ثسوِ تقبلی
ّوِ چیش در رابطِ با تَلیذ کلَچِ در هقیاس صٌعتی

کلَچِ
ثغَض ولی ولَچِ ًَفی ضیطیٌی هغع زاض است وِ هَاز اٍلیِ اغلی آى آضز گٌسم ،ضٍغي ،ضىط ٍ ،ترن هطك
هی ثبضٌس.

هغشی کلَچِ
هرلَط تْیِ ضسُ اظ هَاز اٍلیِ ذَضاوی هٌبست ( ضبهل ضىط ،ضٍغي ،ضیط ذطه یب ضیط پبستَضیعُ،
ًطبستِ ،آضز گٌسم ،آضز ثطًح ،وطُ ،هبضگبضیي ،وبوبئَ ،ضىالت ،ذطهب ،وطوص ،پَزض ًبضگیل ،ضطثت ایٌَضت،
عقن زٌّسُ ّبی هدبظ ذَضاوی ٍ سبیط افعٍزًی ّبی هدبظ ) هی ثبضس وِ زض ٍسظ ولَچِ لطاض زازُ هی ضَز.
ًکتِ  :ثطای ًبهگصاضی اًَاؿ ولَچِ فمظ ظهبًی وِ حسالل  15زضغس ٍظًی هغعی ولَچِ اظ هبزُ ذبلع ثبضس
ًَؿ ولَچِ ثب آى هبزُ ذبلع هطرع هی ضَز ،هبًٌس ولَچِ گطزٍئی ،ولَچِ ًبضگیلی ،هَظی ٍ پطتمبلی ٍ . ...

تشئیي کلَچِ
هرلَط تْیِ ضسُ اظ هَاز اٍلیِ ذَضاوی وِ زض لسوت هغعی هقطفی ضس ثِ اضىبل هرتلف ضٍی ولَچِ
لطاض زازُ هی ضَز.

پَشش کلَچِ
هرلَط تْیِ ضسُ اظ هَاز اٍلیِ ذَضاوی هٌبست ضبهل ضىط ،ضیط ،وبوبئَ ،وطُ ،ضىالت ،آضز گٌسم ،ترن
هطك ٍ  ...هی ثبضس وِ توبم ٍ یب لسوتی اظ سغح ولَچِ ثب آى پَضص زازُ هی ضَز.
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هَاد اٍلیِ
فجبضتٌس اظ آضز گٌسم ،ضٍغي ،ضىط ،ترن هطك ،آة ٍ سبیط افعٍزًی ّبی هدبظ وِ ٍیژگی آى ّب ثبیس عجك
ًىبت ظیط ثبضس ٍ ّط یه اظ آًْب ثِ ضطایظ ذبغی ثطای ًگْساضی ًیبظ زاضًس.

آرد گٌذم
آضز گٌسم ثبیس زض هىبًی ًگْساضی گطزز وِ هیعاى ضعَثت ٍ زضخِ حطاضت آى هٌبست ثبضس .زضخِ حطاضت
ثبیستی پبییي تط اظ  20زضخِ سبًتیگطاز ٍ ضعَثت ًسجی حسٍز  65زضغس ثبضس .ضعَثت آضز ثبیس حساوثط
 14/2زضغس ثبضس .آضز الظم است فبضی اظ ّط گًَِ ثَ ٍ هعُ غیطعجیقی ثبضس .آضز هی ثبیست ضًگ عجیقی
هرػَظ ذَز ضا زاضا ثبضس ٍ  PHآى زض حسٍز  5/6 – 6/5ثبضس .آضز گٌسم ثبیس اظ ًَؿ لٌبزی یب ًَل ثبضس،
یقٌی زضغس استرطاج آضز  56 – 74 %ثَزُ ٍ ّطچِ زضغس استرطاج ثیطتط ثبضس ذویط ثطای ضسیسى ثِ
ویفیت هٌبست ثِ ضٍغي ٍ ضىط ثیطتطی ًیبظهٌس است تب هحػَل ذَة ٍ هٌبست اظ آى تَلیس گطزز .همساض
پطٍتئیي آضز ثبیس حساوثط  9زضغس ثبضس ٍ گلَتي آى ًیع ون ثبضس ،ظیطا زض ذویط ویه ٍ ولَچِ ّسف اغلی
ایي است وِ ذویط لبثلیت وطص زاضتِ ٍ ثطگطت پصیط ًجبضس .ثِ ّویي زلیل اگط گلَتي آضز ظیبز ثبضس
ذویط سطیـ پبضُ هی ضَز ٍ ایي ًَؿ ذویط ثطای تْیِ ولَچِ هٌبست ًیست.

تخن هزغ
ترن هطك ثِ فٌَاى هْوتطیي هبزُ هتطىلِ زض غٌقت ولَچِ سبظی ثطوبض هی آیس .ترن هطك یه هبزُ
اضظضوٌس ثَزُ ٍ حسالل اظ ًؾط غٌقت ولَچِ سبظی زاضای ًمص ّبی ثسعائی است وِ هْن تطیي آى ّب
فجبضتٌس اظ :
 )1وف وٌٌسگی  :وف وٌٌسگی یب تطىیل وف یب حجبة فجبضت است اظ ٍاضز ضسى َّا ثِ زاذل هحػَل
یب فطآٍضزُ وِ ًبضی اظ ثْن ظزى هحػَل هی ثبضس .ترن هطك ٍ فطآٍضزُ ّبی آى اظ فَاهل وف زٌّسُ
ذَة هی ثبضٌس ظیطاوِ آًْب حدن ثبالیی اظ وف تَلیس هی ًوبیٌس وِ ًسجتب ثطای پرت زض زستطس
ثَزُ ٍ ٌّگبم حطاضت زازى هٌقمس هی ضَز تب ثِ ًگْساضی یه سبذتبض وفی یب حجبثی ضىل ثبثت
ووه ًوبیس.
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ً )2مص اهَلسیفبیطی  :اهَلسیفبیط تقلیك یب سَسپبًسیَى یه هبیـ زض هبیـ زیگط هی ثبضس .فطآٍضزُ
ّبی ظضزُ ترن هطك اظ خولِ ثْتطیي اهَلسیفبیطّبی غصایی هی ثبضٌس.
 )3اًقمبز  :فجبضت است اظ تجسیل ترن هطك هبیـ ثِ ترن هطك سفت یب ًین ثٌس وِ هقوَال ّوطاُ ثب
حطاضت زّی است .اًقمبز زض ثسیبضی اظ فطهَالسیَى ّبی غصائی ّوچَى ویه ،ولَچِ ،فطًی ٍ ...
اّویت زاضز .پطٍتئیي ترن هطك زض یه هحسٍزُ حطاضتی گستطزُ ای هٌقمس هی گطزز ٍ ایي زضخِ
حطاضت تحت تبثیط ً ،PHوه ٍ سبیط اخعاء هتطىلِ ٍ هست ظهبى حطاضت زّی هی ثبضس.
ارسش غذائی تخن هزغ
اگطچِ ترن هطك حبٍی  77 %ضعَثت هی ثبضس اهب هٌجـ غٌی اظ پطٍتئیي ّبی ثب ویفیت ثبال است وِ زض
اغلت هَاضز ثِ فٌَاى یه استبًساضز ثطای اًساظُ گیطی اضظش ویفی سبیط هَاز غصائی پطٍتئیٌی ثِ وبض هی ضٍز.
ّوچٌیي ترن هطك ثِ فٌَاى یه هٌجـ هْن اسیسّبی چطة غیط اضجبؿ ( فوستب اسیس اٍلئیه ) ،آّي ،فسفط،
فٌبغط وویبةٍ ،یتبهیي ٍ ٍ K ،E ،Aیتبهیي ّبی گطٍُ  Bهبًٌس  B12ثِ ضوبض هی آیس.
ًکات هْن در ٌّگام هصزف تخن هزغ در فزهَالسیَى کلَچِ
ترن هطك ٌّگبم هػطف ثبیس تبظُ ثبضس ،ضًگ ترن هطك ثبیس ضفبف ٍ عجیقی ثَزُ ٍ ضًگ عجیقی ترن هطك
ثستِ ثِ ًژاز هطك تروگصاض ٍ ًَؿ آهیرتِ ثِ ضًگ سفیس ،وطم ٍ یب لَُْ ای ضٍضي یه زست ثبضس .ترن هطك
ثبیس فبضی اظ ّط گًَِ ثَی ذبضخی ٍ گٌسیسگی ثبضس .سبذتوبى پَستِ ترن هطك عَضی است وِ فغط ٍ ثَی
ضا ثِ آسبًی ثِ ذَز هی گیطز .لطاض زازى ترن هطك وٌبض پَزض هبّی ٍ یب خقجِ ّبی وپه ظزُ اغلت سجت ثَ
گطفتي آى هی ضَز .لصا ّطگع ًجبیس ترن هطك ضا زض هدبٍضت هَاز ثَ زاض هبًٌس پیبظ ،سیطً ،فت ٍ غیطُ ًگْساضی
وطز.
ضىل ؽبّطی ترن هطك ثبیس ثیضَی ضىل ثبضس .سغح پَستِ ذبضخی ترن هطك ثبیس فبضی اظ تطن
ذَضزگی ثبضس ٍ پَستِ ذبضخی هی ثبیست تویع ٍ فبلس ّط گًَِ آلَزگی آلی یب هقسًی ثبضس.
شزایط ًگْذاری تخن هزغ
ترن هطك تبظُ ضا هی تَاى ثطای وَتبُ هست زض زهبی  8 -15زضخِ سبًتیگطاز ٍ ثطای ًگْساضی ثِ هست زٍ هبُ
زض زهبی  0 -1/5زضخِ سبًتیگطاز ًگْساضی ًوَز .زض غَضت استفبزُ اظ پَزض ترن هطك ،آى ضا زض زهبی پبئیي
تط اظ  5ocثبیس ًگْساضی ًوَز ٍ ترن هطك هبیـ ثطای ًگْساضی ووتط اظ  24سبفت زض زهبی  ٍ 7ocثطای ثیطتط
اظ  48سبفت زض زهبی 5ocلطاض گیطز ،پس ثِ ّویي فلت اًجبض ًگْساضی ترن هطك ثبیس سطزذبًِ ثَزُ ٍ اظ ًؾط
زضخِ حطاضت ٍ ضعَثت وٌتطل ضَز تب زچبض فسبز آلَزگی ًگطزز.
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ثقس اظ ٍضٍز ترن هطك ثِ وبضذبًِ ثبیس اٍل ضسففًَی ضَز ٍ ضستطَی وبهل اًدبم پصیطز ٍ ثقس اظ آى زض
خبی هرػَظ ضىستِ ضَز ٍ سپس ٍاضز ذظ تَلیس گطزز .ظیطا ترن هطك هوىي است آلَزُ ثِ سبلوًَال ثبضس
ٍ هب ثبیس زض ًؾط زاضتِ ثبضین وِ اظ ٍضٍز ّطگًَِ آلَزگی ثِ ذظ تَلیس خلَگیطی ًوبئین .الظم ثِ شوط است
اهطٍظُ اظ زستگبُ ّبی هسضى ترن هطك ضىي ًیع استفبزُ هی ضَز وِ ثغَض اتَهبتیه ترن هطك ضا ضستطَ
زازُ ٍ پس اظ ضىستي آى ظضزُ ٍ سفیسُ ضا ًیع خسا هی ًوبیس.

رٍغي ٍ چزبی ّا
ضٍغي هرػَظ ضیطیٌی آضزی ثبیس هرلَط ّوگي ٍ یىٌَاذت ثَزُ ٍ اظ یه یب چٌس ًَؿ ضٍغي گیبّی وِ
عی فطایٌس ذبظ ثطای تبهیي هطرػبت فیعیىی ،ضیویبیی ٍ پالستیسیتِ الظم ثطای ضیطیٌی ّبی آضزی ثَزُ
تب همبٍهت ٍ تبظگی آى ّب ضا حفؼ ًوبیس ،استفبزُ ضَز .ضٍغي ثبیس زض خبی ذٌه ٍ زٍض اظ ًَض ٍ گطهب ثبضس،
ظیطا زض اثط ًَض ٍ گطهب هیعاى اسیسّبی چطة آظاز آى افعایص یبفتِ ٍ فول اوسیساسیَى ثَخَز هی آیس ٍ ثبفث
وبّص ویفیت هحػَل ٍ ایدبز عقن تٌس زض ضٍغي هی گطزز.
اثطات ضٍغي زض غٌقت ولَچِ سبظی
 )1پَوی ٍ یب ایدبز ترلرل زض ذویط
ٍ )2یژگی اهَلسیَى وٌٌسگی
 )3ایدبز یه الیِ غیط لبثل ًفَش
 )4افعایص ظهبى هبًسگبضی
 )5ثْجَز عقن ٍ هعُ ٍ فغط
 )6وبلطی ظائی
 )7لسضت ضَضتٌیٌگ
ٌّگبهی وِ ثِ فولىطز چطثی تَخِ هی ًوبئین پی هی ثطین وِ چطثی ّب ثِ ضىل ضٍغي ثِ فٌَاى یه
فبهل تطز وٌٌسُ ،لغعًسُ ٍ ًطم وٌٌسُ ٍ زض ضىل چطثی خبهس فالٍُ ثط هَاضز فَق ثِ فٌَاى تبهیي وٌٌسُ
سبذتبض ًیع فول ذوی ًوبیٌس.
ٍیژگی ّبی فوَهی ضٍغي هَضز استفبزُ زض تَلیس ولَچِ
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ضٍغي هَضز استفبزُ ثبیستی فبضی اظ ّط گًَِ ثَ ٍهعُ غیط عجیقی ٍ تٌس ثَزُ ،ثبفت ٍ ؽبّط آى ّوگي ٍ
یىٌَاذت ثبضس .زضغس ٍظًی ضعَثت ٍ هَاز فطاض حساوثط  0/1ثبضس .اسیسیتِ ( ثط حست زضغس ٍظًی اسیس
اٍلئیه ) حساوثط  0/1ثبضس ٍ فسز پطاوسیس ( هیلی اوی ٍاالى زض ویلَگطم ) حساوثط  1ثبضس.
ضٍغي زض وبضذبًِ ثبیس زض سطزذبًِ ثبالی غفط زضخِ سبًتیگطاز ًگْساضی ضَز ٍ اظ ًؾط پطاوسیس ٍ
اسیسیتِ ثبیس وٌتطل ضَز تب اظ حس استبًساضز ثیطتط ًطَز.

شکز
ضىط یب سبوبضٍظ )  ( C12H22O11اظ چغٌط لٌس یب ًیطىط ثسست هی آیس .ضىط ثبیستی سبلن ،ذبلع ،ذطه ٍ
زاضای زاًِ ثٌسی یىٌَاذت ٍ ضٍاى ٍ ثسٍى هَاز ذبضخی ثبضس .ضىط هقوَال ثب ذلَظ  99/96زضغس یب ثیطتط
زض زستطس هی ثبضس ٍ وی اظ ذبلع تطیي هَاز هتطىلِ غصائی است .ضىط ذبلع هتطىل اظ وطیستبل ّبی
سفیس ،ثسٍى ثَ ٍ هعُ غیط عجیقی هی ثبضس .ضًگ ضىط ضاٌّوبی سبزُ ای اظ ذلَظ آى است.
ویسِ ّبی ضىط ثبیس ًَ ،پبویعُ ،سبلن ٍ اظ خٌس پلی پطٍپیلي )  ، ( P.P.وبغص ٍ یب وٌف ثب لفبف پلی
اتیلي )  ( P.E.ثبضس ٍ ضىط ضا زض همبثل ّط ًَؿ آلَزگی زض اًجبض ٍ ضوي حول ٍ ًمل هحفَػ ًگِ زاضز .ضىط
ثِ فٌَاى ضیطیي وٌٌسُ ،افعایص زٌّسُ عقن ،پَضبًٌسُ عقن تلد ،افعایص زٌّسُ ضًگ ،آضایص زٌّسُ
سغحی ،وٌتطل وطیستبلیعاسیَى ،فبهل حدن زٌّسًُ ،گْساضًسُ ضعَثت ،لبثلیت ترویط ،پیص سبظ ضًگ،
پیص سبظ عقن ،آًتی اوسیساى ٍ  ...زض هَاز غصائی ثِ وبض هی ضٍز.
ٍیژگی ّبئی وِ ضىط زض ولَچِ ثَخَز هی آٍضز فجبضتٌس اظ  :ثبفت هٌبست تط ،عقن ثْتط ،پَوی ٍ ترلرل
ٍ فغط ثْتط.
اًجبض ًگْساضی ضىط ثبیس اظ ًؾط ضعَثت ٍ زضخِ حطاضت وٌتطل گطزز ٍ ویسِ ّب ضٍی پبلت لطاض گیطًس ظیطا
ضعَثت ظیبز ثبفث ولَذِ ضسى ٍ تیطُ ضًگ ضسى ضىط هی ضَز.
اًجبض هَاز اٍلیِ ثبیس هدْع ثِ تَضی ثبضس تب اظ ٍضٍز ّط ًَؿ حططُ خلَگیطی گطزز.
ًىتِ  :هَاز اٍلیِ هَضز ًیبظ ضبهل ضٍغي ،آضز ،ضىط ،ترن هطك ،آة ٍ افعٍزًی ّبی هدبظ هی ثبضٌس وِ زض
غَضت لعٍم ثبیس ثط ضٍی ّطیه اظ آًْب تغییطاتی زازُ ضَز .هثال ضىط اگط زاًِ زضضت ثبضس ثبیستی تَسظ
آسیبة ّبی هرػَظ ثِ پَزض ضىط تجسیل گطزز تب حاللیت آى افعایص یبثس ٍ زض ًْبیت ثبفث ثْجَز ثبفت
ولَچِ وطزز.
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ثطای ثْجَز ثبفت ولَچِ اگط ًیبظ ثبضس آضز ضا اظ اله ّبی هرػَظ فجَض زازُ تب ثبفث ًفَش َّا زض هیبى
شضات آضز ضسُ ٍ افعایص حدن زض ٌّگبم پرت هرػَغب زض هَضز ویه ثْتط غَضت گیطز.
آة هَضز استفبزُ ًیع ثبیس وبهال ثْساضتی ٍ سبلن ٍ ّوچٌیي هیعاى سرتی آى زض حس هغلَة ثبضس .اگط
سرتی آة ثیص اظ حس هدبظ ثبضس ثبفث سفت ضسى ثبفت هحػَل ٍ وبّص ویفیت هی گطزز.

طزس تْیِ شزبت ایٌَرت
همساض هٌبست ضىط ٍ آة ضا هرلَط وطزُ ٍ حطاضت هی زّین .ثقس اظ خَش آهسى همساضی اسیس سیتطیه
اضبفِ ًوَزُ ٍ ضقلِ گبظ ضا ون هی ًوبئین تب هست  20زلیمِ ثدَضس ٍ ضىط تجسیل ثِ لٌس ایٌَضت گطزز.
ّسف اظ ایي وبض خلَگیطی اظ وطیستبلِ ضسى ضطثت است .اضبفِ وطزى ضطثت ثِ ذویط ولَچِ ثبفث
ًطهی ٍ لغبفت ذویط هی گطزز ٍ زض ضًگ هحػَل اثط هثجتی زاضز.

تْیِ خویز کلَچِ
هَاز اٍلیِ ضبهل آضز ،ضٍغي هبیـ یب خبهس ،ترن هطك ،ضىط ،آة ،لستیي ،ثی وطثٌبت سسین ،ثی وطثٌبت
آهًَیَمٍ ،اًیل ،ضطثت ایٌَضتً ،وه ،ثیىیٌگ پَزض ٍ اسیس سیتطیه هی ثبضس.
لجال تَضیحبت الظم زض هَضز هَاز اٍلیِ هٌبست ٍ ثب ویفیت زازُ ضس ،هَاز اٍلیِ پس اظ تبئیس هسئَل فٌی
وبضذبًِ تَسظ فَاهل تَلیس تَظیي ضسُ ٍ هطاحل ظیط ثِ تطتیت خْت تْیِ ذویط اًدبم هی ضَز.
اثتسا ضىط تَسظ زستگبُ آسیبة تجسیل ثِ پَزض هی ضَز تب ثلَضّبی زضضت ضىط ثِ پَزض ًطم تجسیل ضَز.
سپس ضٍغي ٍ ضىط تَسظ زستگبُ هرلَط وي ثِ ذَثی ّن ظزُ هی ضًَس ٍ فول ظزى ٍ هرلَط وطزى تب
ظهبى پیسایص ضًگ سفیس ازاهِ پیسا هی وٌس وِ ثِ ایي فول زض اغغالح سفیس وطزى یب وطم وطزى هی
گَیٌس .هست ظهبى الظم ثطای سفیس وطزى حسٍز  5-7زلیمِ هی ثبضس .سپس ضیط ذطه ضا ثِ ذویط اضبفِ
هی ًوبئین .ترن هطك لجل اظ اضبفِ ضسى هی ثبیستی تَسظ زستگبُ ترن هطك ظى ثِ ذَثی ظزُ ضَز تب ضٍی
سغح ترن هطك ظى وف ثِ اًساظُ وبفی ٍخَز زاضتِ ثبضس .ثقس اظ اضبفِ ًوَزى ترن هطك ظزُ ضسُ ًَثت ثِ
اسبًسٍ ،اًیلَ ضطثت ایٌَضت هی ضسس .پس اظ گصضت تمطیجب  2تب  3زلیمِ ثمیِ هَاز پَزضی وِ ضبهل ثی
وطثٌبت سسین ٍ آهًَیَمً ،وه ٍ  ( ...ثدع آضز ٍ ثیىیٌگ پَزض ) ضا اضبفِ وطزُ ٍ سپس آة ضا زاذل هرلَط
ضیرتِ ٍ ثِ آى فطغت هی زّین تب هَاز ثِ ذَثی ثب ّن هرلَط ضًَس ٍ ضىط وبهال حل گطزز .پس اظ آى
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ثیىیٌگ پَزض ضا ثب آضز هرلَط ًوَزُ ٍ ایي زٍ ضا ثِ هرلَط اضبفِ هی ًوبئین .تْیِ ذویط ضا تب ظهبًی وِ
هرلَط ثِ غَضت یىٌَاذت ٍ ثبثت تجسیل ضَز ازاهِ هی زّین .الظم ثِ شوط است ذویط وطزى ثیص اظ حس ثِ
ویفیت ذویط لغوِ ٍاضز هی ًوبیس.

تْیِ راحتی
عجك فطهَالسیَى همساض وبفی ًطبستِ ضا ثب آة سطز هرلَط ًوَزُ ٍ آى ضا ثِ ّن ظزُ تب وبهال ًطبستِ
حل ضَز .سپس هحلَل ضا ثِ ضطثت ( لجال تَضیح زازُ ضس ) زض حبل خَضیسى اضبفِ هی ًوبئین ٍ ثْن هی
ظًین ٍ ثِ هست  10تب  15زلیمِ حطاضت زازُ تب هرلَط سفت ضسُ ٍ ون ون زضخِ حطاضت ضا پبییي هی آٍضین
تب هرلَط ّوگي ٍ یىٌَاذت ضَز .ثِ ایي هرلَط اغغالحب ضاحتی گفتِ هی ضَز.

تْیِ هغشی کلَچِ
زض اثتسا ضطثت ٍ ضاحتی آهبزُ ضسُ ضا عجك هیعاى فطهَالسیَى زاذل ذویطگیط ضیرتِ ٍ ثْن هی ظًین.
سپس همساض وبفی ضىط ثِ آى اضبفِ ًوَزُ ٍ ثقس اظ ثْن ذَضزى ضٍغي هبیـ ٍ آضز ،پَزض ًبضگیل ٍ اسبًس (
عجك ولَچِ هَضز ًؾط ) ضا اضبفِ ًوَزُ ٍ اخبظُ هی زّین هَاز وبهال ثب ّن هرلَط ضسُ تب هغعی ّوگي ٍ
یىٌَاذت ٍ هٌبسجی تَلیس گطزز.

دستگاُ کلَچِ
زض ایي هطحلِ ذویط ولَخِ ٍ هغعی تَسظ وبضگطاى ٍاضز زستگبُ ولَچِ هی ضًَس وِ ضبهل زٍ هرعى
ذویط ٍ هغعی هی ثبضس وِ اظ لسوت ظیط زستگبُ اتَهبتیه ثػَضت هىص ولَچِ ٍ هغعی ثب ضىل ّب ٍ لبلت
ّبی هرتلف ضٍی ًمبلِ چیسُ هی ضَز.

پخت
فط ایستبزُ  :ولَچِ ّب اظ ضٍی ًَاض ًمبلِ ثب زست ثط ضٍی سیٌی ّبی هرػَظ چیسُ هی ضًَس .سپس سیٌی
ّب ضا زاذل اضاثِ ّبی هرػَظ فط ( تطٍلی ) لطاض هی زٌّس .پس اظ وبهل ضسى عجمبت اضاثِ ،اضاثِ ضا ثِ سوت
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فط ّسایت هی ضَز .الظم ثِ شوط است وِ زهبی فط لجل اظ لطاض زازى ولَچِ ّب زاذل آى هی ثبیست حسٍز
 250ocثبضس .ثبیس زضخِ حطاضت فط ضا ثغَض زلیك تٌؾین ٍ وٌتطل ًوَز تب ولَچِ حبغل هٌبست ٍ هطغَة
ثبضس .اگط زضخِ حطاضت فط ظیبز ثبضس ،افعایص حدن آى ون هی ضَز ،پَستِ آى تیطُ ضًگ ذَاّس ضس ،هوىي
است ضٍی آى ضىبف ّبیی ایدبز گطزز ،ضٍی عقن ولَچِ اثط گصاضتِ ٍ هوىي است لسوت هغعی ثِ ذَثی
پرت ًطَز .زض ظهبى پرت سیٌی ّب ثبیس عَضی زاذل ف لطلط زازُ ضَز وِ حطاضت زض اعطاف سیٌی ّب ثِ
ذَثی گطزش ًوَزُ ٍ ولَچِ ّب ثغَض یىٌَاذت حطاضت ثجیٌٌس .تَظیـ یىٌَاذت حطاضت زاذل فط ثسیبض هْن
است .اگط فط سطز ثبضس ،پَستِ زیط تطىیل هی ضَز ٍ زیَاضُ سلَل ّبی ولَچِ ثیص اظ حس اًجسبط پیسا هی
وٌٌس ٍ ثقس اظ پرت افت ویفیت ولَچِ حبغل هی گطززّ .وچٌیي پَستِ آى زاضای ضًگ ذَثی ًرَاّس ضس
ٍ سلَل ّبی هغعی یىٌَاذت ًوی ضًَس .اگط ولَچِ ثِ اًساظُ وبفی پرت ًگطزز ٍ یب آّستِ پرت گطزز،
هحػَل سفت ٍ هحىن ذَاّس ضس ٍ .هوىي است پس اظ پرت ثبفت ایسُ آل ضا ًساضتِ ثبضس.
فط تًَلی  :ولَچِ ّبی ذبم اظ ضٍی ًَاض ًمبلِ ثِ ضٍی ضیل فط تًَلی لطاض هی گیطز ٍ ٍاضز تًَل هی ضَز .زضخِ
حطاضت زض ایي ًَؿ پرت ًیع ثبیس وبهال وٌتطل گطزز .سغح ثبًس فط ثبیستی وبهال غبف ثبضس ٍ اگط ثبًس فط ًَ
ثبضس هی ثبیست لجل اظ تَلیس ،سغح ثبًس ضا ثب الیِ ًبظوی اظ هَم ٍ یب ضٍغي ذَضاوی پَضبًسُ ٍ آى ضا پَلیص
ًوَز ٍ فط ضا گطم ًوَزُ ٍ چٌس ثبض ثسٍى ذویط آى ضا اظ زاذل تًَل فط فجَض زازّ .وچٌیي اگط ًَاض فط ثطای
هستی وبض وطزُ ٍ شضات ذویط سَذتِ ضٍی آى خوـ ضسُ ثبضس ثبیستی ثِ ٍسیلِ هحلَل ّبی هٌبست ًَاض فط
ضا تویع ًوَز ٍ شضات ذویط سَذتِ ضٍی آى ضا خسا وطز ٍ ثقس اظ تویع ًوَزى وبهل آى ضا هبًٌس ًَاض ًَ ثِ
ضطح فَق آهبزُ وطزّ .وبًغَض وِ شوط ضس وٌتطل زضخِ فط ،ضعَثت زاذل ٍ وٌتطل ٍ تٌؾین زضخِ حطاضت
ثبال ٍ پبئیي ثبًس فط اّویت ذیلی ظیبز زض تَلیس ولَچِ ٍ ویفیت آى زاضز.
زض ثطذی اظ زستگبُ ّبی فط تًَلی پس اظ پرت هستمیوب ٍاضز لسوت سطزوي ضسُ ٍ پس اظ سطز ضسى
ثِ سوت زستگبُ ّبی ثستِ ثٌسی ّسایت هی ضَز.

سزد کزدى کلَچِ
پس اظ ذبضج وطزى اضاثِ ّب اظ فط هی ثبیست حسالل  15زلیمِ آى ّب ضا سطز ًوَز .ثطای ایي هٌؾَض اضاثِ
ّب یب زض اعبق ّبی هرػَغی وِ في ّبی ثعضگی زاضز لطاض هی گیطز یب هستمیوب آى ّب ضا خلَی في لطاض هی
زٌّس .ثقس اظ سطز ضسى ثِ سوت زستگبُ ّبی ثستِ ثٌسی ّسایت هی ضًَس.
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کٌتزل ًْایی
اظ ًؾط ضىل ؽبّطی ًبى ولَچِ ثبیس پَستِ ای ثِ ضًگ ظضز عالئی ٍ ضٍضي ،ثسٍى له ٍ تبٍل ظزگی ٍ
تطن ذَضزگی زاضتِ ٍ ثبفت آى ًطم ٍ یىٌَاذت ثبضسٍ .ظى ولَچِ ّب ثبیس ثػَضت هطتت وٌتطل ضَز ظیطا ّن
اظ ًؾط هَسسِ استبًساضز ٍ ّن ثطای تَلیس وٌٌسُ ٍ هػطف وٌٌسُ اّویت ثبالیی زاضزٍ .یژگی ّبی هیىطٍثی
ثبیس هغبثك استبًساضز هلی ایطاى ثِ ضوبضُ ٍ ٍ 239یژوی ّبی ضیویبیی آى هغبثك استبًساضز ضوبضُ2554
ثبضس.

چٌذ ًکتِ
 زض غَضتیىِ ضیطیٌی هغعی ظیبز ثبضس زض حیي پرت هغعی اظ پْلَی ولَچِ ثیطٍى هی آیس ٍ زٍهیيهطىل ایي است وِ زض حیي پف وطزى ولَچِ ٍسظ آى سَضاخ هی گطزز.
 زض غَضتیىِ ضیطیٌی ذویط ولَچِ ظیبز ثبضس پس اظ پرت سغح ًبى ولَچِ ذطه هی ضَز. اگط زض فطهَالسیًَی اظ ضیط ذطه ٍ ترن هطك ثیطتطی استفبزُ هی ًوبئیس ،هیعاى ضطثت ضا پبییيثیبٍضیس تب ثبفت ولَچِ ًطم تط ٍ ذَش ذَضان تط ضَز ٍ ثط فىس.
 اگط ضىط ثغَض وبهل زض ذویط ولَچِ حل ًطَز پس اظ پرت سغح ًبى ولَچِ زاضای هٌبفص سَظًیضىل هی ضَز.
 فطهَالسیَى ولَچِ زض ضطایظ هرتلف آة ٍ َّائی تغییط هی وٌس .اهب ثغَض ولی ٍ اغلی عجكفطهَالسیَى شیل استفبزُ ضَز :
ثِ اظاء ّط ویلَگطم آضز 300 ،گطم ضٍغي 250 ،گطم ضىط 100 ،گطم ضطثت 300 ،گطم آة 180 ،گطم
ترن هطك 5 ،گطم ثیىیٌگ پَزض 5 ،گطم ثی وطثٌبت آهًَیَم.
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