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 خالصه

تَخْی اص تَلیذات ثخؾ وـبٍسصی ثِ كَست ضبیؼبت اص چشخِ هَاد غزایی ػبالًِ همبدیش لبثل 

گشدد. كٌبیغ تجذیلی هحلَالت وـبٍسصی، ثبغی ٍ داهی دس تَػؼِ پبیذاس وـبٍسصی ًمؾ ثؼضایی خبسج هی

وـبٍسصی اسگبًیه دس تَػؼِ پبیذاس داسد. تَلیذ هحلَالت ثبًَیِ اص ضبیؼبت وـبٍسصی ٍ ثبغی ثبػث افضایؾ 

ّبی تجذیلی گشدد. دس ایي هغبلؼِ هحلَل ثبغی خشهب ٍ فشآٍسدُّبی اٍلیِ هیاػتفبدُ ثْیٌِ اص ًْبدُ ساػتبی

حبكل اص آى هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتِ اػت. كٌبیغ تجذیلی هحلَل خشهب ثبػث افضایؾ ثْشُ ٍسی التلبدی 

ثخؾ تخویشی ؿبهل اتبًَل،  ّبی ثبًَیِ خشهب دسسدُگشدد، فشآٍتَلیذ ٍ افضایؾ اسصؽ افضٍدُ تَلیذات هی

ػشوِ، اػیذػیتشیه، تَلیذ پشٍتئیي ته یبختِ، تَلیذ چشثی اص خشهب ٍ دس ثخؾ غیش تخویشی ؿبهل تَلیذ 

ثبؿذ، ثش هی ٍ ... ؿشثت خشهب، لٌذ هبیغ، ؿْذ ٍ لَاؿه خشهب، سٍغي ّؼتِ خشهب، هلبسف چَة ٍ الیبف ًخل

سدُ آٍگشدد اص ضبیؼبت هحلَل خشهب دس فشِ پیـٌْبد هیّویي اػبع ٍ ثب تَخِ ثِ فشاٍاًی تَلیذات ثبًَی

 ّبی تجذیلی خْت افضایؾ ثْشُ ٍسی التلبدی اػتفبدُ گشدد.
 

 خشهب، كٌبیغ تجذیلی، ضبیؼبت، وـبٍسصی اسگبًیه: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه
 

سغن افضایؾ سٍصافضٍى تَلیذ هحلَالت وـبٍسصی، ثـشاػت، ػلی صًذگی اص هؼضالت یىی ضبیؼبت اهشٍص كٌؼتی دسخَاهغ

دسكذ اص ول تَلیذات سا ؿبهل  30ػَاهلی ًظیش افضایؾ خوؼیت ٍ ػذم وبّؾ ضبیؼبت هحلَالت وـبٍسصی وِ حذٍد 

دّذ. ضبیؼبت دس ؿَد هبًغ اص سػیذى ثِ ًمغِ خَدوفبیی گشدیذُ ٍ اهىبى كبدسات سا دس ثؼیبسی اص هحلَالت وبّؾ هی هی

ؿَد ٍ هیضاى ؿَد وِ ٍاسد چشخِ هلشف ًویهمبدیشی اص یه وبالی خبف ٍ وبالی هـتك ؿذُ اص آى گفتِ هیتؼشیف ثِ 

ّبی هَسد اػتفبدُ دس تَلیذ، ثش التلبد دادى ًْبدُ ضبیؼبت ثِ دلیل وبّؾ تَلیذ لبثل اػتفبدُ، افضایؾ ًیبص ثِ ٍاسدات ٍ ّذس

 ایي همذاس وِ ؿَدهی خبسج چشخِ اص ضبیؼبت كَست ثِ وـبٍسصی ثخؾ تَلیذاتاص  صیبدی همذاس ػبصد. ػبالًِلغوِ ٍاسد هی

 [.1ذ ]وٌ تأهیي سا صیبدی غزای خوؼیت خَد ًَثِ ثِ تَاًؼتهی هحلَل

وِ ثِ هلشف ثشػٌذ دس هشاحل ثشاػبع آهبسّبی هَخَد دس ایشاى تمشیجبً ًیوی اص پؼوبًذّبی وـبٍسصی ثذٍى ایي

ّبی ثؼیبس صیبدی لِ ولضا ٍ ولؾ ثشًح ثب كشف ّضیٌِػبلِ همبدیش لبثل تَخْی ثبگبع ٍ ػب سًٍذ. ّوِهختلف اص ثیي هی

تَاى ثِ پبییي ثَدى ػغح آگبّی هشدم، ؿًَذ. اص دالیل ػَصاًذى ایي پؼوبًذّب دس ایشاى هیػَصاًذُ ٍ تجذیل ثِ خبوؼتش هی

لیبت پغ اص ثشداؿت دس هضاسع ٍ ًجَدى لَاًیي ّبی هٌبػت خْت اًدبم ػوثَدى ایي وبس ٍ ػذم دػتشػی ثِ هبؿیيآػبى

وِ هذًی دس خْت هوٌَػیت ػَصاًذى ایي هَاد دس هضاسع وـبٍسصی اؿبسُ وشد. ػَصاًذى پؼوبًذّبی وـبٍسصی گزؿتِ اص ایي
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ؿَد، هَاسدی چَى فشػبیؾ ؿذیذ ٍ وبّؾ هَاد آلی خبن ٍ ثِ دًجبل آى ػجت اص ثیي سفتي هٌبثغ هْن لیگٌَػلَلضی هی

 [.3]ای ٍ خؼبست ثش هحیظ صیؼت سا ًیض ثِ دًجبل داسد حبكلخیضی صهیي، ایدبد گبصّبی وشثٌی ٍ اثش گلخبًِ وبّؾ

 

 وبالی یب ٍ ّبثِ فشآٍسدُ تجذیل سا داهی ٍ وـبٍسصی هحلَالت اػت وِ كٌبیؼی هدوَػِ وـبٍسصی تجذیلی كٌبیغ

 ثب هٌـأ اٍلیِ هَاد سٍی ثش ؿیویبیی ٍ فیضیىی اًَاع تغیشات اًدبم ثب وِ اػت كٌبیغ اص ایهدوَػِ یب ػبصد ٍهی هلشف آهبدُ

 ذ.ًوبی هی الذام حبكلِ ّبیتَصیغ فشآٍسدُ ٍ ًگْذاسی ثٌذی،ثؼتِ فشآٍسی، ثٌذی،دسخِ آٍسی،ػول ثِ ًؼجت حیَاًی ٍ گیبّی

 ثبال ثب ٍ ثبؿذ غزایی هؤثش اهٌیت ثِ سػیذى ٍ وـبٍسصی تَػؼِ پبیذاس دس تَاًذهی ضبیؼبت وبّؾ ثش تجذیلی ػالٍُ كٌبیغ

 [.5] ؿْشگشدد ثِ سٍػتب اص هْبخشت ثبػث وبّؾ افضٍدُ اسصؽ ثشدى

پیـشفت چـوگیش وـبٍسصی اسگبًیه دس تَلیذ هحلَالت وـبٍسصی، داهی، ثبغی ٍ ...، تَخِ ثِ اّذاف ثِ ثب تَخِ 

ثبؿذ. ضشٍسی هی ٍ تَػؼِ پبیذاس وـبٍسصی خلَف پبیذاسی التلبدی وـبٍسصی اسگبًیهٍ ثِ اسگبًیه هـخق وـبٍسصی

یىی اص هْوتشیي اّذاف وـبٍسصی اسگبًیه دس ثخؾ التلبدی تٌَع ثخـیذى ثِ هحلَالت ثشای ثْجَد دسآهذ ٍ وبّؾ خغش 

تَاًذ دس هحلَل ًْبیی تَلیذؿذُ ًیض هَثش ثبؿذ صیشا كٌبیغ تجذیلی ثبػث تٌَع ثخـیذى ثِ هحلَالت اػت وِ ایي ثحث هی

دس ثحث حبضش ثِ تَلیذ هحلَل ثبغی خشهب ٍ  گشدد.ّبی هلشفی هیگشدیذُ ٍ ثبػث كشفِ خَیی دس ًْبدًُْبیی 

ّبی فشػی آى دس كٌبیغ تجذیلی دس ساػتبی تأهیي ّذف وـبٍسصی اسگبًیه دس ثخؾ التلبدی ٍ افضایؾ دسآهذ ٍ  فشآٍسدُ

 پشداختِ ؿذُ اػت. ٍ تَػؼِ پبیذاس وـبٍسصی كبدسات ثْتش ٍ ثیـتش ایي هحلَل ثبغی
 

 

 هامواد و روش
 

ّبی تَاى ثخؾ اص هحلَالت صساػی ٍ ثبغی سا ثب وبسثشد سٍؽؿَد وِ ثب ووه آى هیكٌبیغ تجذیلی ثِ كٌبیؼی اعالق هی

تش فیضیىی ٍ ؿیویبیی تغییش ٍضغ دادُ ٍ ثذیي ٍػیلِ هبًذگبسی ایي هحلَالت سا ثیـتش ٍ هلشف ٍ ػشضِ آى سا هٌبػت

 هحلَالت ضبیؼبت تجذیل .ثحث[4] دوَع اص عشیك ایي ًَع كٌبیغ اسصؽ التلبدی هحلَالت سا ثبالتش ثشدًوَد ٍ دس ه

 التلبدی وبسثشد ثبتَخیِ ثؼضی ثشای ٍ ؿَدهی آصهبیؾ هحلَالت هختلف سٍی وِ اػت ػبلی چٌذ وـَس وـبٍسصی دس

 چغٌذسلٌذ، صیتَى، پٌجِ، صهیٌی،فشًگی، ػیت گَخِ سٍغٌی، ّبیداًِ ؿلتَن، خَ، ضبیؼبت گٌذم، ٍ ثمبیب هثل ؿذُ ثیبى

، ثش ّویي اػبع دس ایي هغبلؼِ ثِ ثشسػی [2]ٍ...  چبی ثبدام، گشدٍ، پؼتِ، خشهب، اًگَس، ًیـىش، ػیت، ًیـىش، هشوجبت،

پشداختِ  ٍ تَػؼِ پبیذاس وـبٍسصی دس خْت اػتفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثغ هلیّبی خبًجی ضبیؼبت هحلَل ثبغی خشهب ٍسدُفشآ

 ؿذُ اػت.
 

 

 نتایج و بحث 

 

سا لٌذ تـىیل هی دّذ. هٌبعك ػوذُ وـت دسكذ ٍصى خـه آى 60شهب اص هحلَالت ػوذُ وـبسصی ایشاى اػت ٍ حذٍد خ

ثبؿذ. ثذلیل ًبهشغَة ثَدى ػیؼتبى ثلَچؼتبى، فبسع، وشهبى هیّبی خَصػتبى، ّشهضگبى، ثَؿْش، خشهب دس ایشاى اػتبى

جذیلی ثبیؼت دس ٍاحذّبی كٌبیغ تؿَد ٍ هیبصاس هلشف ًویخزة ث ؿذُ دس وـَس هؼتمیوبًدسكذ خشهبی تَلیذ  30حذٍد 

ویشی ٍ غیش تخویشی تمؼین ثٌذی ّب ثِ دٍ ثخؾ تخ. ایي فشآٍسدُ[2] ؿَد تجذیلّبی ثب اسصؽ ثِ فشآٍسدُ ،ٍ فشآٍسی

 ؿَد. یٌذّبی تخویشی اػتفبدُ هیآفش ؿَد. اص آًدبوِ خشهب حبٍی دسكذ صیبدی لٌذ اػت لزا ثِ ػٌَاى هٌجغ وشثٌی دس هی

َؿیویبیی اػت وِ یتخویش الىلی هَاد لٌذی یه فشایٌذ ث: اتبًَلّبی تخویشی خشهب ػجبستٌذ اص:سدُفشآٍ هْوتشیي

گیشد. ثشای تَلیذ اتبًَل اص خشهب اثتذا الصم اػت وِ ػلبسُ گیشی اص آى كَست  تَػظ هخوش ػبوبسٍػیغ ػشٍصیِ اًدبم هی
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پبساهتشّبی هتؼذدی هبًٌذ  ثِ اص خشهب اػتخشاج گشدد. هیضاى لٌذ اػتحلبل ؿذُ دس فشایٌذ ػلبسُ گیشی تب لٌذد، گیش

یٌذ تَلیذ ػشوِ اص خشهب آػشوِ: فش. دهب ٍ غیشُ ثؼتگی داسد ،ثَدى، صهبى ای َػتِ یب هذاٍم ثَدًؼیؼتن، یه یب دٍ هشحلِیپ

 ؿبهل دٍ هشحلِ تخویش ثی َّاصی تَلیذ هبیغ تخویشی الىلی ػپغ تخویش َّاصی هبیغ تخویشی الىلی ثِ ػشوِ اػت. 

 

یٌذ اتبًَل اػت. هبیغ آفشایٌذ ثی َّاصی تجذیل ػلبسُ اػتحلبل ؿذُ اص خشهب ثِ هبیغ تخویشی الىلی هـبثِ فش

دسكذ اػیذ  4-6حبٍی  ذیل هی ؿَد. هبیغ خشٍخیاػتَ ثبوتش ثِ اػیذ اػتیه تج تخویشی الىلی تَػغجبوتشی ّبی گًَِ

ؿَد. اػیذ ػیتشیه:اػیذ ػیتشیه اص ثِ ػٌَاى ػشوِ ثِ ثبصاس ػشضِ هی اػتیه اػت. هحلَل فَق سا پغ اص پبػتَسیضُ وشدى

تَػظ هیىشٍاسگبًیؼن پشهلشف تشیي اػیذّبی آلی دس كٌبیغ غزایی،داسٍیی ٍثْذاؿتی اػت وِ دس فشآیٌذ تخویش 

دلیل داؿتي دسكذ صیبدی لٌذّبی هٌَػبوبسیذ هٌجغ وشثٌی هٌبػجی ِ آػپشطیلَع ًیدش اص هَاد لٌذی تَلیذهی ؿَد.خشهب ث

ثشای فشآیٌذّبی تخویشی اػت.تَلیذ ایي هبدُ اص خشهب دسفبص آصهبیـگبّی اًدبم گشفتِ اػت ٍ دس خْبى ّیچگًَِ ًتبیح 

فشآیٌذ فَق هی ثبیؼت تَلیذ دس  ىمیبع پبیلَت ٍ كٌؼتی ٍخَد ًذاسد. لزا خْت كٌؼتی ؿذتدشثی دس صهیٌِ تَلیذ دس ه

تَلیذ پشٍتئیي همیبع ًیوِ كٌؼتی اًدبم گیشد ٍ دس كَست هَفمیت آهیض ثَدى عشاحی ٍ تَلیذ دس ٍاحذ كٌؼتی اًدبم گیشد.

ًٌذ ثبوتشیْب، هخوشّب،وپه ّب، خلجه پشٍتئیي ته یبختِ ػلَلْبی خـه ؿذُ هیىشٍاسگبًیؼن ّبی هب: (SCPتِ )خته یب

ّب ٍ لبسذ ّبی ػبلی اػت وِ دس همیبع ٍػیغ وـت دادُ ؿذُ ٍ ثِ ػٌَاى هٌجغ پشٍتئیي هَسد هلشف اًؼبى یب حیَاى لشاس 

هی گیشًذ. پشٍتئیي ته یبختِ ثذلیل هیضاى تىثیش ثبال، هیضاى هحتَی پشٍتئیي ثبال، تَاًبیی اػتفبدُ اص هٌبثغ وشثٌی اسصاى 

ذ. ضبیؼبت خشهب حبٍی تشویجبت لٌذی ثَدُ ٍ هٌجغ یشدخَاّذ گیوت ٍ غیشُ خبیگضیي توبم یب ثخـی اص خَسان دام ٍ عیَس ل

گًَِ پٌی ػیلیَم  یتَلیذ چشثی اص خشهب: هَاد لٌذی خشهب تَػظ هیىشٍاسگبًیؼن ّب. هی ثبؿذ SCPهٌبػجی ثشای تَلیذ

چشثی ،هحلَل خبلق اػتخشاج سٍؽ ثب ؿذُ وِتخویش ثِ چشثی تجذیل  ٌی ػیلیَم ػَپی )صالؼىی( دس فشایٌذپلیالویَم ٍ 

 .[6] . الجتِ دس ایي هَسد ًتبیح ػلوی ووی ٍخَد داسدذآیهی ثذػت 

ٍسدُ هـتك اص خشهب آؿیشُ خشهب هتذاٍلتشیي فش: ؿشثت خشهب  :تخویشی خشهب ػجبستٌذ اص غیش هْوتشیي فشآٍسدُ ّبی

ؿَد. ثشای تَلیذ آى خشهب سا ثب همذاس هـخلی آة هخلَط ٍ ػپغ كٌؼتی تَلیذ هیت خبًگی ٍ ّن سكَِ ثبؿذ وِ ّن ثهی

ای  هشحلِگشم هی وٌٌذ ٍ هَاد لبثل حل دس آة خشهب اػتخشاج هی ؿَد. ػولیبت ػلبسُ گیشی فَق ثِ كَست یه یب دٍ 

ُ فَق سا تلفیِ وشدُ ٍ دس دسكذ ثش پبیِ هَاد لبثل حل خشهب اػت. ػپغ ػلبس 60-80اًدبم  هی گیشد ٍ ثبصدّی آى حذٍد 

اص ػلبسُ  . لٌذ هبیغ:یٌذ تلفیِ ػلبسُ خشهب خْت خذاػبصی هَاد غیش لٌذی اػتآتغلیظ هی ؿَد. فش 75ًْبیت تبثشیىغ 

یٌذ تلفیِ فَق ؿبهل اػتفبدُ اص ػتَى شآتَاى لٌذ هبیغ تَلیذ وشد. فغلیظ هیاػتخشاج ؿذُ اص خشهب ثب تلفیِ ثیـتش ٍ ت

ًگ ثشی، خذا ػبصی هَاد هؼذًی ٍ تشویجبت ػٌگیي اػت. اص هـخلبت لٌذ فَق وشیؼتبلِ ًـذى آى ّبی تجبدل یًَی، س

سلبثت وٌذ.ؿْذ ٍ   (HFCSتَاًذ ثخَثی ثب ؿشثت غلیظ فشوتَص )یل ایي لٌذ لبثل تجلَس ًیؼت ٍ هیاػت ثِ ّویي دل

 . [6] لَاؿه خشهب

ّؼتِ حبكل اص هْوتشیي فشآٍسدُ ّبی . وی دّذدسكذ ٍصى ول خشهب سا تـىیل 6-12ّؼتِ خشهب حذٍد  اص عشفی

ٍصى هخلَف آى  داصّؼتِ خشهب سٍغي صسد سًگ هبیل ثِ ػجض ون سًگ اػتخشاج هی ؿَ: خشهبػجبستٌذ اص:سٍغي ّؼتِ خشهب

اػت اػیذّبی چشة لیٌَلٌیه، لئَسیه، هیشیؼتیه، پبلوتیه دس آى ٍخَد داسد. اػتخشاج سٍغي اص ّؼتِ خشهب ثب  9207/0

آة، تتشاولشیذوشثي،ّگضاى، ّپتبى اػتفبدّوی ؿَد وِ تدشثیبت ًـبى دادُ وِ حالل ّگضاى هٌبػت تش  حاللْبی

دسكذ  30یٌذ ػلبسُ گیشی اص خشهب دس تَلیذ ؿشثت ٍ لٌذ هبیغ وٌدبلِ ثبلیوی هبًذ. وِ حذٍد آاػت.وٌدبلِ خشهب: دس اثش فش

یجش، چشثی، خبوؼتش ٍ هَاد لٌذی اػت ٍ اص آى ثِ ػٌَاى ٍ حبٍی هَاد پشٍتئیٌی، ف ٍصى خشهب سا وٌدبلِ تـىیل هی دّذ
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خَسان دام اػتفبدُ هی ؿَد.هلبسف چَة ٍ الیبف ًخل:اص چَة لٌذ خشهب ثشای تَلیذ ًئَپبى ٍ چَة هی تَاى اػتفبدُ وشد. 

 .[6] شداص الیبف خشهب ثشای اػتحلبل ػلَلض، لیگیي، فَسفَسال اػتفبدُ هی ؿَد ّوچٌیي اص آى هی تَاى وبغز تَلیذو

 

 گیرینتیجه

هَاسد روشؿذُ ٍ فشاٍاًی كٌبیغ تجذیلی هحلَل خشهب، خْت ًیل ثِ تَػؼِ پبیذاس وـبٍسصی ٍ آیٌذُ ًگشی دس ثب تَخِ ثِ 

، هذیشیت ضبیؼبت ثِ خلَف خشهب اص اّویت فشاٍاًی ثشخَسداس پبیذاس ٍ وـبٍسصی اسگبًیه ساػتبی اّذاف تَػؼِ وـبٍسصی

تَػؼِ كٌبیغ تجذیلی ٍ تَلیذی وـبٍسصی، ایدبد ؿجىِ ّبی پیـشفتِ ٍ ثبصاسّبی هٌبػت هحلَالت اػت. ثٌبثشایي ایدبد ٍ 

ٍسی هحلَل ٍ خلَكب ایدبد آثبؿذ. ثبالثشدى ویفیت تَلیذ ٍ فشوـبٍسصی ّوگی دس ساػتبی هذیشیت ضبیؼبت ضشٍسی هی

 ًوبیذ.پیؾ فشاّن هیتحَل دس كٌبیغ ثؼتِ ثٌذی اهىبى كبدسات ٍ سؿذ التلبدی سا دس وـَس ثیؾ اص 
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