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   علوفهكمي و كيفي در توليد علكرد فن آوري آبكشت ارزيابي 
  

  خالصه 
در ، ديت منابع آب و خاك ي مناسب افزايش توليد علوفه ، با توجه به محدواچاره جويي در راستاي دستيابي به روش ه

يكي از روش هايي كه ، براي رشد گياهان ، مورد توجه قرار گرفته اسـت كشـت متمركـز    . ضروري استامري كشور ، 
چنـين شـيوه اي   . بدون خاك يا آبكشت مي باشد كه در آن بذر گيا هان در محيط و اتاقك هاي بسته رشد داده مي شود

طي دهه هاي اخير در بعضي از كشورها از اين . مرسوم بوده استه نوروز در خانه ها سبزاز زمان ايران باستان براي توليد 
بـراي ايـن منظـور    .  استفاده نموده و كشت دانه هارا به منظور توليد علف تازه در سطحي وسيع تر تجربه نموده انـد  روش

. و رشد گياه درآن فراهم شـده اسـت   اتاقك هايي ساخته شده كه به صورت سيستم كامال بسته بوده و شرايط رويش بذر
زيـادي  از زمان كشت ، با جذب مقدار مدت يك هفته  عمدتا از دانه جو استفاده مي شود به نحوي كه طيدر اين روش 

سـهم قابـل تـوجهي از    براي چنين فرايندي . مي كند رشدچند سانتيمتر تا ضمن ريشه دواني ، فعال شده و رويان دانه آب 
. مصرف شـده و تبـديل بـه ريشـه و سـبزينه مـي گـردد       نشاسته مي باشد آن ترين  شده در دانه كه مهم مواد غذايي ذخيره

ريشه و سبزينه و دانه نيمه تخليه شده همراه با دانه هاي سـبز نشـده خواهـد بـود كـه      از محصول بدست آمده مجموعه اي 
حـد اكثـر معـادل وزن دانـه     وليد شده ، محصول تدرصد رطوبت مي باشد به نحوي كه اگر خشك شود  92تا  80حاوي 

  .  مصرف شده خواهد بود
وجـود دارد  ضد و نقيضـي   هاي  گزارشدر مورد ارزش غذايي محصول به دست آمده و عملكرد آن از نظر تغذيه دام ، 

بعضـي  مـي باشـد و   دام درصـدي  درتوليـد     15الـي   10عملكـرد  حاكي از باال رفـتن  ها از گزارش بعضي كه   به طوري
گاوهـاي  گوسـفند ،  حاكي از آن است كه مصرف علف سبز توليد شـده بـا روش آب كشـت در جيـره هـاي غـذايي       نيز
مصـرف  قصيل توليدي در مقايسه با دانه هر واحد عالوه بر اين هزينه . و پرواري برتري خاصي را نشان نداده است دهشير

كه طي سال هاي اخير در اين زمينه در كشور مطـرح   با توجه به مسائلي. ، افزايش يافته استماده خشك بر اساس  شده ،
   .موضوع مي پردازداين مقاله حاضر به ارزيابي است گرديده 

  
  عملكردارزش غذايي ، علوفه ،  ،آبكشت : واژه هاي كليدي 

  
  مقدمه

ين عوامل ، كمبودعلوفه مرغوب همواره از مهم تر وازجمله ايرانجهان در مناطق خشك  با توجه به محدوديت بارندگي
علوفه جهت ، تامين  به ويژه در موارد بحراني و خشك سالي. به شمارمي روددراين مناطق بازدارنده در توسعه دامپروري 

درچنين مواردي ممكن است بتوان خوراك هاي . گردد با مشكل مواجه مينيز درحد احتياجات نگهداري تغذيه دام ها 
اني وارد و در تغذيه دام ها مصرف نمود اما با توجه به اين كه نشخوار كنندگان نياز متراكم مانند دانه غالت را به مناطق بحر

  .  دارند تامين علوفه در كنار مواد متراكم اجتناب نا پذير مي باشد) جهت تامين مواد مغذي و فيبر(به علوفه 
جه قرار گرفته است تبديل دانه ها به ، به ويژه طي چند دهه اخير، در بعضي از نقاط جهان ، مورد توهايي كه  يكي ازروش

تصور مي شود كه با . مي باشد، طي مدت كوتاه چند روزه ، حالت سبز شده با استفاده از روش آبكشت يا هيدروپونيك 
   .از علوفه تامين نمود يحجم زياد  دركوتاه مدتمي توان اين روش 
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دانه های سبز نشده در حقیقت به معنای نامرغوب بودن بذور مورد استفاده یا مدیریت ضعیف تولید می باشد (اما همین بذور سبز نشده به دلیل جذب آب، هضم راحت تری خواهند داشت).کیفیت علوفه تولیدی نسبت کاملا مستقیمی با بذور مورد استفاده دارد.
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به ازاء هر کیلوگرم علوفه، 150 گرم بذر وارد سیستم شده است که این به معنای ورود حداقل 135 گرم ماده خشک به سیستم است. در هنگام رشد مسلما مقداری آب جذب خواهد کرد اما به دلیل فرایند رشد و بویژه فوتوسنتز، موادی نیز به گیاه اضافه خواهد شد و طبق گزارشات این محققین! علوفه تولیدی حاوی 19 درصد ماده خشک است که معادل 190 گرم ماده خشک در هر کیلوگرم علوفه است.در کتاب ABC of Green Fodder ماده خشک بدست آمده را 28 درصد ذکر نموده است که با مصرف مواد غذایی محلول، رسیدن به این عدد، چندان دور از ذهن نیست.
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مفهوم این مطلب این است که علوفه هیدروپونیک یکجا باعث افزایش تولیدات دامی بین 15-10 درصد می شود و جای دیگر برتری نشان نداده است چیست؟لغت (برتری خاصی را نشان نداده) به معنای همتراز بودن کیفیت این علوفه با دیگر مواد غذایی است یعنی میتوان این نوع تعلیف را جایگزین روش های مرسوم نمود.حتی در صورت عدم افزایش تولیدات دام، به دلیل صرفا کاهش شدید مصرف آب و انرژی، باعث کاهش هزینه های جاری و نهاده ها می گردد که در نهایت باعث کاهش شدید هزینۀ تولید میگردد. میزان مصرف آب برای ظرفیت تولید یک تن در روز، حدود 1500 لیتر در روز است.



 

كه در آن ها  ومحيط هاي بدون خاكدر شرايط رشد گياهان ورزي بدون خاك عبارت است از  كشا هيدروپونيك يا
  ). 3( قرار مي گيرد تحت كنترلعلمي  روش ها و فنون كاربرد ، بر اساس موثر بر رشد گياه عوامل فيزيكي و شيميايي 

، يك سنت ديرينه مردم ايـران محسـوب مـي     سبزنمودن دانه هايي مانند گندم ، جو ، عدس و غيره ، به عنوان سبزي نوروز
مورد توجه قرار گرفت كـه  اين فناوري  در بعضي از كشورها مانند آمريكا ، استراليا ، كانادا و دانماركطي قرن اخير  .شود

براي اين منظور اتاقك هايي ساخته شد كه به صـورت سيسـتم   . )23، 18،  9،  7( مطالعاتي نيز انجام شده استدر اين رابطه 
اين تالش ها  .)19( در آن فراهم شده است) شامل نور، رطوبت و تهويه( گياه  كامال بسته بوده و شرايط رويش بذر و رشد

عمدتا به منظور توليد جوانه و سبزي ها ي خوراكي براي انسان ، به ويژه در كشور هايي كـه در بسـياري از روز هـاي سـال     
    .محدوديت آفتاب دارند ، گسترش يافته است

علوفه براي تغذيه دام مد نظر قرار گرفته و وليد به منظور تاستفاده از روش آبكشت  عالوه بر اين در بعضي از مناطق جهان ،
اسـتفاده  با هدف توليد علوفه مورد فن آوري در اغلب مواردي كه تا كنون اين  . تجربياتي به دست آمده استزمينه در اين 

،  مـي تـوان   بذر جـو وش با مصرف يك كيلوگرم در اين ر. )20،  5،  6،  4( قرار گرفته است از دانه جو استفاده شده است
از بـه نظـر مـي رسـد حجـم زيـادي        ،بر حسب ظـاهر كيلوگرم علف تازه توليد نمود كه  10تا  5 روز حدود  8-6طي مدت 

اما بخش اصلي علف توليد شده را آب تشكيل مي دهـد و در اغلـب مـوارد ميـزان مـاده      ،  مي شودعلوفه بدين طريق توليد 
در  . )25 ،22 ،4( مـي باشـد   مصرف شـده ميزان ماده خشك  ازكمتر شده  كشتحاصل از هر واحد دانه  خشك توليد شده

واقع اين سيستم را نمي توان به عنوان توليد علوفه مطرح نمود بلكه تغيير حالت دانه محسوب مي شود كه طـي مـدت چنـد    
 .)10( شه ها و قسمتي نيز دانه سبز نشده مي باشـد ري ، كه شامل قسمت سبز شده گرددتبديل مي ديگري  حالتدانه به  ،روز

. ايجاد مي نمايـد بديهي است اين تغيير حالت دانه به صورت علوفه سبز تازه تغييراتي در كميت و كيفيت دانه مصرف شده 
  . نه مي باشدينياز به كاربرد عوامل مخصوص و نيز صرف هز به عالوه اين تغيير حالت در دانه ،

مروزه شركت هاي مختلفي اقدام به ساخت دستگاه هايي جهت توليد علوفه با روش ذكر شده نمـوده و از  از آن جايي كه ا
عملكـرد ايـن فنـاوري از نظـر     ارگان هاي زيربط انتظار حمايت دارند كه ابهامتي را در اذهان بوجود مـي آورد، الزم اسـت   

مـورد  هزينه هاي به ويژه كليه عوامل مورد استفاده و ز بازيافت مواد مغذي  و كيفيت و ارزش غذايي علف سبز توليدي و ني
  .هدف مقاله حاضر همين موضوع مي باشدكه  ورد بررسي قرار بگيردمآن نياز 

  
  توليد علوفه با روش آبكشت

در بعضي از نقاط جهان ، به ويژه در كشور هاي  1950توجه به روش آبكشت با هدف توليد انبوه علوفه ازاواسط دهه 
 زمينه ، به سال هاي بعد از انقالب مربوط مي شوداين در  شدهكارهاي انجام نيز در ايران . )12( ستراليا آغاز شدغربي و ا

براي اين منظور اتاقك هايي ساخته شده كه به صورت سيستم كامال بسته بوده و شرايط رويش بذر و رشد گياه ). 1(
با ابعاد اتاقك هايي كه تا كنون ساخته شده است غالبا . تدر آن فراهم شده اس) شامل نور، رطوبت ،دما و تهويه(
كليه عوامل محيطي مانند كه در آن  ظرفيت توليد يك تن خوراك دام تازه در روز را دارا مي باشدبوده كه متر  11×3×3

گي به شرايط و البته اندازه و ابعاد اتاق هاي كشت بست ).19(باشد تنظيم مي خودكار قابل صورت ه و نور ب ترطوب ، دما
متر و  3ساخته شده است با ارتفاع كمتر از در ايران كشت كه تا كنون هاي  اتاق. اهداف استفاده از آن ها متفاوت است

  . )4، 2( متر مي باشد 4طول حدود 
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"برحسب ظاهر به نظر می رسد" به چه معناست؟تبدیل بذر به گیاه حتما با افزایش حجم همراه خواهد بود پس نیازی به دو پهلو نوشتن به همراه شک و شبه نیست.
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چرا سیستمی که می تواند به نحو احسنت ساختار اقتصاد انرژی و آب را مدیریت کند، نباید از حمایت های ارگان های زیربط برخوردار شود؟جمله (ابهاماتی را در اذهان بوجود می آورد) به چه معناست؟منظور از "ابهام" چیست؟!
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بخش اصلی علوفه یونجه و سایر علوفه های دیگر تولید شده چیست؟بدن انسان نیز حاوی 65 درصد آب در کودکان و 50 درصد در کهنسالان بر اساس حجم بدن است!
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تعریف تولید چیست؟هر تولیدی به نوعی تغییر حالت از یک حالت به حالتی دیگر است.تغییر حالت دانه به علوفه، همان تولید علوفه است که از سنین پایین در دبستان نیز این را به خاطر داریم.قسمت سبز شده و ریشه در اثر چه عواملی بوجود آمده اند؟



 

.  داسـتفاده مـي شـو   ) معمولي و فلورسـنت (در اين سيستم  ، براي نوردهي گياه عمدتا از وسايل مصنوعي مثل انواع المپ 
عامل مهم ديگري است كه ضمن جلوگيري از مبتال شدن گياه به بيمـاري هـاي قـارچي ،    ، گردش هوا استفاده از وسايل 

به منزله گرماي مورد نياز در دوره روشنايي كه . اتاق كشت فراهم مي سازداكسيد كربن را در امكان تبادل اكسيژن و دي
   ).21( ساعت در شبانه روز پيشنهاد شده است 16راد به مدت درجه سانتيگ 24تا  20روز محسوب مي شود حدود 

آبياري با استفاده از پمپ و شبكه لوله كشي بر اساس روش پاشش آب بر روي سيني هاي كشت شده مي باشد به نحوي 
 مقـدار مصـرف آب  . فعال مـي شـود  آب دهي سيستم ، دقيقه  30تا  15كه با تناوب هاي يك دقيقه آب پاشي به ازاي هر 

   .)4( هر چند مقادير باالتر نيز گزارش شده است) 7(با شد  ليتر مي 2تا  1گرم علوفه توليدي  در اين روش براي هر كيلو
با توجه به اين كه گياه خارج از خاك رشد مي كند ، كليه نياز هاي مواد مغذي كه اغلب آن هـا در خـاك وجـود دارد ،    

متناسـب بـا   كشـت ، مخلـوط غـذايي    ايـن سيسـتم   در بنـابراين  .  مين شودتاطور مصنوعي آبكشت مي بايستي به روش در 
  . )17( رشد گياه مورد نياز استاحتياجات 

براي اين منظور ، بذر . استفاده مي شود،  يوالفجو و غالبا ،دانه هاي بذري غالت علوفه اي از ، سيستم آبكشت در 
مي شود و كننده استفاده ضد عفوني از مواد قارچ ها بوجاري شده در آب خيسانيده شده و جهت پيش گيري از رشد 
ساخته شده و ابعاد آن  معموال از جنس فايبر گالسكه زماني كه در مرحله جوانه زني قرار دارد در سيني هاي مخصوص 

ر ميزان بذ. رديو در اتاق كشت قرار مي گتوزيع مي شود تعبيه شده در اتاق كشت مي باشد ، فسه هاي ها متناسب با ق
،  با تنظيم درجه حرارت) 12،  7(كيلو گرم در هر متر مربع محيط كشت توصيه مي شود  5تا  5/2مورد مصرف حدود 
در هر سيني محصولي سبز رنگ به صورت يك پارچه به دست مي  طي مدت حدود يك هفته ،،  نور ، رطوبت و تهويه

، پوسته و سانتيمتر ، دانه هاي سبز نشده  25تا  20ود با ارتفاع حدبخش سبز شده آيد كه شامل ريشه هاي سفيد رنگ ، 
نفر ساعت كار   4تا  2بين   ، در اين سيستم توليد علوفه، نيروي انساني مورد نياز . )11( بدنه دانه هاي سبز شده مي باشد

تن علف سبز و نيز  اما با توجه به تخليه روزانه يك) 32(برآورد شده است كيلو گرم علف تازه در روز  1000براي توليد 
ضرورت آماده سازي علف توليدي براي تغذيه دام ، به نظر مي رسد ، نيروي انساني مورد نياز باالتر از ارقام مذكور باشد 

)5(.    
  

  و تغييرات در تركيبات آنسبز شدن دانه فرايند 
پـاره شـدن پوسـته     ،رم شـدن  متو،  جذب آبو خيس خوردنسبز شدن دانه ها طي مراحل مختلف و متوالي شامل فرايند 

جام مي شـود كـه طـي آن هـا ،     بخش هوايي انن و رشد اندام ها مانند ريشه و جوانه زد ،فعال شدن رويان  ،اطراف رويان 
آنـزيم هـاي   . مـي شـود  توليد ، توسط سلول هاي اطراف رويان ين ها ، چربي ها و نشاسته ، پروتئتجزيه كننده آنزيم ها ي 

جهت تبديل به انرژي مـورد نيـاز بـراي    مانند نشاسته دردانه مواد ذخيره شده فرايند سوخت و ساز سبب فعال شدن مذكور 
  .) 13( يابدكاهش مي ) ، نشاسته و چربيپروتئين ها (د كه در نتيجه مقدار مواد ذخيره شده نرشد رويان مي گرد

يش مي يابد در حـالي كـه مـاده خشـك و انـرژي      نسبت ويتامين ها و نيز فيبر افزا  .نشاسته به قندهاي ساده تبديل مي شود
افزايش مـي يابـد چـرا كـه     آن درصدنسبي كل مقدار پروتئين به همان اندازه اوليه باقي مي ماند اما از نظر . كاهش مي يابد

امكـان جـذب و سـنتز     ،كشـت   در محـيط نـه  ژنيترودر صـورت اسـتفاده از مـواد    . )25( بخشي از نشاسته مصرف مي شود
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كيفيت پروتئين حاصله كاهش مـي يابـد چـرا كـه ممكـن      اما  جبران پروتئين از دست رفته وجود خواهد داشتپروتئين و 
   .)32، 30( غير پروتئيني و حتي نيترات ها شامل شوند نيتروژن است بخش قابل توجهي از آن را 

 سـبز شـده بـاالتر اسـت    دانـه  در   Eو    Cهاي   همچنين ويتامين،  B2ريبوفالوين و  ،كمپلكس  A ، Bغلظت ويتامين هاي 
سبز شده همان بخش دانه اي آن مـي باشـد چـرا كـه در زمـان       دانهاصلي ماده خشك موجود در  سهمدر عين حال  ) 29(

هنوز دانه ها كامال مورد استفاده قرار نگرفته و بخشي از دانه ) كه معموال يك هفته پس از كاشت مي باشد(برداشت علف 
رويـش دانـه هـا شـكل     دوره طـي   ،كه به صورت توده سـفيد رنگـي   هستند يشه ها بخشي نيز ر . )18( ها نيز سبز نشده اند

  .اما بخش سبز شده درصد كمي از ماده خشك مجموعه را شامل مي شود ، گرفته اند
  

  علوفه توليدي با روش آبكشتتركيبات شيميايي و ارزش غذايي 
راكم انرژي زا محسوب شده كه بخش اصلي آن ها را نشاسته شامل مي دانه غالت ، از نظر تغذيه دام در دسته مواد مت

بررسي . ذايي آن نيز تغيير خواهد كردغتركيبات شيميايي و ، بديهي است كه با تغيير حالت دانه به شكل سبز شده . شود
،  يراتي در نشاستهها نشان داده است كه در طول دوره جوانه زني يا سبز شدن دانه ، فعاليت آنزيمي باعث ايجاد تغي

بخشي از تبديل . )31، 27، 10( هاي ساده تر مي شود پروتئين و چربي ها ي موجود در دانه و تبديل اين تركيبات به فرم
بررسي هاي مقايسه نتايج . در شكمبه بهتر مورد استفاده قرار بگيردتا حدي كه شود  باعث مي به قندهاي محلول نشاسته

مگاژول  4/13معادل ن جوانه زدپس از ميزان انرژي قابل متابوليسم كه نشان داد علوفه سبزآن دانه گندم و آزمايشگاهي 
طي يك آزمايش مشخص شد كه  ).16(درصد در ماده خشك بود  4/17وپروتئين خام آن نيز دركيلوگرم ماده خشك 

افزايش علوفه سبز ماده خشك در درصد  5/11 درصد به 8ارزش پروتئين دانه يوالف از ، بعد از هشت روز دوره رشد 
   .)9(يافت 

يج حـاكي از  انتـ ، كه ارزش غذايي سورگوم پرتانن قبل و بعد از جوانه زني مورد بررسي قرار گرفت )29(طي مطالعه اي 
وانـرژي قابـل هضـم كـاهش       2، پروتئين خـالص قابـل دسـترس    1آن بود كه طي جوانه زني سورگوم ، ارزش بيولوژيكي

  . ستر خام و چربي خام افزايش نشان داديافت اما نسبت خاك
 5/43درصد قبل از جوانـه زنـي  بـه     5/39نتايج يك پژوهش حاكي از آن است كه مقدار پروتئين دانه نوعي از باقال  از  

رسيد اما كيفيت پروتئين دراثر جوانه زني كاهش يافت كـه عمـدتا بـه كـاهش     پس از سبز شدن ) در ماده خشك(درصد 
  ).13(ي آمينه گوگرددار مربوط مي شد  نسبت  اسيد ها

نتايج حاصل ازپژوهشي كه در ايستگاه تحقيقات دامپروري گلپايگان ، در زمينه توليد علف جو به روش آبكشت انجام 
به نحوي كه در جدول نشان داده شده است ، بازيافت محصول توليدي بر حسب ماده ). 2(ارائه شده است  1شد درجدول 

نه جو مصرف شده پايين تر بوده است در حالي كه نسبت بخش هاي فيبري نيز افزايش اما بخش خشك نسبت به دا
  .  را نشان مي دهد روند كاهشي، كه عمدتا منبع انرژي زايي محسوب مي شود ، كربوهيدرات غير فيبري 

                                                 
1 Biological value 
2 Net protein utilization 
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  در اتاق كشت توليد شدهجو علف سبز عملكرد توليد و تركيبات شيميايي   - 1جدول 

  دانه جو  )روز(ر دوره هاي مختلف كشت علوفه د  
  8  7 6  اندازه گيري شدهموارد 

  -  1056 1056 1056 )گرم(در هر سيني)بر حسب ماده خشك(جو مصرف شده 

5180  )گرم( علف تازه توليد شده در هر سيني  6990  7580   -  

3/19  درصد ماده خشك علف تازه  3/14   2/13   -  

7/999  )گرم( در هر سيني )ه خشكبر حسب ماد(علف توليدشده   6/999  6/1000   -  

7/94  (%)نسبت ماده خشك توليدي به ماده خشك مصرفي   7/94  8/94   -  

  )ماده خشك بر حسب درصد در(دانه جو  وتركيبات علوفه توليدي 

  7/11  67/14   80/13  71/13  پروتئين خام 
  39/9  21/8  72/7  8/7  پروتئين حقيقي

  34/2   46/6   08/6 91/5  نيتروژن غير پروتئيني پروتئين بر حسب    
  2/20   4/35   8/31  3/31  ديواره سلولي
  2/7   2/17   5/15 4/14  همي سلولزمنهاي ديواره سلولي 

  65/64  1/45   4/48  1/51  كربوهيدرات غير فيبري
  

  
 تغييـر  در معرض طي گذشت زمان نشاسته پروتئين ،  قندها و ، ميزان ماده خشك جو ، مرحله جوانه زني در دانه با شروع 

  100حـدود   طي مـدت ، شده كشت دانه از هر كيلوگرم جو سبز شده بازيافت ماده خشك دربه نحوي كه  قرار مي گيرد
ساعت افـزايش   96تا ي قندمواد ميزان كل مطالعات نشان داده است كه . پيدا كنددرصد كاهش  5ممكن است تا ساعت 
  ).17، 13( يافته استساعت كاهش  120در صد در  3/42به   3/51از نيز نشاسته و  هش يافتساعت كاه 120از و پس 

كـاهش مـي يابـد كـه ايـن       سـبز شـدن  دانه جو پس از ) بر حسب ماده خشك(ه ميزان وزني ه است كنشان داد بررسي ها
در بـه طـور كلـي ،    . يابـد  يش مـي افزاگليسريد ها  مواد نشاسته اي همراه است اما نسبت فيبر وديژي و با افت انركاهش 

مـي  گيري كاهش  وزن ماده خشك ، كربوهيدرات هاي غير فيبري و انرژي خام به طور چشم؛ دانه طول دوره سبز شدن 
، پـرولين ، گلوتاميـك اسـيد و    از نظر اسيد هاي آمينـه نيـز  . چندان تغييري نمي كندميزان پروتئين موجود در گياه يابد اما 

نيز  و همچنين غلظت اسيدهاي چرب ميزان فيبر. مي يابدكه آالنين و آسپارتيك اسيد افزايش  حالي، در  سيستين كاهش
  .)31، 25، 15، 10( اهد يافتبا طوالني شدن دوره رشد روند افزايشي خو
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  عملكرد علوفه آبكشت در تغذيه دام 
و گـزارش   گرفتـه هش هـايي انجـام   در خصوص كاربرد علف سبز توليد شده با روش آبكشت در تغذيه دام تا كنون پژو

راس بره نر از توده نژادي وراميني با ميانگين وزني  60روز بر روي  108آزمايشي كه به مدت  در.  هايي منتشر شده است
نسبت بـه دانـه جـو ،     يكيلوگرم انجام شد ، مشخص گرديد كه مصرف جو سبز شده در اتاق كشت در جيره غذاي 2±27

در آزمايشي كه بر روي گوسفندان پرواري نژاد سافولك انجام شد ، ). 1(لكرد پرواري نداشت تفاوت معني داري بر عم
در جيره غذايي استفاده شد اما نتـايج نشـان    )ماده خشك در روز به ازاي هر راس دام(گرم  105از جو سبز شده به ميزان 

در آن ها جو به صورت دانه مصرف شده بود  شاهد ، كهگروه نسبت به اضافه وزن دام ها و ضريب تبديل غذايي داد كه 
استفاده از علوفه جو توليدي به روش آبكشت در جيره غذايي ميش هاي آواسي نيـز برعملكـرد توليـد     ).14(مشابه بود ، 

  ).  15(مثلي و نيز توليد كمي و كيفي شير ميش ها بهبود ي را نشان نداد 
در جيـره غـذايي گوسـاله هـاي پـرواري نيـز آزمـايش هـاي         ) شـت توليدي بـا روش آبك (در مورد كاربرد علف سبز جو 

جايگزيني بخشي از دانه جو با جو سبز شده در اتـاق كشـت در جيـره    ،گزارش يك بر اساس . محدودي انجام شده است
كـه  ديگري چنـين آمـده اسـت    گزارش در  .)5( بر عملكرد دام ها نداشت اثر معني داريگوساله هاي نر پرواري غذايي 

 جو سبز شده در جيره غذايي گوساله هاي نر در مقايسه با جيره شاهد تفاوتي را در عملكـرد پـرواري نشـان نـداد    مصرف 
كـه مصـرف جـو سـبز شـده درجيـره غـذايي گوسـاله هـاي پـرواري           در جاي ديگري چنين گزارش  شده است اما  )21(

  . )32( عملكرد رشد بهتري را در بر داشته است
انجـام شـده   و گـاو مـيش   ر ارتباط با استفاده از علوفه سبز آبكشت در جيره گاوهاي شـيري  پژوهش هاي محدودي نيز د

انجام شد ، مصـرف  ) نديكوسيبوس ا× سوبوس تار(در آزمايشي كه بر روي گاو هاي آميخته  ).27،30، 23، 18( است
كيلـو گـرم مـاده خشـك      13/7يعني معادل كيلو گرم در روز  38/50علوفه جو دريافتي به صورت تغذيه اختياري حدود 

كيلـو گـرم در    13/9درصد از وزن بدن وميانگين شير توليـدي نيـز    93/1از علف جو  ريافتيميانگين ماده خشك د.  بود
در عين حال ، مصرف اين علوفه به دليل حجيم بودن و دارا بودن رطوبت بسيار باال ، سبب محـدود شـدن مـاده    . روز بود

  ).  25(خشك دريافتي شد 
)  هلشـتاين ×بـومي (آزمايش ديگر ي كه علف جو توليد شده بـا روش آبكشـت در جيـره غـذايي گـاو هـاي آميختـه        در 

و عملكـرد توليـد   ) بر مبناي مـاده خشـك  (جايگزين بخشي از علوفه و كنسانتره گرديد ، اثري بر ميزان خوراك مصرفي 
وفه سبز جو را در جيره غذايي گاو شيرده مورد در حالي كه پژوهشگران ديگري اثر جايگزين عل). 27(شير مشاهده نشد 

  ). 18(درصد افزايش داشت ولي چربي شير كاهش نشان داد  7/8بررسي قرار دادند و اظهار نمودند كه عملكرد شير 
، در شـيري  استفاده از علوفه سبز شده به روش آبكشت را به عنوان مكمل جيره غـذايي گاوهـا ي   پژوهش گران ديگري 

مورد بررسي قرار دادند و دريافتند گاو هايي كه از اين علوفه تغذيه شدند نسبت به گاو هايي كه در لوفه ، فصل كمبود ع
  ).23( مرتع چرا نموده و خوراك دستي آن ها از علف چمني تامين شد وضعيت بدني بهتري را نشان دادند

   
  ده و نتيجه گيريجمع بندي نتايج پژوهش هاي انجام ش

تـا كنـون در خيلـي از    رد محصول توليدي در تغذيه دام كعملنيزو علوفه با روش آبكشت وري توليد آ ندر زمينه فگرچه 
، با هدف تامين علوفه وري آ اما تا كنون هيچ يك از آنها در جهت توسعه اين فنشده است انجام تالش هايي نقاط جهان 
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بـا اهـداف تحقيقـاتي    (امروزه به جز موارد استثنائي  به نحوي كه نداده استتوجيهي را ارائه جهت واحد هاي دامپروري ، 
در ايران نيز طي ده  . چنين سيستم هايي در دنيا به منظور توليد علوفه مورد استفاده قرار نمي گيرد) يا تفنني يا موارد خاص

و تـامين بـازار   اتـاق كشـت   بـا هـدف سـاخت    لب آنهـا  اغاما ند ه اساله اخير افراد و شركت هايي در اين راستا تالش نمود
   .نده ا مبادرت ورزيدفروش آن 

از دانـه  حاصـل  آنچه كه در زمينه توجيه كاربرد اين فناوري اهميت دارد ، نسبت بازيافت مـواد مغـذي در دانـه سـبز شـده      
در خصوص سبز نمودن جو و تبديل . بوده استباالتر از دانه مصرف شده براي كشت نتا كنون مورد استفاده مي باشد كه 

جو مصـرفي  هر كيلو گرم دانه مقدار علف توليدي به ازاي به علف سبز تازه ، آزمايش ها يي انجام شده است كه غالبا  آن
بـه  كه دانـه جـو   البته در مواردي  . كيلو گرم به دست آورده اند كه بخش اصلي آن را آب تشكيل مي دهد  8تا   5را بين 

نه زني باال استفاده شود ، ميزان توليد علـف سـبز بـه ازاي هـر كيلـو      خوبي بوجاري شده و به صورت خالص با قدرت جوا
  . گرم افزايش خواهد يافت

وقتي دانه هايي مانند جو به مدت يك هفته در محيط رويش قرار  مي گيـرد مقـدار زيـادي آب جـذب     خالصه اين كه ،  
اتفـاع چنـد    هبـ بخـش علوفـه اي   ل شـده و  نموده و رويان آن جوانه زده و رشد مي كند كه به دنبال آن بخش سـبزينه فعـا  

براي چنين فرايندي مواد غذايي ذخيره شده در دانه مصرف شده و مـورد سـوخت و سـاز قـرار      . سانتيمتر بوجود مي آورد
بـراي   بنابر اين . د نشاسته ذخيره شده در دانه مي باشد كه از نظر مقدار كاهش پيدا مي كنداترين اين مو مي گيرد كه مهم

 . گـردد  قسمتي نيز به صورت انـرژي از سيسـتم خـارج مـي     و مصرف مي شودبذر محتويات  ، توليد سبزينهواني و ريشه د
ريشه و سبزينه و از محصول بدست آمده مجموعه اي  ،زمان برداشت و مصرف علف توليدي ،يعني پس از طي يك هفته 

درصد رطوبت مي باشد به نحوي كه اگـر   92تا  80حاوي دانه نيمه تخليه شده همراه با دانه هاي سبز نشده خواهد بود كه 
در اين صورت مي توان نتيجه   .نباشدبه كار گرفته شده دانه  وزنممكن است حتي وزن خشك آن به اندازه خشك شود 

صـورت  ر واقـع توليـدي   د) مواد مغذي توليدي نسبت به مـواد مغـذي مصـرف شـده    (گرفت كه از نظر توازن مواد مغذي 
حال چنانچه جوانه زدني و سبز شدن دانه به عنوان يك روش فراوري در نظر گرفتـه شـود ، بـاز هـم بهبـود      .  تنگرفته اس

قابل توجهي در ارزش غذايي محصول به دست آمده اتفاق نمي افتد به جز اين كه هزينه هر واحد مواد مغـذي را افـزايش   
  . مي دهد

ه توليدي  با روش آبكشت در تغذيه دام و عملكرد توليد دام هـا در  اثر مصرف علوفضد و نقيضي در مورد تا كنون نتايج 
 15الـي   10بعضـي از گـزارش هـا حـاكي از آن اسـت كـه عملكـرد توليـد شـير          . گـزارش شـده اسـت   نتيجه مصـرف آن  

حاكي از آن است كه مصرف علف سبز توليد شده با روش  ديگري اي ه گزارشدر عين حال  .افزايش يافته استدرصد
هزينـه قصـيل   در حـالي كـه    در جيره هاي غذايي گاوهاي شيري و پرواري برتـري خاصـي را نشـان نـداده اسـت     آبكشت 

بر حسـب  (اوليه مصرف شده به مراتب باالتر بوده است يعني اين كه هر كيلو گرم علف توليدي توليدي در مقايسه با دانه 
. مي گردده اين خود سبب باال رفتن هزينه خوراك نسبت به دانه كه به حالت خشك مي باشد باالتر بوده است ك )خشك

تغذيه مواجه بوده و به جيره غذايي كافي و متوازن دسترسي نداشـته باشـند ، اسـتفاده از     ئالبته در مواردي كه دام ها با سو
انه بـه  علف آبكشت سبب بهبود وضعيت و عملكرد مي گردد اما در اين موارد نيز جاي سوال باقي خواهد بود كه تبديل د

و سپس استفاده از آن در تغذيه دام ها نسبت به مصرف مستقيم دانه ، ) با صرف هزينه اضافي براي تبديل(حالت سبز شده 
  .  از نظر عملكرد و نيز هزينه چه وضعيتي خواهد داشت
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اتـاق كشـت   پژوهش هاي محدود انجام شده در شرايط ايران كه عموما بر اساس تبديل دانه جو به صـورت سـبز شـده در    
وري هاي موجود ، تبديل دانه جو به حالت سبز شـده نسـبت بـه    آ انجام شده است ، حاكي از آن است كه با استفاده از فن

مصرف مستقيم دانه جو در تغذيه دام ها مزيتي را در توليـدات دامـي نداشـته بلكـه تـا حـد زيـادي سـبب بـاالرفتن هزينـه           
جو به حالت سبز شده ميزان نسبي ماده خشك و مواد غذايي كه از طريق جو  خوراگ گرديده است چرا كه با تبديل دانه

بـا جـذب آب بخشـي از    گرچـه  . اسـت باالتر از ماده اوليه مصرف شـده جهـت كشـت نبـوده     سبز شده به دست مي آيد ، 
اصـلي آن را آب   محتويات دانه به ريشه و سبزينه تبديل شده كه ظاهرا چندين برابر وزن دانه اوليه خواهد بـود امـا بخـش   

اوليه مصرف شده بـوده و قيمـت آن نيـز بـه مراتـب      معادل يا كمتر از وزن دانه علوفه منهاي آب وزن تشكيل مي دهد كه 
   .باالتر از دانه اوليه خواهد بود

محيط كشـت و علـف توليـدي بـه قـارچ هـا و كپـك هـاي مشـكل زا و ايجـاد           ه شدن عالوه بر اين ، به دليل امكان آلود 
ت بهداشتي در دام ها ناگزير مي بايستي از مواد ضد عفوني كننده در سيستم استفاده شود كه ايـن خـود از عوامـل    مشكال

وري در آ ايـن فـن  عليرغم گذشت چندين دهه از شروع فعاليت بنا بر اين . محدود كننده و افزاينده هزينه به شمار مي رود
هاي دامپروري كه با هدف اقتصادي به توليد شير و گوشت اشـتغال  توليد علوفه با روش آبكشت ، در واحد هنوز جهان ، 

  . دارند گسترش نيافته است
قيمت تمام شده جو سبز شده به روش آبكشت برآورد گرديد و با دانه جو مقايسه شد كه نتايج ، دريك محاسبه اقتصادي 

قيمـت تمـام شـده هـر كيلـو گـرم مـاده         همان طوري كه ارقام جدول نشان مـي دهنـد ،  . ، ارائه شده است 2آن در جدول 
قيمت تمام شده هر واحد انرژي و پروتئين حاصل از جـو سـبز   . برابر نسبت به دانه جو مي باشد 77/1خشك جو سبز شده 

  .  برابر نسبت به انرژي و پروتئين دانه جو برآورد گرديده است 03/1و  75/1شده نيز به ترتيب 

  سبز شده و مقايسه آن با دانه جوجو  برآرود قيمت تمام شده - 2جدول 

  دالر به ازاي هر كيلو گرم 3/0 ماده خشك                                          % 90قيمت دانه جو با 
  دالر به ازاي هر كيلو گرم 3/0 3 ماده خشك                         %100قيمت دانه جو  بر اساس
  سنت به ازاي هر مگاژول  0/3 3)                           گاژول انرژي در كيلو گرمم 11حاوي ( قيمت انرژي دانه جو

  دالر به ازاي هر كيلو گرم  3/3 3                         )پروتئين خام% 10حاوي ( قيمت پروتئين دانه جو
  دالر به ازاي هر كيلو گرم 07/0                           )ماده خشك% 12احتساب با (تازه   قيمت جو سبز شده

  دالر به ازاي هر كيلو گرم 583/0 ماده خشك                         %100قيمت جو سبز شده  بر اساس
  سنت به ازاي هر مگاژول  3/5)        مگاژول انرژي در كيلو گرم  11با فرض دارا بودن  ( قيمت انرژي دانه جو

  دالر به ازاي هر كيلو گرم  4/3 3        )پروتئين خام در ماده خشك% 19با فرض (  قيمت پروتئين جو سبز شده
  )31:  ماخذ(

  
شده است ، قيمت تمام شده علف جو توليدي بـا روش   در كشور انجام 1387با استفاده از نتايج يك پژوهش كه در سال 

. آبكشت بر اساس علف تازه ، ماده خشك ، انرژي و پروتئين توليدي بر آورد و نسبت به دانه جو مورد مقايسه قرا گرفت
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شـك  ، نشان مي دهد كه  هر كيلو گرم علف سبز جو در مقايسه با دان جو بر اساس مادذه خ 3نتايج اين مقايسه در جدول 
  . و نيز ارزش غذايي به مراتب باالتراز دانه جو بوده است

   جو سبز شده و مقايسه آن با دانه جو) ريال( برآرود قيمت تمام شده - 3جدول 

  علوفه جو  دانه جو   

  857  2500   ماده خشك%19ماده خشك  و علوفه جو با%90قيمت هر كيلو گرم دانه جو با

  4510  2750  ماده خشك                          %100بر اساسلوفه جوو عدانه جو كيلو گرم هرقيمت 

  و علوفه جو دانه جوقابل متابوليسمانرژي هر مگاژول  قيمت 
                                              )مگاژول انرژي قابل متابوليسم در كيلو گرم ماده خشك 11حاوي (

250  407  

  30070  25000      )پروتئين خام% 15(پروتئين و علوفه جو%11(دانه جوخام پروتئين هر كيلوگرم ت قيم

  )6:   ماخذبر اساس اطالعات ( 
  

بررسي هاي محدود انجام شده در ايران نيز نشان دهنده باالرفتن هزينـه و قيمـت تمـام شـده جـو سـبز شـده        به هر صورت 
عالوه بر عدم افزايش ماده خشك و مواد مغذي به دست آمده از هر واحد دانه نه خشك مي باشد به نحوي كه نسبت به دا

  .جيه نخواهد بودوكه قابل تهزينه تمام شده نيز به مراتب باالتر از قيمت دانه مصرف شده باشد ممكن است مصرف شد، ، 
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Evaluation the performance of hydroponic technology,s for green fodder production 
  
Since, the shortage of water and fertile land resources became worrying issues in the 
universe including Iran, scientists are zooming to find out any way to produce required 
safe feedstuffs for nourishing the animals. But it doesn’t mean it should cost 
skyscraper. Moreover, to find appropriate strategy of forage production is 
indispensable. Intensive hydroponic system as a fast growing method has been 
considered in which, seeds are planted in a container and green fodder will be 
harvested after one week period. In this technique, the seeds will be soaked in water 
over night and then planted in chambers, where the germination and emerging roots 
will begins. So, the areal part will grow about 20cm during one week. The most grain 
which is used in this system for green fodder production is barley. In ancient era, as 
nations culture in Iran, first few days of spring season (Nowrooz festival) every family 
were busy to produce green leafy vegetations through sowing wheat, lentil or moong 
seeds at home on a plates or tray. Since last decades, this technology has been 
developed for green fodder production in some countries, where special rooms or 
chambers are manufactured in which growing conditions are provided. The end 
product will be a mixture of green forage, white roots, seed hulls and non germinated 
seeds will contain about 80-90 percent moisture and maximum dry matter obtained per 
kg of seed will not be exceeded from the initial dry matter spent, as seed grain.   
There are contradictory reports, regarding the nutritive value of hydroponic green 
fodder and its performance in animal nutrition. Some information indicated a 10-15 
percent of improvement in animal performance by using this fodder, while, other 
author reported as no advantages found in animal performance by giving green fodder. 
Moreover, the cost was increased in green fodder comparing to the initial grain.  
 
Key words : hydroponic, green fodder, performance 
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Evaluation the performance of hydroponic technology for green fodder production  
 
Abstract 

Regarding the limitation of water and fertile soil in Iran, consider to find out 
appropriate strategy of forage development is indispensable. Intensive hydroponic 
system as a fast growing method has been considered in which, seeds are planted in a 
container shape room or chamber and green fodder harvested after one week. Similar 
method in small scale of seed growing has been used in Iranian families since long 
times as National Nowrouz Green. Since last decades, this technology has beed 
developed for green fodder production in some countries, where special rooms or 
chambers are manufactured in which growing conditions are provided. The most grain 
which is used in this system for green fodder production, is barley where. The seeds 
are soaked in water over night and then planted in chamber, where the germination and 
running roots will be started, and then the green areal part will reach about 20 cm 
during one week. A conseederable portion of preserved seeds starch will be used for 
the process where it is converted to root and green parts. Therefore the final product 
will be a mixture of green forage, white roots, seed hulls and non germinated seeds 
that conteined about 80-90 percent water but the maximum amount of dry matter 
obtained per kg of seed will not be exceeded from the initial dry matter spent, as seed 
grain.   
There are contradictory reports, regarding the nutritive value of hydroponic green 
fodder and its performance in animal nutrition. Some information indicated a 10-15 
percent of improvement in animal performance by using this fodder but the others 
pointed out that no advantages found in animal performance when the green fodder 
used in the diets wherever the cost was increased in green fodder comparing to the 
initial grain. Recently there are some challenges about development of hydroponic 
green fodder system in Iran, therefore the present paper will disscusse about this field.  
Key words : hydroponic, green fodder, performance 
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ّبی کلی اصالح الگَی هصشف کِ ثِ سٍػبی لَای ػِ گبًِ ٍ سئیغ هدوغ تـخیص هصلحت ًظبم اثالؽ ؿذُ  هتي ػیبػت
 :اػت، ثِ ایي ؿشح اػت


 


 ثؼن اهلل الشحوي الشحین


 ػیبػت ّبی کلی اصالح الگَی هصشف


ثب اػشاف، تجزیش،  اصالح فشٌّگ هصشف فشدی، اختوبػی ٍ ػبصهبًی، تشٍیح فشٌّگ صشفِ خَیی ٍ لٌبػت ٍ همبثلِ -1
تدول گشایی ٍ هصشف کبالی خبسخی ثب اػتفبدُ اص ظشفیت ّبی فشٌّگی، آهَصؿی ٍ ٌّشی ٍ سػبًِ ّب ثِ ٍیظُ سػبًِ 


 هلی؛


 آهَصؽ ّوگبًی الگَی هصشف هغلَة؛ -2


ی، تَػؼِ ٍ تشٍیح فشٌّگ ثْشُ ٍسی ثب اسائِ ٍ تـَیك الگَّبی هَفك دس ایي صهیٌِ ٍ ثب تأکیذ ثش ؿبخص ّبی کبسآهذ -3
 هؼئَلیت پزیشی، اًضجبط ٍ سضبیت هٌذی؛


آهَصؽ اصَل ٍ سٍؽ ّبی ثْیٌِ ػبصی هصشف دس کلیِ پبیِ ّبی آهَصؽ ػوَهی ٍ آهَصؽ ّبی تخصصی  -4
 داًـگبّی؛


 پیـگبهی دٍلت، ؿشکت ّبی دٍلتی ٍ ًْبدّبی ػوَهی دس سػبیت الگَی هصشف؛ -5


ت ثِ هحصَالت ٍ هظبّش فشٌّگی هشٍج اػشاف ٍ همبثلِ ثب تشٍیح فشٌّگ هصشف گشایی ٍ اثشاص حؼبػیت ػولی ًؼج  -6


 .تدول گشایی


صشفِ خَیی دس هصشف اًشطی ثب اػوبل هدوَػِ ای هتؼبدل اص الذام ّبی لیوتی ٍ غیشلیوتی ثِ هٌظَس کبّؾ   -7
ى کـَس ثِ حذالل دٍ ػَم هیضاى کًٌَی تب پبیبى ثشًبهِ پٌدن تَػؼِ ٍ ثِ حذالل یک دٍم هیضا« ؿبخص ؿذت اًشطی»هؼتوش 


 :کًٌَی تب پبیبى ثشًبهِ ؿـن تَػؼِ ثب تأکیذ ثش ػیبػت ّبی صیش


 اٍلَیت دادى ثِ افضایؾ ثْشُ ٍسی دس تَلیذ، اًتمبل ٍ هصشف اًشطی دس ایدبد ظشفیت ّبی خذیذ تَلیذ اًشطی؛


 اًدبم هغبلؼبت خبهغ ٍ یکپبسچِ ػبهبًِ اًشطی کـَس ثِ هٌظَس ثْیٌِ ػبصی ػشضِ ٍ هصشف اًشطی؛


ثشًبهِ هلی ثْشُ ٍسی اًشطی ٍ اػوبل ػیبػت ّبی تـَیمی ًظیش حوبیت هبلی ٍ فشاّن کشدى تؼْیالت ثبًکی تذٍیي  (1
ثشای اخشای عشح ّبی ثْیٌِ ػبصی هصشف ٍ ػشضِ اًشطی ٍ ؿکل گیشی ًْبدّبی هشدهی ٍ خصَصی ثشای استمبی 


 کبسایی اًشطی؛


 پبیؾ ؿبخص ّبی کالى اًشطی ثب ػبصکبس هٌبػت؛ (2


تصَیت لَاًیي ٍ همشسات هشثَط ثِ ػشضِ ٍ هصشف اًشطی، تذٍیي ٍ اػوبل اػتبًذاسدّبی اخجبسی هلی ثبصًگشی ٍ  (3
ثشای تَلیذ ٍ ٍاسدات کلیِ ٍػبیل ٍ تدْیضات اًشطی ثش ٍ تمَیت ًظبم ًظبست ثش حؼي اخشای آًْب ٍ الضام تَلیذ 


 کٌٌذگبى ثِ اصالح فشآیٌذّبی تَلیذی اًشطی ثش؛


ول ٍ ًمل ػوَهی ثب تأکیذ ثش ساُ آّي دسٍى ؿْشی ٍ ثشٍى ؿْشی ثِ هٌظَس فشاّن کشدى اصالح ٍ تمَیت ػبختبس ح  (4
 اهکبى اػتفبدُ ػْل ٍ اسصاى اص ٍػبیل حول ٍ ًمل ػوَهی؛


 افضایؾ ثبصدّی ًیشٍگبُ ّب، هتٌَع ػبصی هٌبثغ تَلیذ ثشق ٍ افضایؾ ػْن اًشطی ّبی تدذیذ پزیش ٍ ًَیي؛  (5


 تَلیذ پشاکٌذُ، کَچک همیبع ٍ پش ثبصدُ ثشق ٍ تَلیذ ّوضهبى ثشق ٍ حشاست؛ گؼتشؽ تَلیذ ثشق اص ًیشٍگبُ ّبی  (6
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ثْجَد سٍؽ ّبی اًتمبل حبهل ّبی اًشطی اص خولِ حذاکثش ػبصی اًتمبل فشآٍسدُ ّبی ًفتی ثِ ٍػیلِ خظ لَلِ ٍ ساُ   (7
 آّي؛


دس چبسچَة ػیبػت  استمبی ثْشُ ٍسی ٍ ًْبدیٌِ ؿذى هصشف ثْیٌِ آة دس توبم ثخؾ ّب ثَیظُ ثخؾ کـبٍسصی  (8
 :ّبی صیش


 عشاحی، تذٍیي ٍ اخشای ػٌذ هلی الگَی هصشف آة دس ثخؾ ّبی هختلف ٍ ثٌْگبم ػبصی آى؛الف( 
 اػوبل ػیبػت ّبی تـَیمی ٍ حوبیتی اص عشح ّبی ثْیٌِ ػبصی اػتحصبل، ًگْذاسی ٍ هصشف آة؛ة( 
 پبیؾ کیفیت هٌبثغ آة ٍ خلَگیشی اص آلَدگی آثْب؛ تذٍیي ٍ اػوبل اػتبًذاسدّب ٍ ضَاثظ الصم ثشای کبّؾ ضبیؼبت آة،ج( 
 اصالح الگَی کـت ٍ اػوبل ؿیَُ ّبی آثیبسی کبسآهذتش، ایدبد ػبهبًِ ّبی ثْیٌِ تأهیي ٍ تَصیغ آة آؿبهیذًی ٍ ثْیٌِد( 
 ػبصی تخصیص ٍ هصشف آة دس ثخؾ تَلیذ ثشاػبع اسصؽ ساّجشدی ٍ التصبدی ثیـتش؛   
 اػتفبدُ هدذد ٍ ثبصچشخبًی آة؛ثشًبهِ سیضی ثشای  ُ(
تذٍیي ٍ اخشای ثشًبهِ ّبی ػولیبتی هٌبػت ثشای ایدبد تؼبدل ثیي هٌبثغ ٍ هصبسف آة ثَیظُ دس ػفشُ ّبی صیشصهیٌی  د(


 داسای تشاص هٌفی ٍ اػوبل هذیشیت خـکؼبلی ٍ ػیل، ػبصگبس ثب ؿشایظ اللیوی؛
ٍ « تَلیذ ٍ تجذیل گٌذم ثِ ًبى»ایظ ٍ کیفیت فشآیٌذّبی اصالح الگَی هصشف ًبى کـَس اص عشیك استمب ٍ ثْجَد ؿش (9


 :دس چبسچَة ػیبػت ّبی صیش« هصشف ًبى»


 توشکض دس ػیبػت گزاسی، ّذایت ٍ ًظبست ٍ تؼییي دػتگبُ هتَلی تٌظین ثبصاس ًبى؛الف( 


یشٍی اًؼبًی هبّش ٍ اػوبل ػیبػت ّبی حوبیتی ٍ تـَیمی ثشای استمبء ػغح ثْذاؿتی هشاکض تَلیذ ًبى ٍ اػتفبدُ اص ًة( 
 آهَصؽ دیذُ دس فشآیٌذ تَلیذ ًبى؛


 حفظ رخیشُ اػتشاتظیک گٌذم؛ج( 


 تٌظین هجبدالت تدبسی ثبصاس گٌذم ٍ آسد ثب ّذف تٌظین ثبصاس داخلی؛د( 


هشدم اص اصالح ػبختبس تَلیذ ٍ ثْجَد فشآیٌذ ٍ تَػؼِ تَلیذ اًَاع ًبى ّبی ثب کیفیت، ثْذاؿتی ٍ هتٌبػت ثب رائمِ ٍ فشٌّگ ُ( 
 عشیك تذٍیي ٍ اػوبل اػتبًذاسدّب ٍ سٍؿْبی تدشثِ ؿذُ ٍ اصَل صحیح تَلیذ گٌذم، آسد ٍ خویش ٍ پخت ًبى؛


 :استمبی ثْشُ ٍسی دس چبسچَة ػیبػت ّبی صیش (11


 تحَل سٍیکشد تحمك دسآهذ هلی ثِ ػوت اتکبی ّشچِ ثیـتش ثِ هٌبفغ حبصل اص کؼت ٍ کبس خبهؼِ؛الف( 


 :تأکیذ ثش اػتمشاس ًظبم تؼْین هٌبفغ حبصل اص ثْشُ ٍسی اص عشیك افضایؾ ثْشُ ٍسی ثبة( 


 حذاکثش ػبصی اسصؽ افضٍدُ ٍ هٌبفغ ًبؿی اص ػشهبیِ ّبی اًؼبًی، اختوبػی ٍ هبدی ثب تأکیذ ثش التصبد داًؾ پبیِ؛ -1


 اػتمشاس ػبصکبسّبی اًگیضؿی دس ًظبم پشداخت ّب دس ثخؾ ػوَهی ٍ ثٌگبّی؛ -2


 ػولیبتی ٍ ثْجَد فشآیٌذ تخصیص هٌبثغ کـَس ثشاػبع هٌبفغ التصبدی ٍ اختوبػی؛اػتمشاس ثَدخِ سیضی  -3


 اصالح ػبختبسّبی اسصیبثی ٍ اسصؿیبثی، اتخبر سٍیکشد ًتیدِ گشا ٍ اخشای حؼبثشػی ػولکشد دس دػتگبُ ّبی دٍلتی؛ -4


 اصالح لَاًیي ٍ همشسات، سٍؽ ّب، اثضاسّب ٍ فشآیٌذّبی اخشایی؛ -5


 شٍی کبس دس کلیِ ثشًبهِ ّبی حوبیتیاٍلَیت تَاًوٌذ ػبصی ًی -6


    







