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ثشًح اص هْوتشیي خض اصلی غزا دس آسیب ٍ ثِ خصَظ یىی اص تَلیذات گیبّی ایشاى  ٍ اص خولِ استبى 

ّىتبس اص اساضی ثِ وطت ثشًح اختصبظ داسد وِ  5555دس ضْشستبى فالٍسخبى سبالًِ حذٍد  .اصفْبى است

اهشٍصُ ثیطتشیي همذاس وبلشی سٍصاًِ . (4)وبُ ٍ ولص ثذست هی آیذ تي 05555ثؼذ اص ثشداضت ایي هحصَل 

ی تَلیذ ثشًح تٌْب گیبّی است وِ ثیطتشیي همذاس آة سا ثشا.افشاد اص عشیك هصشف ثشًح تبهیي هی ضَد

وبّص فطشدگی ,ثبصگشداًذى ثمبیبی ثشًح ثِ خبن ثبػث ثْجَد ًفَر پزیشی خبن .هحصَل ًیبص داسد

سلِ ,فؼبل ضذى چشخِ هَاد آلی هی ضَد ٍوبّص هَاد الی خبن ثبػثسست ضذى سبختوبى خبن,خبن

  .(3)اّذ داضتافضایص همبٍهت دس ثشاثش ًفَر سیطِ ٍ وبّص ػٌبصش غزایی لبثل دستشس سا ثِ ّوشاُ خَ,ثستي

 :آنالیش بقایای بزنج

آًبلیض ّب ًطبى دادُ است  وِ  ایي ثمبیب اص ًظش ػٌبصش غزایی چٌذاى غٌی ًیستٌذ ٍلی اص پشٍتئیي ثسیبس 

ولص ثشًح ًیض ًسجت ثِ ولص سبیش غالت . غٌی ّستٌذ ٍپشٍ تئیي وبُ ثشًح اص وبُ گٌذم ٍ خَ ثیطتش است

سیلیس ًمص ّبی صیبدی دس ثشًح ثش ػْذُ داسد اص خولِ . دسیلیس داسهمذاس ووی لیگٌیي ٍ همذاس صیبدی 

ػولىشد داًِ ٍحفبظت دیَاسُ سلَلی گیبُ ٍ ّوچٌیي ػولىشد داًِ ثِ  , سیٌتیه فٌَل, سیٌتیه وشثَّیذسات

 (.3)همذاس صیبدی ثِ ولص حبٍی سیلیس ثستگی داسد وِ دس لبثلیت ّبی خبن اص ًظش ویفی ثبصتبة هی ضَد 

 :بقایاسوساندن 

دس پبیبى فصل ثشداضت ضبلی دس استبى .یىی اص هطىالت صیست هحیغی سَصاًذى وبُ ولص ثشًح است

ّبی ضذیذ صیست هحیغی، اص خولِ ایدبد  فضبی  اصفْبى،سَصاًذى وبُ ٍ ولص هضاسع هَخت آلَدگی

تصبدف ّبی   وٌٌذُ ٍ دٍدآلَد وِ  دس حبضیِ خبدُ ّب ثبػث هحذٍدیت دیذ ساًٌذگبى دس ضت ٍ ایدبد  خفِ

ایي رسات  وٌٌذُ ثَدُ ٍ ّوچٌیي ّب ثسیبس سوی ٍ خفِ گبص حبصل اص ایي آتص سَصی .خبدُ ای هی ضَد 

ضًَذ ٍ ًیض ثش سلسلِ اػصبة  ّب هبًٌذ سشعبى سیِ هی هؼلك دس َّا هَخت ثشًٍطیت ٍ ثشٍص ثؼضی اص سشعبى

اوسیذوشثي ًبضی اص  هٌَوسیذ ٍ دی.سًذدا اًسبى ٍ خبًَساى اثش گزاضتِ ٍ افضایص فطبسّبی ػصجی سا دس پی

عجك هغبلؼبت اًدبم ضذُ ًطبى دادُ . وٌٌذ ّبی اسیذی ایدبد هی ّب ثب ثخبس آة تشویت ٍ ثبساى دٍد وبُ ٍ ولص

ّبی هفیذ خبن ٍ ّوچٌیي  ًبثَدی هیىشٍاسگبًیسن ّبی حبضیِ هضاسع ثبػث ضذُ وِ آتص صدى ثمبیب ٍ ػلف

ثشد ٍ اص هیضاى حبصلخیضی خبن  شویت سبختبسی آى سا اص ثیي هیهَخت ضؼیف ضذى خبن هضسػِ ضذُ ٍ ت

وٌٌذ وِ ثب   ثسیبسی اص وطبٍسصاى ثب داضتي یه تصَس غلظ، گوبى هی ٍ ایي دس حبلی است وِ. وبّذ هی

خَاس دس ضبلیضاسّب دسفصل صساػی  ّبی ثِ خب هبًذُ دس سبلِ گیبُ ثشًح ًظیش وشم سبلِ سَصاًذى وبُ ٍ ولص آفت

 .(5)سًٍذ اص ثیي هیسبل آتی 

 :بزگزداندن بقایا به اراضی
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اص خولِ دس .تحمیمبت صیبد ٍ هتذاٍلی دس ساثغِ ثب ثبصگشداًذى ولص ثشًح ثِ خبن صَست گشفتِ است

تحمیمبتی ولص ثِ خبن افضٍدُ ضذُ است اهب ثخطی اص ًیتشٍطى ٍ ًیتشات اص خبن خبسج هی ضَد اهب همذاسی 

ّوچٌیي وبسثشد ولص دس ثْجَد ػولىشد داًِ ّب دس سیستن  .(2)دهی ضَ اص فسفش ثِ ٍسیلِ اخضا خبن خزة

ثشًح تغییشی ًطبى ًذاد ٍ ٍاثستِ ثِ ضشایظ التصبدی ٍ اختوبػی استفبدُ اص ولص -ثشًح ٍ سیستن گٌذم-ثشًح

هفیذ ٍ سَدآٍس ثبضذ اهب  N_P_Kثشًح هطشٍط ثِ استفبدُ اصآًْب ثِ ػٌَاى هىول وَدّبی غیش آلی اص خولِ 

وبستی ثضسي اًْب ایي است وِ سشػت هؼذًی ضذى دس ساثغِ ثب .بیذ ثِ ػٌَاى هٌجغ غزایی اٍلیِ لشاس ثگیشًذًج

ػٌبصش هبوشٍ دس هَاد آلی ثِ عَس هٌبست تٌظین ضذُ ًیست ٍ آصهبیطبت تخویي صدًذ وِ سَدآٍسی هىول 

 (.0)ّبی آلی ووی اغشاق آهیض است

 :استفاده به عنوان منبع غذایی

ّب دس فصل سشد سبل  ثسیبس هٌبست است  صیشا  بُ  ثشًح ثِ ػٌَاى غزای هٌبست ثشای دامآٍسی و خوغ

 " B"ّبی گشٍُ  عجك تحمیمبت اًدبم ضذُ دستگبُ گَاسش ًطخَاسوٌٌذگبى ثشای تحشیه سبخت ٍیتبهیي

 ثبضذ ٍ ّوچٌیي تَلیذ ّبی تغزیِ دس پشٍاسثٌذی هی ًیبص ثِ وبُ داسًذ وِ ػبهل هْوی دس وبّص ّضیٌِ

ّوچٌیي ثب ووی غٌی سبصی هی تَاى اص آًْب دس تْیِ ووپَست . (5)دساهذی صیبد ثشای وطبٍسصاى هی ًوبیذ

 .(4)ثِ ػٌَاى ثستش وطت لبسذ ّبی خَساوی استفبدُ ًوَد

 :استفاده های صنعتی

ًئَپبى تَلیذ ضذُ اص  .(4)وبسثشد داسد FDMٍ  ًئَپبى –همَا  –ثشًح دس صٌبیغ ثشای تْیِ وبغز وبُ 

 وطبٍسصاى ثشًح وبس هی تَاًٌذ. (3)بیؼبت ثشًح اص پالستیه سجه تش است ٍ توبم خَاظ پالستیه سا داسدض

 .(4)ًجی ثِ فشٍش ثشسبًٌذبػٌَاى یه هحصَل خِ ثشًح سا ثستِ ثٌذی ًوَدُ ٍ ث ثمبیبی 

 :نتیجه گیزی

تَاى اص آًْب ثِ  سَصاًذى ثمبیبی ثشًح ثبػث اص ثیي سفتي ثخطی اص سشهبیِ ّبی وطَس هی ضَد وِ هی

ثبصگشداًذى ثمبیب ثِ خبن گشچِ اثشات هفیذی ثش ویفیت خبن داسد  اهب .ػٌَاى هٌجغ دس اهذ استفبدُ ًوَد

چَى ًیبص ثِ استفبدُ  ػٌبصش غزایی غیش الی ًیبص داسدهٌبست استَ دس وٌبس آى ثْتشیي وبس استفبدُ اص وبُ ٍ 

 .است FDMهمَا ٍ ,تفبدُ دس ثخص صٌبیغ  وبغز سبصیولص ثشًح ثِ ػٌَاى هٌجغ غزایی دام ٍ ّوچٌیي اس
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