ،لی دسایشاى ثبالی دّ هی ثبؽذیؼٌی ثشای تْلیذ ُشکیلْگشم
گْؽت ثیؼ اصدّکیلْ گشم داى هصشف هی ؽْد.
آهبسًؾبى هی دُذ ُشعبل ُضاساى تي داى هشؽ ثَ دلیل ثبالثْدى ضشیت تجذیل دسهشغذاسی ُبی کؾْس ،
صیبدی هصشف هی ؽْدکَ ثبػث چشثی گشفتي الؽَ  ،هصشف ثیؾتشداسّ ّعْخت (ثَ ػلت افضایؼ
دّسٍ پشّسػ) دسعبل هی ؽْد ُّشعبل فمظ اصهحل صیبد هصشف ؽذى داى هشؽ ُضیٌَ ُبی گضافی ثَ
هشغذاساى تحویل ؽذٍ کَ دسًِبیت ثَ حلمَ آخشتْلیذ یؼٌی هصشف کٌٌذٍ هٌتمل هی ؽْد.
 اصطشفی ًوْداسسؽذجْجَ اصیک تب 42سّصگی ثصْست صؼْدی اعت ّپظ اصآى ثَ حبلت افمی ثشهیگشددثَ ایي هؼٌی کَ پظ اص 42سّصُشچَ داى ثَ هشؽ خْساًذٍ ؽْدُذس سفتَ ّدسصذًبچیضی تجذیل ثَ
گْؽت هی ؽْد.
ثٌبثشایي پیؾٌِبدهی ؽْد ثباجشای طشح کبُؼ دّسٍ پشّسػ ّتْلیذ هشؽ ثبّصى کن  ،ثتْاى ثَ اُذافی
ُوچْى اعتفبدٍ ثِیٌَ اصػْاهل تْلیذ ،ثِجْدعالهت گلَ دسساعتبی اهٌیت غزایی  ،افضایؼ دّسٍ ُبی
لبثل ثِشٍ ثشداسی (افضایؼ دّسٍ جْجَ سیضی اص

3/5دّسٍ ثَ  5دّسٍ دسعبل )  ،افضایؼ تشاکن گلَ

اص 10لطؼَ ثَ 13لطؼَ دسُشهتشهشثغ عبلي پشّسػ دعت یبفت.
ُوچٌیي ثباجشای ایي طشح هذت خْاة عشهبیَ ثَ هذت
التصبدی افضایؼ خْاُذ یبفت.

15سّصدسُشدّسٍ ثشای هشغذاس کبُؼ ّثبصدٍ

اهشّصٍ دسثغیبسی اصکؾْسُبی جِبى تْلیذ گْؽت هشؽ ثبّصى کن (اعتبًذاسد) سػبیت هی ؽْد.صیشا
تمبضبی ثبصاس ّهصشف کٌٌذٍ تْاًغتَ هغیشتْلیذساثَ عْی هشؽ ثبّصى کن عْق دُذ.
ثٌبثشایي ثب هْضْػبت هطشح ؽذٍ لضّم تشّیج فشٌُگ تْلیذ ّ هصشف هشؽ ُبی صیش

 2کیلْگشم ثَ لحبظ

فٌی  ،التصبدی ّ ثِذاؽتی اهشی کبهال هْجَ ّاثجبت ؽذٍ (ثشای تْلیذ کٌٌذٍ ّهصشف کٌٌذٍ) اعت.
فشٌُگ هصشف هشؽ صیش 2کیلْگشم اصگزؽتَ دّسدسجِبى همجْل طجغ ّالغ ؽذٍ اعت ّدالیل آى ػالٍّ
ثشخْػ طؼن ثْدى گْؽت هشؽ جْاًتش ،ثَ لضّم اجتٌبة اصثیوبسی ُبی حبدّهضهٌی ثشهی گشددکَ غبلجب
دسعٌیي ثبالی  35سّصگی ػبسض هی ؽْد ثؼالٍّ چشخؼ ػْاهل ػفًْی ّتؾذیذ هضبػف آلْدگی
اهشی اعت کَ هی تْاًذ هبحصل پشّسػ ثبالی  35سّصگی ثبؽذ ّایي هؾکل اهشّص صٌؼت هشغذاسی
هبًیض ُغت .
تغییش رایمَ هبًٌذ ُشتحْل فشٌُگی دیگش صهبى ثشاعت ّثشای سعیذى ثَ تْلیذ هشؽ ثبّصى کن (اعتبًذاسد)
توبم حلمَ ُبی دخیل اصجولَ تْلیذکٌٌذٍ  ،هصشف کٌٌذٍ ّهتْلیبى اهش ثبیذ ُوگبم ؽًْذ.ایي اهکبى پزیش
ًخْاُذ ثْدهگش آًکَ ػلن ،ثیٌؼ ّآگبُی ًغجت ثَ هْضْع ایجبدؽْد.
دسپبیبى آیب هیذاًیذ:

الؽَ ُبی هشؽ ثبّصى 700 -800گشم ثَ دلیل اختالل دسسؽذ
ثشاثشػْاهل ثبصداسًذٍ سؽذ ّعبختوبى ػضالًی ًبسط لبثل
هصشف ًیغتٌذ.ثِتشیي ّصى گْؽت هشؽ هؼوْلی
1200تب 1800گشم اعت
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