
 هٔژگی ّای گٓغت كشيص، يشغ تازُ ه غشأط ٍگْزاری آٍْا

  

 ّای گٓغت تازُ هٔژگی
          گٓغت تازُ گٓغتی اطت کِ تدت تغٕٕشات فٕصٔکی ه غًٕٕأی ةعز از ذةح كشار گشفتِ اطت ههی

از ةٌٕ  فشآَٔزّای ةعزی ياٍَز يَجًز کشدن، عًن آهری ه دهدی کشدن ةش رهی آن ؼٓرت ٍگشفتِ اطت.
 ّای گٓغت تاز ، رٍگ، آةزار ةٓدن ه ٍٓع ةافت آن در ةٌٕ ةلِٕ ذؽٓؼٕات إًّت ةٕػتشی دارد. هٔژگی

  
          ٌّرٍگ گٓغت تازُ، كشيص رهغٌ اطت. كشار گشفتٌ گٓغت در يعشض اکظٕژن ّٓا ةاعث اکظٕزُ غزن آ

يعشض ّٓا كشار ةگٕشد، آب آن تشی در  غٓد. اگش گٓغت، يزت ظٓالٍی ای يی گٓغت ه أجاد رٍگ كُْٓ
دَّزُ ياٍزگی  کَز کِ أٌ ٍػان غٓد ه رٍگ تٕشُ پٕزا يی کَز ه طعح گٓغت ذػک يی کاّع پٕزا يی

 گٓغت اطت.
  

          ختًا گٓغتی ذشٔزاری کَٕز کِ يْش آةی رٍگ طازيان دايپصغکی کػٓر را داغتِ ةاغز . ةْتش اطت
 ذشٔزاری کَٕز.  ّای يعًئٌ ٍٕاز از يدنگٓغت را ًّٕػِ تازُ ه ةِ يلزار يٓرد 

  
 ٍگْزاری گٓغت در ذاٍِ

  
          .گٓغت از جًوِ يٓاد غسأی اطت کِ طشٔع فاطز يی غٓد، هسا ةِ طشعت ةأز آٍشا در ٔرچال گساغت

اگش دام در کػتارگاُ ؼَعتی ذةح غزُ ةاغز، يعاةق يلشرات ةشای اٍجام عًن جًٓد ٍعػی در گٓغت ه 
الغِ )أجاد خاهت اطٕزی در گٓغت ه از ةٌٕ رفتٌ ةًٕاری ّای اختًاهی کِ از ظاّش گٓغت PH کاّع

طاعت در طاهٌ  42يػرص ٍٕظت يحن تب کشًِٔ ه کَگٓ ه ةشای تشد غزن گٓغت(، الغِ دام را ةِ يزت 
 ّای پٕع طشد ٍگْزاری يی کََز.

  
         ّا، چاكٓ ه ترتِ ةشش  تش ، اةتزا ةأز دطت در يشخوِ پاک کشدن ه ةشش دادن گٓغت ةِ كععات کٓچک

گٓغت را ةا آب گشم ه يادُ غَٓٔزُ ةا دكت ةػٕٓٔى ه طپض در يزت زيان کٓتاّی گٓغت را ةشش ةزّٕى. 
 دهٕن ًٌّٕ ةِ  کََز ذعش( طشٔعا رغز يی گشاد )يَعلِ  درجِ طاٍتی ۰۶تا  ۵ّا در ديای  يٕکشهارگإٍظى

 درجِ ۸8 يَْای ديای در  .ةگٕشد كشار اتاق ديای در طاعت 4 از ةٕع اٍجًاد از كتن يشخوِ در ٍتأز گٓغت
ياُ ٍگْزاری کشد؛ ايا ّش چِ أٌ زيان  ۰يزت  ةِ را گٓغت تٓان يی ذاٍگی فشٔصرّای در گشاد طاٍتی
 تش ةاغز، کٕفٕت گٓغت ةْتش ذٓاّز ةٓد. کٓتاُ

  



          طشه غسا دطت ّأتان را تًٕص ةػٕٓٔز. اطتفادُ از در تًام يشاخن كععِ ةَزی، ةظتِ ةَزی، پرت ه
تکض، در ؼٓرتی کِ ةِ آن خظاطٕت ٍزارٔز، اٍتراب يَاطتی اطت، چشا کِ از اٍتلال  دطتکع ال

 ّٕچ خال أٌ ةا  کَز دَّزُ جوٓگٕشی يی ّای عاين تب ذٍٓشٔصی ّای اختًاهی دام، ياٍَز هٔشهس ةًٕاری
 .گٕشد ًٍی را ّا دطت يکشر ه يکشر غظتػٓی جای چٕص

  
 ةِ هٔژگْٕاي ظاّشي گٓغت كشيص در َّگام ذشٔز ه يؽشف ذٓب تٓجِ کَٕز:

  
رٍگ گٓغت ةأز رٍگ ظتٕعي گٓغت دام ةاغز . يًکٌ اطت الغِ )گٓغت( پش ذٓن ه ٔا پش رٍگ تش از       -۸

ذةح غزُ يی يعًٓل ه ٔا دارای زردی ةاغز. از ذشٔز ه يؽشف چٌَٕ گٓغتْأی کِ ٍػاٍِ ةًٕار ةٓدن دام 
 ةاغز ذٓدداری کَٕز. اهتتِ رٍگ گٓغت گٓطفَز ه گاه يتفاهت اطت.

  
 رٍگ رهغٌ ظتٕعي گٓغت ٍتأز تٕشُ غزُ ةاغز. تٕشگی گٓغت ٍػاٍِ ياٍزگی گٓغت اطت.      -4

  
 اطت.ٍکتِ: تغٕٕش رٍگ كشيص ةِ طتص، كُْٓ اي ه ذاکظتشي ه ٔا أجاد ٔم الِٔ هصج ه چظتَاك عالئى فظاد گٓغت  
  

 طعح ذارجي الغِ ةأز ةزهن رظٓةت ةاغز.      -3
  

 ّٕچگٍِٓ ةٓي غٕش ظتٕعي يحن ةٓي تشغٕزگي ٔا يتعفٌ ٍتأز از الغِ خض گشدد.      -2
  

 در يدن اتؽال گٓغت ةِ اطترٓان ٍتأز ةٓي غٕش ظتٕعي ةِ يػام ةشطز )فظاد عًلي(      -5
  

 كارچ زدگي ٍتأز داغتِ ةاغز.      -6
  

 گٓغت ةأز طفت ه كٓام ذاص ذٓد را داغتِ ةاغز )ٍتأز ٍشم ه هصج ةاغز(.      -7
  

 گٓغت ةأز کايالو تًٕص، عاري از ذٓن يشدگي، ضشةِ، ةًٕاري ه ذرات ذارجي كاةن رؤٔت ةاغز.      -8
  

ٍػاٍِ هجٓد ةًٕاری چشةي ةأز طفت ه طفٕز ٔا يتًأن ةِ طفٕز ه ةزهن ّٕچگٍِٓ ةٓي ةزي ةاغز. اههٌٕ       -9
 زردی الغِ، زرد ةٓدن چشةی الغِ اطت.



  
 ةشش کتز اگش. ةاغَز ظتٕعي غٕش ةٓي ه رٍگ ٔا ظتٕعي غٕش ٍزههْاي -تٓرم دچار ٍتأز کتز يحن ارگاٍْأي - ۸۶     

 .اطت ٍػزُ ةْزاغتی ةازرطی کتز أٌ کِ اطت يعَا أٌ ةِ غٓد، عشضِ كؽاةی در ٍػزُ دادُ
  

 خاهت چشهکٕزُ داغتِ ةاغز. ه ذػم ٍتأز گٓغت    -۸۸
  

گٓغت ٍتأز در ذارج از يغازُ ه ٔا ةٕشهن از ٔرچال كؽاةی آهٔصان ةاغز. ديای يدٕط يی تٓاٍز ةاعث    -۸4
فظاد گٓغت ه کاّع ارزش گٓغت غٓد. ضًٌ أَکِ ّٓای يدٕط يی تٓاٍز دارای آٍاع يٓاد طًی ه ٔا 

 يٕکشهب ّا ةاغز.
 ةأز يتَاطب ةا ظشفٕت ٔرچاهْاي يٓجٓد ةاغز. فشهغگاُ در يٓجٓد گٓغت    -۸3

  
 گٓغت ةأز کايالو ةْزاغتي تِْٕ غزُ ه يًْٓر ةِ يْش دايپصغکی ةاغز.   -۸2

  
 کٓتاّي يزت در ه ٍگْزاري ٔرچال در ةأز فشهغگاّْا در يٓجٓد غزُ ةَزي ةظتِ گشم گٓغتْاي    -۸5

 .ةشطز ةفشهش
  

 چشخ گٓغت طازی آيادُ ذشٔز زيان در أَکِ ضًٌ  يػتشي چشخ ه ذشد گشدد. گٓغت ةأز در خضٓر    -۸6
 ذٓدداری ةَزی ةظتِ ةزهن آيادُ کشدُ چشخ گٓغت ذشٔز از. ًٍإٔز تٓجِ گٓغت چشخ ةْزاغت ةِ کشدُ،

 .کَٕز
  

 :ةأز ةاال ذؽٓؼٕات ةش عالهُ يَجًز كشيص گٓغت    -۸7
  

 ضًائى ه چشةْٕاي ذذٕشُ خفشات طَِٕ ه غکى ةاغز.عاري از ايعاء ه اخػاء ه زهائز ه  ۸-۸7
  

 فاكز آجار طٓذتگي ٍاغي از اٍجًاد ةاغز. 4-۸7
  

در داذن ةظتِ ةَزي گٓغت ٍتأز ذٍٓاةِ ٔا آب يَجًز غزُ هجٓد داغتِ ةاغز. هجٓد ذٍٓاةِ ه ٔا آب يَجًز  3-۸7
عًن ضًٌ اٍجام فظاد در گٓغت، غزُ، ٍػاٍِ دٔفشاطت غزن ) ذهب غزن ه اٍجًاد دهةارُ( گٓغت اطت. أٌ 

 ارزش غسأی گٓغت را ةِ غزت کاّع يی دّز.



  
 ٍگْزاري ه عشضِ گٓغت كشيص ةأز در داذن ٔرچاهْاي هٔتشٌٔ دار ؼٓرت گٕشد.   -۸8

  
  
  

 هٔژگی ّای ظاّشی گٓغت يشغ در يشاکص تٓهٕز ه عشضِ:
  

 رعأت غشأط اطتاٍزارد ةاغز.. يشغ ختًا ةِ ؼٓرت ةظتِ ةَزی ًّشاُ ةا يػرؽات تٓهٕز ه ۸
  
 زرد ةِ يأن رهغٌ طَِٕ ّای يإّچِ ه ظتٕعی پاّا ه ذوفی اعضاء ّای يإّچِ رٍگ: ةأز تازُ ياکٕان گٓغت. 4 

 ه رٍگ تغٕٕش يشدگی، ذٓن تٓرم، ٔا پارگی ّشگٍِٓ از عاری ه کػٕزُ ةزن رهی ٔکَٓاذت ةعٓر گٓغت ه ةٓدُ
 .ةاغز ذشاش

  
 ةأز ذاهی غزُ ةاغز.. اٍزرهٍِ غکى 3

  
 . يشغ ةأز کايال تًٕص ه عاری از ذرات ذارجی ةاغز.2

  
 . ةأز فاكز از آجار طٓذتگی ٍاغی از غعوِ دادن ةاغز.۵
  

 . ةأز عاری از كارچ زدگی )هکِ ّای رٍگی( ةاغز.۰
  

 . ٍتأز ّٕچگٍِٓ ةٓی غٕشظتٕعی يحن ةٓی تشغٕزگی ٔا يتعفٌ خض گشدد.7
  

 داذوی گٓغت ةِ اطترٓان تغٕٕش رٍگ ٔا ةٓی ةز يػاّزُ ٍگشدد. . در اتؽاالت8
  

 . گٓغت يشغ ةأز طفتی ه كٓام ظتٕعی داغتِ ةاغز.9
  

 . چشةی ظٕٓر ةأز رٍگ زرد رهغٌ ٔکَٓاذت داغتِ ه ةزهن ّٕچگٍِٓ ةٓی ةزی ةاغز.۸۶
  



 . پشکَی ةِ ظٓر کاين ؼٓرت گشفتِ ةاغز.۸۸
  

 يتَاطب ةا ظشفٕت ٔرچال ةاغز. . يٕصان يشغ يٓجٓد در فشهغگا۸4ُ
  

 . ٍگْزاری ه عشضِ يشغ يَدؽشا ةأز در داذن ٔرچال ّای هٔتشٌٔ دار يجصا ؼٓرت گٕشد.۸3
  

 . يشغ يَجًز عالهُ ةش ذؽٓؼٕات ذکش غزُ ةأز:۸2
  
 .گشدد عشضِ زدُ ٔخ کايال ةعٓر ٍرٓردُ دطت ه عٕب ةی پالطتٕکی ّای کٕظِ در( ۸-۸2 

 ةَزی ٍتأز ذٍٓاةِ ٔا آب يَجًز هجٓد داغتِ ةاغز.( در داذن ةظتِ 4-۸2
 ( الغِ خاهت هٕص ه هغصٍزگی ٍزاغتِ ةاغز. )ٍاغی از آب غزن ه اٍجًاد دهةارُ(3-۸2
 .غٓد ٍگْزاری  4۵درجِ تا يَْای  ۸8( يشغ يَجًز ةأز در طشدذاٍِ يَْای 2-۸2
 .ةاغز اٍجًاد از ٍاغی طٓذتگی آجار  ( فاكز۵-۸2
 ةأز کايال تًٕص ه عاری از ايعاء هاخػا ةاغز.( خفشُ غکًی ۰-۸2
 3۶4( يشغ يَجًز ًّٕػِ ةأز داذن فشٔصر ةٓدُ ه ّشگص ةزهن تلاضای يػتشی از فشٔصر ذارج ٍػٓد.7-۸2

  
  ايٌٕ کًاهی، کارغَاس يعاهٍت ةْزاغت داٍػگاُ عوٓم پصغکی آّاز

 


