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هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف و در 
جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل 
بخش های: 1ـ شایستگی های پایه 2ـ یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات 3ـ دانش فنی، اصول، 
قواعد، قوانین و مقررات 4ـ فناوری ها، استانداردها و تجهیزات 5 ـ ایمنی، بهداشت و ارگونومی 6 ـ شایستگی های 

غیرفنی است. 
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:

کتاب همراه 
هنرجو

زمان استفاده 
توسط هنرجو

هنگام یادگیری
هنگام ارزشیابی و امتحانات

هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

هدف

برای کدام 
دروس

ویژگی کتاب

اجزاء

کاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه 
محوری

در  درسی  کتب  به  وابستگی  کاهش 
کارهای عملی

اهداف  ارزشیابی  و  سنجش  تسهیل 
اصلی

بهبود زمان یاددهیـ  یادگیری

ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل

استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

کمک به تحقق یادگیری مادام العمر

کاهش حجم کتاب درسی

پیوند دادن دروس مختلف رشته

منابع  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه 
اطالعاتی

دروس خوشه شایستگی های 
پایه مانند ریاضی و…(

دروس خوشه شایستگی های 
غیرفنی )مانند الزامات محیط 
کار و…(

دروس خوشه شایستگی های 
فنی مانند )دانش فنی پایه، 
ـ 1 و…( کارگاه 12

یک کتاب برای کل دوره متوسطه 
پس از استقرار کامل نظام جدید

قطع رقعی

دارای بخش های مستقل از کتاب 
درسی

روابط و فرمول ها
جدول های کاربردی
ایمنی بهداشت و ارگونومی
استانداردها و کدها
توسعه حرفه ای
اصطالحات، مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات متن 
تنظیمات دستگاه ها

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای سه سال هنرستان تدوین شده است. بنابراین تا پایان 
دوره متوسطه و در تداوم آن استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز



 

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای

 دروس شایستگی پایه:
1 ریاضی 1و2و3 
4 زیست شناسی 

5 شیمی
6 فیزیک

 دروس شایستگی غیرفنی:
1 الزامات محیط کار

2 کارگاه نوآوری و کارآفرینی
3 کاربرد فناوری های نوین

 
4 مدیریت تولید 
5 اخالق حرفه ای

 دروس شایستگی های فنی:
1 دانش فنی پایه 

2 دانش فنی تخصصی
3 شش کارگاه تخصصی 8 ساعته 

در پایه های 10و11و12
9 کارآموزی

10 درس مشترک گروه

ساختار دروس فنی و حرفه ای

 هر درس شایستگی، شامل 5 پودمان است که هر پودمان نیز شامل 1 یا 
2 شایستگی )واحد یادگیری( می باشد.

 در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
 ارزشیابی هر پودمان به صورت مستقل انجام می شود و اگر در پودمانی 

ارزشیابی می شود. نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجدداً 

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

12345

درس

شایستگی پودمان



 

آموزش و تربیت  بر اساس شایستگي

 انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگي 
گویند.

 به توانایي انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگي گویند.
 شایستگي بایستي بر اساس تفکر، ایمان ، علم، عمل و اخالق باشد.  

 در انجام کارها به صورت شایسته بایستي به خدا، خود، خلق و خلقت 
همزمان توجه داشت.

 انواع شایستگي عبارتست از: عمومي ، غیرفني و فني )پایه و تخصصي(
 هدف آموزش و تربیت کسب شایستگي ها است. 

 جهت درک و عمل براي بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگي ها 
را کسب کرد. 

کسب  بر  تأکید  ارزشیابي،  و  یادگیري  گذاري،  هدف  در  همواره   
شایستگی است.

شایستگی )کل(

شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا 
است

اجزا و عناصر به صورت 
نیست شایستگی  جداگانه 

عناصر )اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرایمان

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي
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فصل 1
شایستگی های پایه فنی



2

                        مجموعه ها                                                 اتحاد ها

(x+y)2=x2+2xy+y2  

(x-y)2=x2-2xy+y2  

(x+a)(x+b)=x2 +(a+b)x+ab  

(x+y)3=x3 + 3x2y+3xy2 +y3  

(x-y)3=x3 - 3x2y+3xy2 -y3  

x2-y2=(x-y) (x+y)  

x3-y3=(x-y) (x2+xy+y2)  

x3+y3=(x+y) (x2-xy+y2)  

نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعهنمایش روی محورنمایش بازه

[a,b]a b{x∈ |a ≤ x ≤ b}

(a,b]a b{x∈ |a < x ≤ b}

[a,b)a b{x∈ |a ≤ x < b}

(a,b)a b{x∈ |a < x < b}

(a,+∞)a +{x∈ |a < x}

(-∞,b]b-{x∈ |x ≤ b}

A
A BB

A B

A B

A B

,A B B A⊆ ⊄

A B−

B A−

A B

A B

اشتراک دو مجموعه

تفاضل دو مجموعه

زیر مجموعه

اجتماع دو مجموعه

ریاضی
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   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+
= 1 2

2

A        مساحت
L1    طول قاعده بزرگ
L2    طول قاعده بزرگ
Lm طول متوسط
b        عرض 

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +

=
2

A=π.dm.b

A (D d )π
= -2 2

4

A        مساحت
D    قطر خارجی    
d    قطر داخلی    
dm  قطر متوسط
b          عرض

حلقه دایره ای

U .(D d)π
= +

2

.D.dA π
=

4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی



4

AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

V=L.b.h
AO=2.(L.b + L.h + b.h)

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ
=

2

2
.dA .d.h π

= π +
2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
b

= +
2

1 4
L

s
lh h= +
2

2

4

h      ارتفاع
hs     ارتفاع وجه 
b       عرض قاعده
L1     طول یال            
L       طول قاعده 
V        حجم

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π
=

2

.d hV .π
=

2

4 3

V        حجم
d        قطر
h      ارتفاع
hs     طول یال 
AM مساحت جانبی

مخروط

A0=π.d2

.dV π
=

3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره
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نسبت و تناسب
 در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم:  1

 c=kd و  a=kd  یا    a c k
b d

= =         

ثابت 

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

1a a
b b
 

 
a cac
b b

 
 

 0a ca c
b cb
 

 
a a a
b b b


  

 

a b a b
c c c


 
 

a c ac
b d bd
 

 

a
adb

c bc
d



 

aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

 اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار 2
است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

ka
d

=  و  kc
d

= k = a ×b = c ×d  یا  

3 خواص عملیات

در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

a a
b b

= ×
1a cac

b b
× =

a ca (c )
b cb

= ≠0

a a a
b b b

-
- = =

-
a b a b

c c c
+

= +

a c ac
b d bd

× =

a
adb

c bc
d

=

 a × d = b × c معادل است با  a c
b d

= تساوی 

درصد و کاربردهای آن 

 معادله درصد: رابطة بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می دهد. 1

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2

مقداراولیه  ـ مقدار نهایي
مقدار اولیه 

100=
میزان تفاوت در مقدار

مقدار اولیه 
نسبت تغییر =100

 
100

را درصد تغییر آن کمیت می نامند.
درصد تغییر می تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.
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معادله درجه دوم
ax2 + bx + c = 0

bx ,x
a

bb ac x ,x
a

 − ± ∆
∆ > ⇒ =


−

∆ = − ∆ = ⇒ =


∆ < ⇒



1 2

2
1 2

0
2

4 0
2

0 معادله ریشه ندارد

نامعادله درجه دوم
نامساوی هایی به صورت ax2+bx+c ≤0 یا ax2+bx+c ≥0 که در آن c ، b ، a اعداد داده حقیقی 
هستند (a   ≠0) را نامعادله درجه دوم می نامند. مقدارهایی از x که نامعادله را به یک نامساوی 

درست تبدیل می کنند، جواب های نامعادله می نامند.

توان و ریشه یابی

/n na a=1

nm/n m mna a ( a )= =

n n nna ( a ) a= =
n n na b ab=

m n mna a=

n
n

n
a a (b )

bb
= ≠0

am × an = am+n

m m
m n

n n m n
a aa (a )
a a a

−
−

= = ≠
1 0

m n mn(a ) a=
n n

n n n
n

a a(ab) a b , (b )
b b

 = = ≠ 
 

0

a (a )= ≠0 1 0

n
na (a )

a
− = ≠

1 0

مثلثات
1 یکی از حاالت تشابه دو مثلث، تساوی زاویه های آن دو مثلث می باشد.

ABC داریم: 2 رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویۀ 



7

  
    

3 نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 

را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:  ABC زاویه تند  در مثلث قائم الزاویه

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC

AC

BC

AB

AC

AB

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC

AC

BC

AB

AC

AB

 α طول ضلع روبه روي زاویه
α طول ضلع مجاور زاویه

α طول ضلع روبه روي زاویه
وتر

 α طول ضلع مجاور زاویه
وتر

4 روابط بین نسبت های مثلثاتی:

    tan α =  sin α 
  cos α )الف(                       ب

sin)π  -  θ) = sinθ cos)π  -  θ) = -cosθ  tan)π  -  θ) = -tanθ 

sin)π  +  θ) = -sinθ cos)π  +  θ) = -cosθ tan)π  +  θ) = tanθ

sin)-  θ) = -sinθ  cos)-  θ) = cosθ  tan)-  θ) = -tanθ

sin)2π  +  θ) = sinθ cos)2π  +  θ) = cosθ tan)2π  +  θ) = tanθ

sin)2π  -  θ) = -sinθ cos)2π  -  θ) = cosθ tan)2π  -  θ) = -tanθ

cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees
∞010000

+2 3−2 3( )+
1 6 2
4( )−

1 6 2
4

π
2150

3
1 3
3

1 3
2

1
2

π
6300

11
1 2
2

1 2
2

π
4450

1 3
33

1
2

1 3
2

π
3600

−2 3+2 3( )−
1 6 2
4

( )+
1 6 2
4

π5
12750

0∞01
π
2900

LR (رادیان(
r

=  

L D
r

π
=
180

(درجه( 

(درجه( D R=
180
π  

 π   = 3/14
L

r
R
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cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

- ) -2 3 )- ) +2 3 )- ( )-
1 6 2
4

( )+
1 6 2
4

π7
121050

- 1 3
3- 3- 1

2

1 3
2

π2
31200

-1-1- 1 2
2

1 2
2

π3
41350

- 3- 1 3
3

- 1 3
2

1
2

π5
61500

( )- +2 3( )- -2 3- ( )+
1 6 2
4

( )-
1 6 2
4

π11
121650

∞0-10π1800

 لگاریتم و خواص آن:
 b  =  ac :به گونه ای باشند که c و b یک عدد حقیقی مثبت مخالف 1 باشد و اعداد حقیقی a اگر

آنگاه c را لگاریتم b در مبنای a می نامند و با logab نشان می دهند. به عبارت دیگر داریم:
logab = c

 فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت logab فقط برای b>0 تعریف می شود.
 براي b, c >0 داریم:                                                           

 log(bc) = logb + logc

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:                                 
log(a+b) ≠ loga + logb 

blog براي b, c >0 داریم:                                                           log b log c
c

= -
  

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:
log(a-b) ≠ loga - logb  

logbx = xlogb براي b >0 و هر عدد حقیقی x داریم:      

 براي a, b >0 و a  ≠1 داریم:               
a

log blog b
log a

=
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 آمار توصیفی:
 نمودار پراكنش دو كمیت، مجموعه اي از نقاط در صفحه مختصات است كه طول و عرض هر 

نقطه، داده هاي مربوط به اندازه گیري های متناظر دو كمیت است.
 x و y دو كميت مرتبط هستند. اگر مقادير اين دو كميت براي برخي از xها در يك بازه، مشخص 
باشد، پيش بيني مقادير y به ازاي xهاي مشخص در اين بازه به كمك خط برازش را درون يابي و  

پيش بيني مقادير y به ازاي xهاي مشخص در خارج از اين بازه را برون يابي مي نامند.
 پس از مرتب كردن مقادير داده ها، عددی را كه تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد 

از آن برابر است را میانه می نامند.
 نمودار جعبه اي

Q 1 Q 3M بیشترين داده

چارک اول چارک سوم

كمترين داده

میانه

 نمودارها و منحنی ها

y = mx + b

y2 = 4px      (p  >0)

y = ax3      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  >0)

x2 = 4py      (p  >0)

y = ax4      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  <0)

y = bx       (b >1)

x2 + y2 = a2

y = b-x       (b >1)

x
by log=

y = a  sin (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)

y x
a b

+ =
2 2

2 2 1x y
a b

+ =
2 2

2 2 1
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 حد تابع

x a x a
lim f (x) A lim g(x) B.

→ →
= = اگر ⇐   

x a x a x a
lim k k lim[k.f (x)] k. lim f (x) k.A

→ → →
= = و=

 

x a x a x a
lim[f (x) g(x)] lim f (x) lim g(x) A B

→ → →
± = ± = ±

 

x a x a x a
lim[f (x).g(x)] [lim f (x)].[ lim g(x)] A.B

→ → →
= =

 

x a
x a

x a

lim f (x)f (x) Alim B
g(x) lim g(x) B

→

→
→

= = ≠0
 

x a
p(x) lim p(x) p(a).

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k
x a x a
lim[f (x)] [lim f (x)] A

→ →
= =

 
 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و یک نقطۀ a از دامنۀ آن را درنظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطۀ a پیوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)

→
=

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطۀ a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنۀ خود 
پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطة a از دامنة خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

 است. a
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطة 

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ -
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ -′ =
0  

f(x) =k                  f  ′(x) =0.  

f(x) =xn                  f  ′(x) =nxn-1  

f(x) =k.g(x)           f  ′(x) =k.g′)x)  

f(x) =u(x) ± v(x)    f  ′(x) =u′)x) ± v′)x).  

f(x) =u(x).v(x)     f  ′(x)=u(x).v′)x)+v(x).u′)x).  

f(x) =u(x)/v(x)     v(x).u (x) u(x).v (x)f (x) .
[v(x)]

′ ′-′ = 2  

y=f [g(x)]            dy f [g(x)].g (x).
dx

′ ′=  



12

اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان          1021×2/8 

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید              1011×1/50

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1
اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)           10-15×1/75

فیزیک
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
7×1041                                                                   کهکشان راه شیری 
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
1×10-15                                                                                           باکتری 
1/6×10-27                                                                       هیدروژن  اتم 
9/11×10-31                                                                                 الکترون 

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

سن عالم                                               1017×5
1/43×1017                                                                             سن زمین 
2×109                                                            انسان  میانگین عمر یک 
یک سال                                            107×3/15
یک روز                                                104×8/6
8×10-1                                         قلب  عادی  ضربان  دو  بین  زمان 

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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ضریب تبدیل )با تقریب کمتر از 0/01(بهبرای تبدیل از
1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 
0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

 واحدهای اندازه گیری جرم 2

≅ (oz) اونس 1 (oz) اونس 0/035 = (g) گرم 1(g) گرم 28 
 (oz)  اونس 16 = (lb) پوند 1 ≅ 450 (g)1 کیلوگرم (kg) ≅ (oz) اونس 35/27 
≅ (T) تن 1  ≅ (lb) پوند 1(lb) پوند 2200 (kg) کیلوگرم 0/45 

 واحدهای اندازه گیری حجم 3

(ml) میلی لیتر 5 = (tsp) قاشق چایخوری 1
(ml) میلی لیتر 15 = (tbsp) قاشق سوپ خوری 1
(ml) میلی لیتر 240 = (c) فنجان 1

SI پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه

نمادپیشوندضریبنمادپیشوندضریب

yیوکتو Y 10-24یوتا 1024 

zِزپتوZ10-21ِزتا1021

aاَتوE10-18اِگزا1018

fفِمتوP 10-15پِتا1015 

pپیکوT10-12تِرا1012

nنانوG10-9گیگا (جیگا)109

µمیکروM10-6ِمگا106

mمیلیk10-3کیلو103

cسانتیh10-2ِهکتو102

dِدسیda10-1ِدکا101
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اهرم ها

مزیت مکانیکی

 = مزیت مکانیکی
بازوی محرک

__________
بازوی مقاوم

 = 
اندازه نیروی مقاوم

_____________
اندازه نیروی محرک

 

1 متر

1 دسی متر

1 سانتی متر

1 میلی متر

پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

F2

F1

گشتاور نیروی ساعتگرد  = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد
 d2×f2  = d1×f1

d2 d1
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

جریان مقاومت های موازی

ولتاژ مقاومت هاي موازي

   
مقاومت معادل مقاومت های موازی

فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس

اختالف فشار دو نقطه شاره ساکن

فشار یک نقطه شاره ساکن

اصل پاسکال

 
m
vρ چگالی=

چگالی نسبی

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین 

رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین

مقدار گرمای داده شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی
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فرمول 

)معادله، رابطه(
كاربرد

فرمول 

)معادله، رابطه(
كاربرد

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

wgبازه زمانی w mgm= → نيروی وزن=

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جابجايی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

بيشينه نيروی اصطکاک 
ايستايی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

نيروی اصطکاک جنبشی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطۀ مکان زمان 
حركت يکنواخت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شدت جريان الکتريکی 
متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون اهم

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب لحظه ای 
حركت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت رساناهای فلزی در 
دمای ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه سرعت زمان 
حركت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

انرژی الکتريکی مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط در 
حركت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

توان مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه مستقل از زمان 
در حركت با شتاب 

ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جريان مقاومت های متوالی 
)سری(

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه جابه جايی در 
حركت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

ولتاژ مقاومت های متوالی 
)سری(

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون دوم نيوتن

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت معادل مقاومت های 
متوالی )سری(
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خطای صفر 
مثبت

خطای صفر 
منفی

بدون خطای 
صفر

19/62ml
19/70ml
19/82ml

خطای سیستماتیک

تکرار زیاد 
اندازه گیری و 

میانگین گیری کردن

استفاده از ابزار با 
قدرت تفکیک باالتر

بهبود روش انجام 
آزمایش

کالیبره کردن وسیله 
اندازه گیری

بهبود روش 
اندازه گیری

1ـ پایین بودن 
قدرت تفکیک وسیله
2ـ کم بودن تعداد 
نمونه ها /  اندازه گیری ها
3ـ نوسانات آماری 
در اندازه گیری های 

یک  شخص

1ـ کالیبره نبودن 
وسایل اندازه گیری

2ـ خطای صفر وسیله 
اندازه گیری

3ـ وسیله اندازه گیری 
نامناسب

4ـ روش اندازه گیری 
ناصحیح

غیر قابل پیش بینیدقت  اندازه گیری

خطاها در
 اندازه گیری

صحت اندازه گیریقابل پیش بینی

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

خطای کاتوره ای

ناشی از هستندتأثیر می گذارد  بر تأثیر می گذارد  برهستند ناشی از
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انواع مقاومت ثابت

مقدار مقاومتدرصد خطا
وم

 س
وار

د ن
ك

وم
ر د

نوا
د 

ك

ول
ر ا

نوا
د 

ك

                (a    b)         ×                10c                 

نحوه خواندن مقاومت رنگی

كدهای رنگی مقاومت

درصد خطاكد رنگرنگ

-0سياه

1 درصد1قهوه ای

2 درصد2قرمز

3 درصد3نارنجی

4 درصد4زرد

-5سبز

-6آبی

-7بنفش

-8خاكستری

-9سفيد

5 درصد-طاليی

10 درصد-نقره ای

ضريب انبساط طولی برخی اجسام

ماده
k
1

 
مادهضريب انبساط طولی

k
1

 
ضريب انبساط طولی

6-10×17مس6-10×1/2الماس

6-10×19برنج6-10×3/2شيشه پيركس

6-10×23آلومينيوم6-10×12-9شيشه معمولی

6-10×29سرب6-10×13-11فوالد

6-10×51يخ )در 0ᵒC(6-10×14-10بتون
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب

134تنگستن

236نقره

386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج

450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن

790گرانیت

800بتون

840شیشه

2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه

2430اتانول

3900آب دریا

4187آب

20ᵒC تمام نقاط غیر از یخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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شیمی                           
جدول تناوبی عنصرها
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)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکیک اسیدها
توجه: در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ تر باشد، آن اسید 

یا باز قوی تر است.

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)Ka(

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک 

)Ka(

پرکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

فسفریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

کلرو استیک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدرویدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

سیتریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

هیدروفلوئوریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نیتریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

نیترو اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

تری کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بنزوئیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کرومیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

استیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

یدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کربنیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

اگزالیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروسولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

فسفرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیپوکلرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

دی کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفورو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نام باز
فرمول 
شیمیایی

نام بازثابت تفکیک
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

 C4H9 NH2بوتیل آمینباز قویKOHپتاسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 3 N(CH3)تری متیل آمینباز قویNaOHسدیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 NH3آمونیاکباز قویBa(OH)2باریم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

C5H5N پیریدینباز قویCa(OH)2کلسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

   2 NH(CH3)دی متیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

   

 C6H5 NH2آنیلین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 C2H5 NH2اتیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

)kb()ka(
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خالصمخلوط

تركیب  يونی
پيوند يونی بين عناصر 

سازنده

نافلز
در واكنش های 

شيميايی تمايل به 
گرفتن الکترون دارند 

)تشکيل آنيون(

تركیب مولکولی
پيوند كوواالنسی بين 
عناصر سازنده مولکول

شبه فلز
در برخی خواص شبيه 
فلزها و در برخی شبيه 

نافلزها هستند.

فلز
در واكنش های 

شيميايی تمايل به از 
دست دادن الکترون 
دارند )تشکيل كاتيون(

ماده
جامد، مايع، گاز

آيا از يك نوع اتم 
ساخته شده است؟

آيا با روش های فيزيکی 
به اجزای سازنده جدا 

می شود؟

بله

بله

بله

خير

خير

خير

تركیب عنصر

طال                                ژرمانیوم                       گوگرد                              آب                                     نمک طعام

فلزهردو

پیوندفلزی پیوند يونی پیوند كوواالنسی

جامد فلزی جامد يونی جامد مولکولی جامد  كوواالنسی

اتم ها كاتيون و آنيون مولکول ها اتم ها

نافلز

اتم ها

نوع اتم در فرمول شيميايی

نوع پيوند شيميايی

نوع جامد

ذّرات تشکيل دهندۀ جامد
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نمونه هانام کلوییدحالت فیزیکینوع کلوییدفاز پخش کنندهفاز پخش شونده

گاز

ــــگاز 

کف صابونکفمایعگاز در مایعمایع

سنگ پا، یونالیتکف جامدجامدگاز در جامدجامد

مایع

آیروسول مایعگاز مایع در گازگاز 
مه، افشانه ها 
(اسپری ها)

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

دود، غبارآیروسول جامدگاز جامد در گازگاز 

سولمایعجامد در مایعمایع
رنگ های روغنی، 

چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، لعل، 

فیروزه

شیمی سبزشیمی سبز

آروماتیک

آتنمتانبنزن و مشتقات آن آتینسیکلوهگزان

آلکان سیکلو آلکانسیر نشده

هیدروکربن زنجیریهیدروکربن  حلقوی

کربن

بازیافت پلی اتیلنحالل های جایگزین

آلکینآلکن
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مخلوط

تشکیل شده از

ویژگی های آن نسبت آنها در محلول
عبارت اند از:

سیر نشده

دما

اثرتیندال

پخش نور

سیر شده

فشار

قسمت در 
میلیون

حرکت      براونی

حرکت دائمی 
ذّرات

فراسیر شده

نوع گاز و حاّلل

پایداری

بار الکتریکی 
همنام ذّرات

فاز پخش کنندهفازپخش شوندهحل شوندهحاّلل

تشکیل شده از

خالص

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا روش های 
فیزیکی به اجزای 
سازنده جدا می شود؟

دسته بندی بر اساس 
اندازه ذره های سازنده

همگن
محلول

 1mm <اندازه ذرات

دسته بندی بر اساس 
مقدار حل شونده در 

حالل

انحالل پذیری گرم 
ماّدۀ حل شونده در 
100 گرم حاّلل

عوامل مؤثر بر 
انحالل پذیری گازها

همگن نا
نسیون سپا سو

 100mm <اندازه ذرات

حد واسط
کلوئید

1mm >100<اندازه ذراتmm

خیربله

انواع غلظت

غلظت مولیدرصد جرمی

افزایش دما..........کاهش انحالل پذیری گاز
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معادلة 
نمادی

کندمعمولیسریعفرایندگرمادهفرایندگرماگیر

 اکسیژن+ منیزیم  منیزیم اکسید 
2MgO(s)+ O2(g)   2MgO(s)

مطالعۀ فرایندهای شیمیایی

معادلة واکنش با توجه 
به قانون پایستگی جرم

گرماشیمی  با توجه به 
قانون پایستگی انرژی

سرعت واکنش

معادلة 
نوشتاری

عوامل مؤثربرسرعت واکنش
افزایش تعداد برخوردهای مؤثر

کاتالیزگردماغلظت

ذوب یخ (گرماگیر)

سوختن شمع(گرماده)

نیازمند انرژی الکتریکی

غیر خود به خودی

تولید انرژی الکتریکی

خود به خودی

کاهشسلول الکترولیتی

الکترون می گیرد

اکسایشسلول ولتایی

الکترون می دهد

سری الکتروشیمیایی

واکنش های اکسایش  ـ کاهش

e
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ته
اخ

ي
ت

باف
دام

ان
گاه

ست
د

ده
 زن

ود
وج

م

خونی ماهیچه ای            عصبی  

     استخوانی         خونی          غضروف          عصبی      ماهیچه ای

       پوست             مغز  استخوان        كلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی ياخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
كر

ت 
درا

هی

نشاسته در كلروپالستنشاستهگلوكز

ک
لئی

وك
د ن

سی
ا

كروموزومدی ان اینوكلئوتيد

ین
وتئ

پر

پروتئين انقباضیپلی پپتيدآمينواسيد

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسيد چرب

تصوير انواع درشت مولکول های شركت كننده در ساختار ياخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

آنواع آب: سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشتمنابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

شکل باال  گردش خون را در بدن نشان می دهد. شماره3،2 و4 آغاز و پایان گردش ششی و 1، 5 و 6 
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

مراکز قشر مخ

ناحیۀ حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیۀ حسی

بخش آهیانه

بخش گیجگاهیبخش پس سری

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

دهلیز راستدهلیز چپ
سیاهرگ ششی

دریچۀ سینی سرخرگ آئورت 

دریچۀ دو لختی 
دریچۀ سه لختی 

دریچۀ سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن راستبطن چپ

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر
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فصل 2
یادگیری مادام العمر حرفه ای و 
فناوری اطالعات
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واژه نامه انگلیسی به فارسی

Abomasum	 شیردان
Abortion	 سقط	جنین
Ad libitum اشتها	حد	تا	آزاد،	مصرف
Addlibtum	 مصرف	آزاد	خوراك
Agriculture	 																							کشاورزي
Albumin index	 														ایندکس	سفیده،	شاخص	سفیده
Alfalfa	 یونجه
Animal	 		حیوان
Animal breeding	 اصالح	نژاد	دام
Animal husbandry	 دامپروري
Anti  ــ nutritional factors	 مواد	ضد	تغذیه	اي
Antibacterial	 ضد	باکتري
Antibiotic	 آنتی	بیوتیک،	ضد	حیات
Anticeptic	 گندزدا،	ضد	عفونی	کننده
Antifungal	 ضد	قارچ
As fed	 همان	طور	که	تغذیه	می	شود
Ash	 خاکستر
Autopsy	 کالبدگشایی
Average daily gain (ADG)	 میانگین	افزایش	وزن	روزانه
Avena sativa	 یوالف
Aviaculture	 پرورش	طیور،	پرورش	پرندگان،	نگه	داري	پرندگان
Avian	 پرندگان
Avitaminise	 فقدان	ویتامین
Bagass	 تفاله	نیشکر
Balanced ration	 جیره	غذایی	متعادل	شده
Baled hay	 علف	خشک	بسته	بندي	شده
Balling gun = balling iron	 پیستول	قرص	دهی،	تفنگ	قرص	دهی
Barley	 جو
Barn	 جایگاه	دام،	اصطبل،	طویله
Barnes dehorner	 شاخ	کش،	مخصوص	بی	شاخ	کردن	گوساله	هاي	3ـ	2	ماهه
Barnyard	 بهاربند	دامداري
Barren	 عقیم،	نازا،	نابارور
Barren ewe	 میش	نازا
Barring	 	راه	راه	)صفت	راه	راه	بودن	پر	در	طیور)
Basal diat پایه	غذایی	جیره		
Bathing	 حمام	کردن
Battery	 باتري،	یک	سري	آغل،	قفس
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Battery cage	 قفس	هاي	باتري
Beak	 منقار
Bedding materials	 مواد	بستري
Beennut	 بادام	زمینی
Beet	 چغندر
Beet pulp	 تفاله	چغندر
Belching	 آروغ	زدن
Bell  ــ  type drinkers اي	زنگوله	آبخوري
Bidon شیر	ظرف
Bloat	 نفخ،	باد	شکم
Buck	 قوچ
By products	 فراورده	ها	یا	محصوالت	جنبی	یا	فرعی
Calving interval	 		فاصله	گوساله	زایی
Candling	 نوربینی	تخم	مرغ
Cannibalism	 کانی	بالیسم،	دگرخوارگی
Capriculture	 پرورش	بز
Carcass	 الشه
Cereal	 غالت
Chewing the cud	 نشخوار	کردن
Chick	 جوجه	)	از	سن	یک	روزگی	تا	8		ـ7	هفتگی)،	پرنده	جوان
Chicken	 			جوجه،	ماکیان
Chick feathers طیور	پرهاي			
Colostrum	 آغوز
Concentrated feed	 خوراك	متراکم،	خوراك	کنسانتره
Conception	 آبستنی
Conception rate	 درصد	آبستنی
Conveyor  ــ band	 نوار	نقاله
Coprophagy	 مدفوع	خواري
Cord  ــ spermatic بیضه	بند
Corn	 ذرت
Corn glutten meal ذرت	گلوتن	کنجاله
Crumbles	 	کرامبل
Death rate	 میزان	تلفات
Debeaker	 نوك	چین،	دستگاه	نوك	چین
Dehorning شاخ	قطع	بري،	شاخ
Derma	 پوست،	جلد
Dermatitis	 التهاب	پوست
Dewormed	 انگل	زدایی
Diarrhea	 			اسهال
Diet	 رژیم	غذایی،	جیره	غذایی
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Dietary	 تغذیه	اي
Digestion	 گوارش
Dipping bath	 حمام	کنه
Disinfect کردن	عفونی	ضد
Disinfectants	 مواد	ضد	عفونی	کننده
Domestic stock اهلی	دام
Drencher	 مایع	خوران
Dried skim milk	 شیر	خشک	پس	چرخ
Drinker	 آبخوري
Dry Period	 دوره	خشک
Dry Matter Intak (DMI)	 ماده	خشک	مصرفی
Duodenum	 دوازدهه
Dystocia	 سخت	زایی
Egg yolk	 زرده	تخم	مرغ
Enclosed shed	 آغل	بسته
Ensile	 سیلو	کردن
Ensiled	 سیلوشده
Esophagus	 مري
Estrus	 فحلی
Ewe	 میش
Faeces	 مدفوع
FAO (Food and Agriculture Organization)	 فائو
FAOUN (Food and Agriculture Organization Nations of United) 
سازمان	خواربار	و	کشاورزي	ملل	متحد 
Farm	 مزرعه
Fatening	 چاق	کردن،	پروار	کردن
Feather meal	 پودر	پر
Feed	 خوراك	در	مورد	دام
Feedgrinder	 آسیاب
Feed Conversion Ratio(FCR)	 ضریب	تبدیل	غذایی
Fertility	 باروري
Fetus	 جنین
Finishing animals پرواري	حیوانات
Flake	 پولک،	تراشه	چوب
Flambage	 شعله	افکنی،	شعله	دادن
Fluke	 کپلک
Free stall barn	 اصطبل	بسته	با	آبشخور	آزاد
Fumigation	 تدخین،	گازدهی
Fuzz	 کرك
Gall bladder	 کیسه	صفرا
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Gastric	 معده
Gestation	 آبستنی،	بارداری
Gizzard	 سنگدان
Goat	 بز
Grazing	 	چریدن،	چراندن،	چرا
Green forages	 علوفه	سبز
Grits	 بلغور
Grower diet	 جیره	رشده	دهنده
Growth Promotants	 محرك	های	رشد
Hammermill	 آسیاب	چکشی
Hatch	 جوجه	درآوري،	تفریخ	شدن
Hatch date	 تاریخ	جوجه	درآوري
Hatchability درآوري	جوجه	خاصیت						
Hay	 علف	خشک،	علوفه	خشک
Hemorrhag	 				خونریزی،	خونریزی	شدید
Hock	 مفصل	خرگوشی
Hoof	 سم
Hulls	 پوسته،	غالف
Hyperpnea زدن	نفس	نفس
Inbreeding آمیزی	خویش	خونی،	هم
Incinerator	 الشه	سوز
Incubation	 جوجه	کشی
Incubator	 ماشین	جوجه	کشی
Infectious bronchitis	 برونشیت	عفونی،	تورم	ناي	عفونی
Infectious bursal diseas (IBD)	 بیماري	عفونی	بورس
Inf  lammation التهاب	تورم،
Inlet	 ورودي،	دهانه
Intestine – Small	 روده	باریک،	روده	کوچک
Jejunum	 	میان	روده،	تهی	روده،	بخش	میانی	روده	باریک
Kcal. Kilocalorie (cal) 	است	برابر	که	خوراك	یا	غذا	انرژي	معیار	یک	کیلوکالري،

	با	1000	کالري	کوچک
Kidney	 کلیه
Lactation	 شیردهی
Lamb	 بره
Lanolin	 چربی	پشم
Layer	 مرغ	یا	بوقلمون	تخم	گذار
Laying	 تخم	گذاري
Limestone	 سنگ	آهک
Liver	 کبد
Longevity	 طول	عمر
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Lux (LX)  کند	می	روشن	را	زمین	سطح	مربع	متر	یک	که	نوري	شدت	لوکس،									
Magnum	 سفیده	ساز،	مگنوم
Makformation	 بدشکلی،بدقوارگی
Mammals	 پستانداران
Manure	 مدفوع	حیوانی،	پهن،	کود	حیوانی	بدون	بستر
Mash feed	 غذاي	آردي
Mastitis	 ورم	پستان
Maturity	 بلوغ
Mcal/kg. megacalory per kilogram کیلوگرم	هر	ازاي	به	مگاکالري
ME. Metabolizable energy	 انرژي	متابولیسمی
Meat	 گوشت
Metritis	 التهاب	عفونی	رحم
Milker	 شیردوش
Milking	 شیردوشی
Mite	 جربها،	مایت
Molasses	 مالس،	نوعی	فراوردۀ	فرعی	قندسازي
Morbidity	 مریضی،	بیماری
Mouldy	 کپک	زده
Moulting	 تولک	رفتن	)طیور)،	پرریزي
Mouth	 دهان
Mycosis	 آلودگی	قارچی
(NDF), neutral detergent fibre	 الیاف	نامحلول	در	شوینده	خنثی	،	شامل
	 	سلولز،	لیگنین	و	همی	سلولز
(Ne), net energy	 انرژي	خالص
Neck	 گردن
Necropsy	 کالبدگشایی
Necrosis	 بافت	مردگی
(NEL )Net energy lactation	 انرژي	خالص	تولید	شیر
(NEm)Net energy (for body) maintenance	 انرژي	خالص	نگه	داري
Neonato	 نوزاد
Nerve	 عصب
Nest	 آشیانه،	النه،	جایگاه
Nipple	 نوك	پستان،	پستانک
(NPN) Nonprotein nitrogen	 مواد	ازتۀ	غیرپروتئینی
(NRC) National Research Council تحقیقات	ملی	انجمن	
	 		هر	چند	وقت	یک	بار	نشریه	هایی	منتشر	می	کند	که	در	آنها	احتیاجات	غذایی
		 حیوانات	اهلی	آورده	می	شود
Nutrient	 مادۀ	غذایی،	عنصر	غذایی،	جزئی	از	غذا
Nutrition	 تغذیه،	علم	تغذیه
Oat	 دو	سر	یوالف،	جو
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Obese	 فربه،	چاق
Oil seed	 دانۀ	روغنی
Open lot housing	 جایگاه	با	محوطه	باز
Open ـ wool	 پشم	نامتراکم	گوسفند
Orbit	 کاسه	چشم،	حدقه	چشم
Osteomalacia	 نرمی	استخوان
Osteoprosis	 پوکی	استخوان
Ovary	 تخمدان
Oviduct	 لوله	تخم	بر
Ovulation	 تخمک	گذاری
Oxytocin	 اکسی	توسین،	هورمون	آزاد	شده	از	هیپوفیز	خلفی
Oyster shell	 پوسته	صدف
Pad cooling	 خنک	کننده	با	پوشال
Paddy	 شلتوك،	دانۀ	کامل	برنج
Palatable	 خوش	خوراك
Pan waterer	 آبخوري	بشقابی
Pancreas	 لوزالمعده
Panting	 له	له	زدن
Papilla	 پرز
Parasiticde	 انگل	کش
Parturition	 زایمان
Parents stock= broiler breeder	 مرغ	مادر
Parlor (milk)	 اتاق	شیردوشی
Parts per billion=ppb	 قسمت	در	بیلیون
Parts per million=ppm	 قسمت	در	میلیون
Pasture	 چراگاه،	مرتع
Pasturer	 چوپان،	شبان،	گله	چران
Peak lactation شیردهی	اوج				
Pellet	 خوراك	پلت	شده
Performance Eff  iciency Factor تولیدی	بازده
Photostimulation	 تحریک	نوري
Picking	 پر	کنی
Pin feather	 پرهاي	سوزنی	شکل،	پرهاي	مویی
Poultry	 طیور
Poultry manure	 کود	مرغی
Poultryman	 مرغدار
Pregnancy rate	 نرخ	آبستنی
Premix	 پیش	مخلوط
Premolar	 دندان	آسیاي	بزرگ
Pullet	 سن	نیمچه		جوجه	مرغ	ماده	کمتر	از	یک	سال
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Pullorum	 اسهال	سفید	طیور
Pulp	 تفاله
Ram	 قوچ
Rumination	 نشخوار
Quail	 بلدرچین
Quarter	 کارتیه،	پستان
Quill	 شاهپر
Ram	 قوچ،	گوسفند	نر
Rate of lay	 نرخ	تخم	گذاري
Ration	 جیره،	جیره	غذایی
Rectum	 راست	روده
Rice bran برنج	سبوس
Rumen نشخوارکنندگان	اول	معده	سیرابی،	شکمبه،
Shear	 پشم	چین
Sheep	 گوسفند
Shipping sheep	 حمل	و	نقل	گوسفند
Slaughter house کشتارگاه
Slaughtered weight	 وزن	الشه	پس	از	کشتار
TDN (Total digestible nutrients)	 مجموع	مواد	غذایی	قابل	هضم،
Teat	 سرپستانک،	نوك	پستان
Teat cup	 کالهک	ماشین	شیر	دوشی
Udder	 پستان
Vent	 مخرج
Ventilation	 تهویه
Ventilator	 هواکش
Ventilating Eff iciency Rating ها	هواکش	تهویه	راندمان
Veterinarian	 دامپزشک
Weaning	 ازشیرگیری
Wattle	 ریش	پرندگان
Wether	 بره	اخته،	بزغاله	اخته
Wheat 	گندم
Wool	 پشم
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فصل 3
دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و 
مقررات 
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مقررات عمومی 

ماده1ـ كارفرما مكلف است نسبت به شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار اقدام نموده و ضمن 
نصب تابلوها و عالئم هشدار دهنده، اقدامات كنترلي مناسب را در جهت حذف مخاطرات احتمالي 

به عمل آورد.
ماده2ـ كارفرما مكلف است معاينات بدو استخدام و دوره اي را براي كارگران خود مطابق مواد 

91 قانون كار و 90 قانون تأمين اجتماعي انجام دهد.
ماده3ـ كارفرما بايد در انتخاب و به كارگماري كارگران دقت نمايد و افرادي را به كارگمارد كه 

از نظر بدني و رواني متناسب با نوع كار باشند.
ماده4ـ شرايط محيط كار بايد به گونه اي باشد تا ايمني افرادي  كه وارد كارگاه مي شوند،  تأمين گردد.
و  مسير حركت  در  نبايد  امدادي  تأسيسات  و  اطفای حريق  تجهيزات  برق،  تابلوهاي  ماده5   ـ 

شوند. تعبيه  دام ها  نگه داري  جايگاه 
ماده6   ـ خوراك هاي دامي كه امكان احتراق خود به خودي در آنها وجود دارد بايد در بسته ها يا 

كيسه هاي سالم با حجم مشخص ذخيره و نگه داري و با رعايت فواصل مناسب انبارداري شوند.
ماده7ـ جهت تسهيل در دسترسي بهتر ماشين هاي آتش نشاني و سرايت ديرتر آتش به نقاط 
اطفای حريق، طبق  امكان  كه  نحوي  به  است.  الزامي  سازه ها  بين  فاصله  رعايت حداقل  ديگر، 

باشد. نشاني مقدور  آتش  ضوابط سازمان 
ماده8 ـ كليه جايگاه ها، تأسيسات، انبارها و مخازن و ساير مكان هايي كه در آنها امكان ايجاد گرد  و غبار، 

بخار،  گاز مي باشد، بايد به تهويه مناسب و متناسب با نوع آالينده هاي توليدي مجهز گردند.
ماده 9ـ كف قسمت هاي مختلف دامداري بايد از مصالحي ساخته شود كه احتمال سر خوردن 
و لغزندگي از بين برود و ضمناً شيب كافي براي انتقال پساب ها به كانال هاي فاضالب در نظر 

گرفته شود.
ماده10ـ در صورت ضدعفوني ساختمان، جايگاه ها، وسايل و ماشين آالت با روش گازدهي، ضمن 
رعايت توصيه هاي كارخانه سازندۀ ماده شيميايي و دستورالعمل هاي سازمان دامپزشكي كشور، 
حيوانات و افراد، از محل مورد نظر دور نگه داشته شده وكارگران بايد بي درنگ پس از قرار دادن 

ظروف گازهاي شيميايي )فرمالين و نظاير آن( در درون سالن ها، محل را ترك كنند.
ماده11ـ كليه معابر،  پله ها، راهروها و كف سالن ها )به استثناي كف سالن هاي مرغداري با سيستم 
پرورش در بستر( و كارگاه ها بايد مرتباً از مواد دفعي حاصل از حيوانات و گل و الي پاكسازي شوند.

ماده12ـ نرده ها، درها، جايگاه هاي مهار، راهروها وكليه موانع و محدودكننده ها بايد فاقد هرگونه 
تيزي و برآمدگي بوده و از استحكام كافي برخوردار باشند.

ماده13ـ كارفرما مكلف است به منظور تأمين روشنايي موردنياز و مناسب حيوانات در سالن ها و 
جايگاه ها اقدامات الزم را به عمل آورد.

ماده14ـ در مكان هايي كه امكان ايجاد گاز يا گرد و غبار قابل انفجار وجود داشته باشد بايد از 
سيستم تهويه و تجهيزات ضدجرقه استفاده گردد.

ماده15ـ نصب دستگاه هاي تشخيص گاز به همراه سيستم هاي هشداردهنده در قسمت هايي كه 
احتمال تجمع و توليد گازهاي خطرناك در آنها وجود دارد از قبيل سيلوها و گودال هاي كود 

ضروري است.
همچنين  و  گياه  هرگونه  از  عاري  بايد  مرغداري  واحدهاي  تأسيسات  و  سالن ها  بين  ماده16ـ 

باشد. هرز  علف هاي 
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به كار  دامپروري  كارگاه هاي  در  مصرفي  سوخت  به عنوان  كه  اشتعالي  قابل  مايعات  ماده17ـ 
قابل  مواد  مواد خطرناك،  حفاظتي  آيين نامه  مفاد  با  مطابق  مخصوص،  مخازن  در  بايد  مي رود 

گردد. انبار  فني(  حفاظت  عالي  شوراي  )مصوب  انفجار  قابل  مواد  اشتعال، 
ماده18ـ كارفرما مكلف است وسايل كمك هاي اوليه مناسب را تهيه و در دسترس كارگران قرار 
داده و در صورت لزوم نسبت به انتقال افراد آسيب ديده به نزديك ترين مركز درماني اقدام نمايد.

ماده19ـ كارفرما مكلف است متناسب با نوع كار با همكاري مراجع ذيصالح امكان آموزش كارگران 
در واحد دامپروري را در زمينه هاي مختلف رفتارشناسي دام، نحوه نزديك شدن و نگه داري ايمن 
و بي خطر دام ها، ايمني در محيط كار، بيماري هاي دامي، بيماري هاي مشترك بين انسان و دام، 
آلودگي هاي انگلي و عفوني، روش كار ايمن با ابزارها، ماشين ها و دستگاه ها و خطرات احتمالي 

كار با آنها و كمك هاي اوليه را فراهم نمايد.
و  تخليه  تا ضمن  بوده  داراي شيب مناسب  بايد  آبراه هاي پساب  و  كانال ها، مجاري  ماده20ـ 
هدايت سريع آنها اطراف كارگاه جلوگيري شود و نحوۀ انتقال پساب ها به نحوي باشد كه امكان 

انتشار و تماس با كارگران وجود نداشته باشد.
ماده21ـ طراحي كانال هاي پساب، بايد با توجه به دبي جريان بوده و داراي پوشش مشبك يا 

حفاظ نرده اي مستحكم و قابل شست وشو با آب و مواد ضدعفوني كننده باشد.
ماده22ـ طراحي مسير انتقال ضايعات، پسماندها و پساب ها بايد به گونه اي باشد كه از داخل 

ساير واحدهاي ديگر عبور داده نشود.
ماده23ـ نگه داري، ضبط، دفع، انهدام و سوزاندن ضايعات و الشه ها بايد طبق موازين بهداشتي 
و رعايت مسائل زيست محيطي به نحوي انجام گيرد كه خطري براي سالمت كارگران و سايرين 

ايجاد ننمايد.
ماده24ـ خوردن، آشاميدن، استعمال دخانيات و انجام هرگونه شوخي و اعمال نا ايمن ديگر در 

حين فعاليت ممنوع است.
ماده25ـ مواد شيميايي پاك كننده و ضدعفوني كننده بايد توسط افراد ماهر و آموزش ديده و با 
استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب، طبق دستورالعمل هاي ذيربط وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي و سازمان دامپزشكي كشور و شركت سازنده، آماده سازي و استفاده شوند.
ماده26ـ كليه مواد ضدعفوني كننده، سموم دفع آفات بايد در انبار قفل دار، درون كابينت يا كمد 
مشخصي و دور از دسترس افراد غيرمسئول نگه داري شود. نحوۀ نگه داري و استفاده از اين مواد، 
بايد طبق آيين نامه حفاظتي سموم دفع آفات در كارگاه ها )مصوب شوراي عالي حفاظت فني( و 

دستورالعمل هاي سازمان دامپزشكي كشور باشد.
ماده27ـ كارفرما مكلف است در مكان هاي آماده سازي و استفاده از سموم و مواد ضدعفوني كننده 

شيميايي، حداقل تجهيزات الزم مانند دوش و چشم شوي اضطراري را پيش بيني نمايد.
ماده28ـ اطراف كمدهاي نگه داري سموم و مواد شيميايي بايد عاري از اشياء ديگر باشد. ضمناً 
يا ريخته شدن  تا در صورت نشت تصادفي و  بايد داراي شيب مناسب بوده  زمين پيرامون آن 
آن مواد، توسط كانال هاي زهكشي جمع آوري و منتقل شود، به نحوي  كه وارد مخازن و آب هاي 

زيرزميني و جاري نگردد.
ماده29ـ قرار دادن هرگونه وسايل اضافي و مواد خوراكي و پوشاك و وسايل ايمني و نظاير آن 

در داخل و روي كمدهاي نگه داري سموم و مواد شيميايي ممنوع است.
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مقررات اختصاصي

 مقررات ايمني دستگاه ها و ابزار آالت 
)پولي(، چرخ دنده،  فلكه  تسمه،  مانند  نيرو،  انتقال دهنده  محورهاي  و  قسمت ها  كليه  ماده30ـ 
چرخ لنگر، چرخ فلكه، زنجير، چهار شاخ گاردان، غلتك و نيز ساير قسمت هاي خطرناك دستگاه ها، 
بايد طبق آيين نامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو و ساير آيين نامه هاي مرتبط )مصوب 

شوراي عالي حفاظت فني(، حفاظ گذاري و ايمن سازي گردند.
ماده31ـ حصارها و بدنۀ فلزي تجهيزات الكتريكي و تابلوهاي برق، كليه اجزاي فلزي سيم كشي 
و نيز سپر)شيلد(، حفاظ هاي فلزي كابل ها و تأسيسات فلزي بايد مطابق آيين نامه ايمني سيستم 
اتصال به زمين) ارتينگ( كه مصوب شوراي عالي حفاظت فني مي باشد، به اتصال زمين مؤثر و 

مناسب، مجهز گردند.
ماده32ـ ماشين ها و دستگاه هاي الكتريكي بايد قبل از شروع به كار توسط افراد ماهر بازديد شوند.

ماده33ـ تعمير و نگه داري، روغن كاري، تميز كردن، تعويض قطعات دستگاه ها و ماشين ها بايد 
توسط افراد آموزش ديده و با اطمينان از قطع جريان برق انجام پذيرد.

 وسايل حفاظت فردي 
ماده34ـ كليه كارگران دامپروري بايد متناسب با نوع كار، به لباس كار و ساير وسايل حفاظت 

فردي مناسب تجهيز گردند.
ماده35ـ كارفرما مكلف است به كارگراني كه در معرض تماس با گردوغبار، مواد فعال بيولوژيكي 
و مواد شيميايي هستند عينك، ماسك تنفسي مناسب و لباس كار نفوذ ناپذير در برابر مواد مذكور 

تحويل دهد.
ماده36ـ كارگران بايد درهنگام كار در واحدهاي دامپروري به ويژه اصطبل ها و كار در اطراف 
گاوها و محوطه پرورش شترمرغ، بسته به نوع كار از چكمه، كفش هاي ايمني پنجه فوالدي و 

استفاده كنند. كفش هاي آجدار 
بايد مجهز به  ماده37ـ كارگراني كه به طور مستمر در معرض تابش نور خورشيد قرار دارند 

باشند. آفتابي  كاله 
ماده38ـ كارگران بايد در هنگام كار با كود شيميايي از دستكش الستيكي و در كار با آفت كش ها 

از دستكش التكس استفاده كنند.
زايمان دام،  به  بيمار، كمك  با مواد شيميايي، حمل دستي طيور، دام  ماده39ـ كارگراني كه 
تلقيح مصنوعي و نيز سواركاري و نظاير آن مشغول كار هستند با توجه به نوع كار بايد به دستكش 

حفاظتي مناسب تجهيز گردند.
وسايل  به  بايد  كارگران  دام،  جايگاه هاي  شعله افكني  روش  به  ضد عفوني  هنگام  در  ماده40ـ 

گردند. تجهيز  لباس كار  و  عينك  دستكش،  تنفسي،  ماسك  مانند  مناسب  فردي  حفاظت 

 حمل و نقل، جابه جايي و مهار دام، طیور و حیوانات خانگي 
به  مجهز  كه  دام  مخصوص  حمل  ويژه  نقليه  وسايل  با  بايد  زنده  دام  نقل  و  حمل  ماده41ـ 

گيرد. انجام  مي باشد،  مخصوص  جايگاه هاي 
ماده42ـ فضاي دروني وسايل حمل دام بايد داراي شرايط مناسبي از نظر روشنايي و تهويه براي 

جابه جايي دام ها باشد.
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ماده43ـ كف تريلرهاي حمل دام نبايد صاف و لغزنده بوده و فضاي دروني وسايل حمل دام 
به ويژه تريلر حمل اسب، گاو و گوسفند و بز بخش بندي شده و ديوارها و ميله هاي سينه هاي آن 

مجهز به بالشتك باشد.
ماده44ـ تريلر مخصوص حمل دام بايد مجهز به يك در )راه خروجي( از جلوي تريلر باشد تا فرد 

راهنما يا مراقب، از آن در، تريلر را ترك يا وارد كابين راننده شود.
ماده45ـ تريلرهاي وسايل حمل دام بايد مجهز به رمپ بارگيري باشند.

ماده46ـ سكوها و محل هاي تخليه و بارگيري دام و طيور در شب بايد از نور كافي برخوردار 
باشد.

ماده47ـ سكوي بارگيري بايد بدون فاصله و هم سطح طبقات درون وسايل حمل دام باشد.
ماده48ـ براي انتقال دام ها از جايگاه و بارگيري آنها درون كاميون هاي دو طبقه و يا كار روي 
دام، راهروي هدايت دام ها بايد داراي ديواره هاي محكم و قابل شست وشو، قوسي شكل، بلندتر 
از قد دام بوده و كف آن شيب دار باشد. در كنار راهروي هدايت و انتقال، بايد راهروي پياده روي 
مستقل، جهت هدايت دام، عبور يا فعاليت هاي الزم به صورت بي خطر براي كارگران تعبيه گردد. 
اگر راهروي پياده رو بيشتر از 45 سانتي متر باالتر از زمين باشد، بايد به نردۀ حفاظتي تجهيز گردد 

تا از خطر سقوط كارگران جلوگيري شود.
ماده49ـ حمل و نقل، بارگيري و تخليه دام از خودروي حمل آنها به واحد دامپروري و كشتارگاه 

بايد به شكلي انجام پذيرد كه نياز به حضور و هدايت مستقيم دام توسط كارگران نباشد.
نفر  توسط يك  تريلر  از  اسب و شترمرغ  قبيل  از  بزرگ  دام هاي  پياده كردن  و  ماده50  ـ سوار 

است. ممنوع  به تنهايي 
ماده51  ـ كليه مكان هايي كه براي دسترسي كارگران به دام تعبيه مي شود بايد از استحكام الزم 

و ايمني كافي برخوردار باشد.
ماده52  ـ هنگام استفاده از راهروي مهار ثابت و دائمي سواركردن، جلوي اين مهار بايد باز بوده 

و به جاي سطح ناصاف، داراي پلكان بوده و ديوارهاي آن يكپارچه باشد.
ماده53  ـ براي مهار تعداد زيادي از گوسفندان در زمان كوتاه به منظور كارهايي مانند سم چيني، 
توزين، شيرگيري و جداسازي بره ميش ها از بره قوچ ها و نظاير آن بايد از راهروهاي مهار جداسازي 
استفاده گردد. تيرها، ديواره ها و ميله هاي اطراف راهروي مهار جداسازي بايد از استحكام كافي 

برخوردار باشند.
ماده54  ـ در شرايطي كه امكان دسترسي به جايگاه ها يا آغل هاي ثابت براي گوسفندان وجود ندارد، 
كارفرما مكلف است، حصارهاي موقتي مانند ديوارهاي سيمي سبك و قابل حمل، ديوارهاي چوبي 
يا پنل هاي تاشو )آكاردئوني(، حصارهاي برفگير يا سيم هاي بافته شده )توري هاي فلزي( مهيا 

نمايد به شرطي كه:
الف( در آن از تيرهاي آهني كه نگه دارنده اين حصارها مي باشند، استفاده گردد.

ب( دروازه يا موانعي كه قابل تغيير به اندازه هاي بزرگ ترند به عنوان درهاي اين حصارها بهره برد.
پ( بلندي ديوار و موانع اين حصارها دست كم 90 تا 106 سانتي متر باشد.

ماده55  ـ استفاده از سيم هاي خاردار به عنوان حصار براي كنترل دام ممنوع است.
ماده56  ـ نگه داري، هدايت و كار كردن روي دام بايد طوري باشد كه از وارد كردن تنش، ايجاد 

تحريك، رم كردن دام و در نهايت ايجاد خطر و آسيب به كارگران جلوگيري شود.
رميدن  يا  ترسيدن  به  منجر  كه  حركات،  يا  دستگاه  ابزار،  هرگونه  از  نابجا  استفاده  ماده57  ـ 

است. ممنوع  مي گردد،  حيوانات 
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مهار،  راهرو  مانند  دام  نوع  و  عمليات  نوع  با  متناسب  مهار كننده  وسايل  از  استفاده  ماده58  ـ 
باالبرهاي دستي، ميزهاي كج شونده، جايگاه هاي مهار كج شونده، يك ور شونده و پشت و رو 
شونده، سكوي شير دوشي، سكوي پيرايش، سكوي يوغ گردن، جعبه كيفي نگه داري حيوانات 
كوچك، دماغ گير )حلقه بيني(، لواشه، پوزه بند و مانند آنها براي انجام اعمال مختلف روي آنها 

است. الزامي 
ماده59  ـ قبل از ورود دام ها به يك فضا يا جايگاه محدود يا راهرو بايد زماني را براي انطباق و 

سازگاري دام ها در محوطه انتظار در نظر گرفت.
ماده60  ـ در جايگاه هاي ويژه دام مختص جفت گيري يا اسپرم گيري بايد تدابيري اتخاذ گردد تا 

كارگران از آسيب هاي احتمالي آنها در امان باشند.
ماده61  ـ در فضاهاي بسته و محصور، جايگاه ها، راهروها، بايد راه هاي خروج اضطراري براي كارگران 

تعبيه نمود.
ماده62  ـ در حين جابه جايي دام، ورود كارگران به راهروها و جايگاه هاي مهار و دام ممنوع است.

ماده63  ـ طراحي و ساخت رمپ هاي بارگيري، راهروها و جايگاه هاي مهار بايد به گونه اي باشد 
كه با كاهش سر و صدا و محدود كردن ديد دام، از بروز استرس و رميدن آنها جلوگيري به عمل 

آيد.
ماده64  ـ كنترل، هدايت و جابه جايي دام هاي بزرگ، در محوطه هاي باز بايد به صورت غير انفرادي 

و توسط افراد آموزش ديده و با تجربه و با تجهيزات مناسب و كافي انجام پذيرد.
ماده65  ـ به منظور جلوگيري از رميدن دام، مسيرهاي عبور و مرور و يا نگه داري آنها بايد عاري 

از هرگونه اشيای متحرك و پارچه هاي آويزان باشد.
بايد در مسير  را  ور شونده  يا يك  و كج شونده  رو شونده  و  مهار پشت  ماده66  ـ جايگاه هاي 

داد. قرار  جداسازي  مهار  راهروي  درون  يا  پشت  قسمت  در  و  گوسفندان  رفت و آمد 
ماده67  ـ براي جلوگيري از بروز حوادث و صدمه ناشي از شاخ دام ها، انجام عمليات بي شاخ سازي 

ضروري است.
ماده68  ـ براي دام هايي كه بايد به صورت شاخدار عرضه گردند، انجام تمهيدات ايمني مناسب 

مانند قراردادن گلوله ها يا لوله هاي پالستيكي روي شاخ آنها الزامي است.
ماده69  ـ حمام كنه و محل تردد دام آغشته به سم بايد از جنس غير قابل نفوذ بوده و در طرفين 

آن نرده هاي ايمني نصب گردد.
طبق  بايد  ضد عفوني كننده  مواد  و  سموم  كنه كش،  ماده  آماده سازي  نحوۀ  و  ميزان  ماده70ـ 
دستور العمل شركت سازنده و برابر دستورالعمل هاي سازمان دامپزشكي كشور و با رعايت اصول 

ايمني صورت گيرد.
ماده71ـ براي جلوگيري از خطر لگدخوردن توسط شتر و مهار و مقيد كردن آن بايد با بستن 
يك دست دام با طناب، حيوان را تحت كنترل قرارداد. اين كار را مي توان با بستن و مقيد كردن 

دست و پاي حيوان در حالت نشسته نيز انجام داد.

 ايمني كار با دام هاي سواري 
ماده72ـ براي بازكردن دهان و آرواره هاي دام ها به ويژه اسب بايد از ابزار دهان بازكن مناسب 

استفاده نمود.
ماده73ـ در زمان انجام كار بر روي دام، بستن آن با طناب به درخت، تيرك و مانند آن، ممنوع است.
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ماده74ـ آموزش سواركاري به كارگران بايد زير نظر مربي كارآزموده و ماهر صورت گيرد و پيش 
از سواركاري بايد كليه لوازم سواركاري و جهاز اسب )تسمه ها، زين، دست جلوها يا افسار بندها و 

ركاب( مورد بازديد قرار گيرند و در صورت معيوب بودن سريعاً تعويض گردند.
افراد  مهارت  و  توان جسمي  با  متناسب  بايستي  كارگران  دام جهت سواري  انتخاب  ماده75ـ 

گيرد. صورت 
ماده76ـ اندازۀ زين و برگ و لوازم سواركاري بايد متناسب با اندازه اسب، سواركار و ارگونوميك باشد.

ماده77ـ سواركاري با اسب لخت )بدون زين( ممنوع است.
تجهيزات  به  گير كردن  از  تا  باشد،  اندازه  به  كاماًل  و  متناسب  بايد  سواركار  لباس  ماده78ـ 

آيد. عمل  به  جلوگيري 

 سیلوها، مخازن و گودال هاي كود 
ماده79ـ ورود كارگران به گودال كود، انبار ذخيره كود مايع، سيلوهاي خوراك، مخازن كارگاه ها 
و نيز حوضچه و استخرهاي تصفيه و پرورش ماهي و ميگو و مانند آن، بايد تحت نظارت مستقيم 
با نوع كار مجهز به  بايد متناسب  افراد  انجام گيرد. در ضمن اين  شخص آموزش ديده ديگري 

وسايل حفاظت فردي و تجهيزات كار در ارتفاع و امداد و نجات باشند.
ماده80  ـ در گودال هاي كود حيواني، مخازن لجن و گودال هاي سيلو كه گازها و مايعات قابل 
اشتعال وجود دارد، استعمال دخانيات، استفاده از شعله هاي باز و به كار بردن وسايل توليد جرقه 

و مانند آن ممنوع است.
ماده81  ـ گودال و محل تجميع كود بايد به گونه اي طراحي و اجرا شود كه از نفوذ شيرابه هاي 

آن به منابع آبي جلوگيري به عمل آيد.
بايد طبق  مخازن  و  كود، سيلوها  گودال هاي  در  مانند جوشكاري  تعميرات ضروري  ماده82  ـ 
آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني مربوطه، انجام گرفته و در شرايط تهويه كامل و 

اطمينان از نبود خطر انفجار و آتش سوزي صورت پذيرد.
و  بسته  بايد  كار در سيلو  زمان  از  غير  اصلي،  و طويله  اتاق سيلو  بين  تمام درهاي  ماده83  ـ 

باشد. مسدود 
ماده84  ـ استقرار كارگران به هر شكل روي غالت و علوفۀ سيلوها، ممنوع است.

ماده85  ـ قبل از شروع به هم زدن و تخليه كود حيواني در گودال هاي كود و مخزن ذخيره 
كودهاي مايع غيرهوازي و مخازن كود زير ساختمان ها، غير از متصدي مربوطه، افراد و دام ها بايد 
تا زمان خروج و تخليۀ گازهاي سمي، از محوطه خطر دور گردند. ضمناً نصب عالئم هشداردهندۀ 

مناسب در محل هاي مربوطه الزامي است.

 ساير مقررات 
ماده86  ـ رعايت كليه اصول بهداشتي جهت پيشگيري از بيماري هاي دامي و مشترك انسان و دام 
بايد طبق موازين سازمان دامپزشكي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام گردد.

ماده87  ـ كارفرما مكلف است به نحوي محيط كار را ايمن سازي نمايد تا از انتقال بيماري هاي 
دامي و مشترك انسان و دام پيشگيري شود.

ماده88  ـ با عنايت به ماده 88 قانون كار جمهوري اسالمي ايران، كليه اشخاص حقيقي و يا 
آيين نامه  اين  و تجهيزات مشمول  يا ورود و عرضه ماشين ها، دستگاه ها  به ساخت  حقوقي كه 

مناسب مي باشند. و حفاظتي  ايمني  موارد  رعايت  به  مي پردازند مكلف 
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ماده89  ـ به استناد مواد 91 و 95 قانون كار جمهوري اسالمي ايران، مسئوليت رعايت مقررات 
اين آيين نامه بر عهدۀ كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دليل عدم توجه 

كارفرما به الزامات قانوني، مكلف به جبران خسارات وارده مي باشد.
اين آيين نامه مشتمل بر 4 فصل و 5 بخش و 89 ماده مي باشد و به استناد مواد 85 و 91 قانون 
كار1389 شوراي عالي حفاظت فني تدوين و در تاريخ 1389/11/14جمهوري اسالمي ايران تهيه 

و در جلسه مورخ1390/3/21به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است.

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها

 هدف و دامنۀ شمول 
)مصوب  در كارگاه ها  آتش سوزی  با  مبارزه  و  پيشگيری  آيين نامه  اصالح  و  بازنگری  از  هدف 
از  بيشتر  پيشگيری هرچه  به منظور  روز رسانی آن  به  فنی(  عالی حفاظت  1340/6/1 شورای 
حوادث و صدمات منجر به خسارات جانی و مالی و تأمين ايمنی و حفاظت نيروی انسانی و منابع 
مادی می باشد كه به استناد ماده 85 قانون كار جمهوری اسالمی ايران تهيه گرديده و برای كليۀ 

قانون كار الزم االجراست. كارگاه های مشمول 
 تعاريف 

آتش )حريق(1: عبارت از يك سری عمليات شيميايی و اكسيداسيون سريع حرارت زای مواد قابل 
اشتعال2 )در واكنش های گرمازا3( است.

ماهیت آتش: بروز آتش نياز به زمينه های فيزيكی و شيميايی محل وقوع دارد. اصوالً عوامل مؤثر 
در ايجاد آتش سوزی متعدد می باشد ولی برای ايجاد آتش وجود چهار عامل: اكسيژن، حرارت، 
است  آتش معروف  به هرم  تداوم حريق( كه  )برای  زنجيره ای  واكنش های  و  اشتعال  قابل  مواد 

ضروری است و در صورت حذف حداقل يكی از آنها ادامه حريق ممكن نيست.
طبقه بندی آتش: به منظور پيشگيری و كنترل آتش سوزی، حريق ها برحسب ماهيت مواد قابل 

اشتعال به 6 طبقه ذيل تقسيم بندی می شود:
آتش نوع A: به معنی آتش ناشی از سوختن مواد قابل احتراق معمولی نظير كاغذ، چوب، پارچه 

و بعضی الستيك ها و مواد پالستيكی می باشد كه پس از سوختن خاكستر به جا می گذارند.
آتش نوع B: به معنی آتش ناشی از سوختن مايعات قابل اشتعال مانند گريس، روغن، بنزين، 

قير، نفت، رنگ های نفتی، حالل ها و الكل می باشد.
آتش نوع C: آتش ناشی از سوختن گازها و مايعات يا مخلوطی از آنها است كه به راحتی قابليت 

تبديل به گاز را دارند مانند گاز مايع و گاز شهری.
آتش نوع D: آتش ناشی از سوختن فلزات قابل احتراق نظير منيزيم، تيتانيوم، زيركونيوم، سديم، 

ليتيوم و پتاسيم می باشد.

Fire ـ1
Flammable Material ـ2
Exothermic Reaction ـ3
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آتش نوع E: آتش سوزی ناشی از دستگاه های الكتريكی و الكترونيكی است.
آتش نوع F: آتش ناشی از سوختن روغن ها و چربی های آشپزخانه ای يا آتش ناشی از دستگاه های 

پخت مواد غذايی اطالق می شود.
طبقه بندی انواع مکان ها از نظر نوع خطرات حريق: 

مكان ها از نظر خطر آتش سوزی با توجه به قابليت اشتعال، مقدار و نرخ حرارت آزاد شده از آنها 
به 5 طبقۀ زير تقسيم می شود:

الف( مکان های كم خطر: شامل مكان های با قابليت اشتعال و نرخ حرارت آزاد شده محدود بوده 
يا تراكم مواد سوختنی در آنها كمتر از 50 كيلوگرم در متر مربع باشد. مانند ساختمان های اداری، 

مسكونی، بيمارستان ها، مساجد و اماكن مذهبی، مهمانسراها و هتل ها.
ب( مکان های با خطر متوسط گروه1: شامل مكان های با قابليت اشتعال و نرخ حرارت آزاد 
شده متوسط بوده يا تراكم مواد سوختنی در آنها بين 50 تا 100 كيلوگرم در مترمربع يا انبارهای 

با ارتفاع چيدمان كمتر از 2/4 متر باشد. مانند انبارهای    معمولی، پاركينگ ها و رستوران ها.
ج( مکان های با خطر متوسط گروه2: شامل مكان های با قابليت اشتعال و نرخ حرارت آزاد 
يا  مترمربع  در  كيلوگرم  تا 150  بين 100  آنها  در  مواد سوختنی  تراكم  يا  بوده  متوسط  شده 
كارگاه های  تجاری،  و  انبارهای صنعتی  مانند  باشد.  متر  از 4  ارتفاع چيدمان كمتر  با  انبارهای 

صنعتی و  توليدی 
د( مکان های پرخطر گروه1: شامل مكان های با قابليت اشتعال و نرخ حرارت آزاد شده و سرعت 
گسترش باال بوده ليكن تراكم مواد سوختنی در آنها پايين باشد. مانند ساختمان های حساس 

اداری ـ آموزشی، مخابراتی، امنيتی و كارگاه های كوچك مواد شيميايی و آزمايشگاه ها
قابليت اشتعال و نرخ حرارت آزاد شده و  با  هـ( مکان های پرخطر گروه2: شامل مكان های 
سرعت گسترش باال بوده يا تراكم مواد سوختنی باالتر از 100 كيلوگرم در مترمربع باشد. مانند 
مواد  توليد  كارگاه های  رنگ،  اتاق  نفتی،  محصوالت  و  شيميايی  مواد  كارگاه های  پااليشگاه ها، 

انفجاری.
اطفای حريق داخل ساختمان:

به معنی فعاليت فيزيكی برای جلوگيری از حريق، نجات يا هر دو در داخل ساختمان يا سازه های 
سربسته كه دچار حريق شده، می باشد.

متناسب  مواد  حاوی  كيلوگرم   14 وزن  حداكثر  با  خاموش كننده های  خاموش كننده دستی: 
می باشد. آتش  خاموش كننده 

طبقه بندی خاموش كننده دستی حريق:
به معنی طبقه بندی از نظر حروف الفبايی است و به خاموش كننده هايی گفته می شود كه برای انواع 
حريق های گروه های شش گانه فوق الذكر طراحی شده و برای اطفای آنها مؤثر است. رنگ مناسب 
برای بدنه خاموش كننده ها شامل قرمز برای خاموش كننده حاوی آب )به هر صورت شامل اسپری و 
آب پودری(، قرمز با باند آبی برای خاموش كننده مولد كف )و كف اسپری(، قرمز با باند سفيد برای 
خاموش كننده پودر شيميايی يا پودر خشك، قرمز با باند كرم برای خاموش كننده پودر مرطوب، 
قرمز با باند سياه برای خاموش كننده CO2 و قرمز با باند زرد برای خاموش كننده حاوی گازهای 

بی اثر و HFC2 می باشد.
دارد.  آبی  پايه  آن  خاموش كننده  ماده  كه  است  خاموش كننده ای  گاز:  و  آب  خاموش كننده 
ظرفيت اين خاموش كننده های آب تحت فشار معموالً تا 9 ليتر می باشد و وزن كلی خاموش كننده 
با كليه متعلقات آن از 14 كيلوگرم تجاوز نمی كند. خاموش كننده های آب و گاز تحت فشار دائم، 
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معموالً به كمك گاز ازت يا هوای فشرده يا فشار160 پوند بر اينچ مربع تحت فشار قرار می گيرند.
خاموش كننده حاوی كف: خاموش كننده ای است كه ماده خاموش كننده آن كف مكانيكی بوده 
كه به كمك گاز CO2 و ازت تحت فشار 150 پوند بر اينچ مربع قرار می گيرد. در يك نوع از 
خاموش كننده ها 75 درصد ظرفيت آبی سيلندر حاوی محلول كف بوده و مابقی ظرفيت آن حاوی 
گاز عامل فشار می باشد. خاموش كننده های حاوی كف معموالً در ظرفيت های 6 تا 9 ليتری به 

صورت دستی و در ظرفيت های حداكثر 90 ليتری به صورت چرخ دار توليد می گردند.
خاموش كننده های پودر و گاز بالن دار: خاموش كننده ای است كه ماده خاموش كننده آن پودر 
شيميايی بوده كه به كمك  كارتريج عامل فشار گاز داخل سيلندر و يا خارج از آن تحت فشار قرار 

می گيرند. كارتريج ها معموالً حاوی گاز CO2 و يا گاز ازت می باشند.
خاموش كننده های پودر و گاز تحت فشار دائم: خاموش كننده ای است كه ماده خاموش كننده 
آن پودر شيميايی و عامل فشار آن هوای خشك و يا نيتروژن می باشد كه هر دو درون يك سيلندر 

نگه داری می شوند و شامل يك نشانگر فشار هوا و يا گاز ازت است.
  F خاموش كننده پودر تر )مرطوب(: خاموش كننده هايی هستند كه برای اطفای حريق گروه
طراحی و عرضه شده است. اين تجهيزات برای اطفای برخی از انواع حريق ابداع گرديده كه به پودر  تر 
معروف شده است. پودر تر در واقع تركيب پودر كربنات پتاسيم يا استات پتاسيم در آب است كه 
می تواند خاموش كنندگی آب را برای حريق مواد روغنی )آشپزخانه ای( اصالح نمايد بدون اينكه 

معايب استفاده از پودر خشك را داشته باشد.
خاموش كننده حاوی تركیبات هالوژنه: خاموش كننده ای است كه ماده خاموش كننده آن به صورت 

مايع و از تركيبات هالوژنه بوده و به كمك گاز ازت تحت فشار قرار می گيرند.
خاموش كننده كربن دی اكسید: خاموش كننده ای است كه حاوی گاز كربن دی اكسيد )CO2( به 
صورت مايع بوده و تا 808/5 پوند بر اينچ مربع )55 بار يا KPa 5573( تحت فشار دائم قرار می گيرد. 

خاموش كننده كربن دی اكسيد معموالً در ظرفيت های 1 تا 9 كيلوگرم گاز CO2 توليد می شوند.
ماده  گنجايش  كيلوگرم   90 تا  چرخ دار  خاموش كننده های  شامل  متحرک:  خاموش كننده 
خاموش كننده می باشد كه اغلب توسط يك نفر قابل جابه جايی و مورد استفاده برای خاموش نمودن 

می باشد. محدود  حريق های 
خاموش كننده نیمه متحرک: شامل يك نقطه برداشت ثابت از ماده خاموش كننده و تجهيزات 
متحرك پاشنده برای اطفای حريق در يك محدودۀ معين می باشد. مانند جعبۀ اطفای حريق 
مانند  ديگر  خاموش كننده  ماده  از  مشابه  برداشت  يا  آب،  برداشت  برای    F جعبۀ  به  موسوم 
اطفا  زوايای عملياتی  و  دارای شعاع  ثابت كه  مانيتور  توسط  برداشت  كربن دی اكسيد. همچنين 

اين دسته قرار می گيرد. نيز در  می باشد 
خاموش كننده غیرقابل شارژ: نوعی خاموش كننده است كه به هيچ عنوان قابل شارژ نمی باشد. 
بر روی اين نـوع خـاموش كننده حتماً بايد عالمت غيرقابل شارژ يا عبارتی مشابه آن درج شود. 
اين نوع می تواند حاوی انواع خاموش كننده باشد و فقط برای يك بار استفاده ساخته شده است.

خاموش كننده قابل شارژ: خاموش كننده ای است كه نياز به تست، شارژ، سرويس و نگه داری 
دارد و پس از هر بار استفاده بايد مجدداً شارژ گردد.

نيتروژن،  )كارتريج ها( شامل  و مخازن  فشار  باال: سيلندرهای تحت  سیلندرهای تحت فشار 
هوای فشرده، كربن دی اكسيد يا گازهای ديگر كه در فشار باالتر از 500 پوند بر اينچ مربع در 

دمای 21 درجه سانتی گراد قرار دارند.
آتش،  خاموش كننده  عامل  شامل  پايين  فشار  سيلندرهای  پايین:  فشار  تحت  سیلندرهای 
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نيتروژن، هوای فشرده يا گازهای ديگر كه در فشار كمتر از 500 پوند بر اينچ مربع در دمای 21 
درجه سانتی گراد قرار می گيرند.

جعبه آتش نشانی: جعبه ای شامل حداقل، شير برداشت از آب عمومی يا فشار كافی يا از مخازن 
مرتفع آب، شلنگ های قرقره ای يا شلنگ های الستيكی يا تاشو كتانی حداقل به طول 15 متر و 

سر لوله متناسب برای پاشيدن آب بر روی آتش.
پتوی نسوز آتش نشانی: به پتوی نسوزی گفته می شود كه دارای الياف و اليه های مقاوم به 
آتش بوده و برای حريق های محدود بر روی آتش انداخته می شود و از طريق خفه كردن باعث 

خاموش شدن می شوند.

آیین نامۀ حفاظتی حمل دستی بار

 هدف 
هدف از تدوين اين آيين نامه ايمن سازی محيط كار و صيانت از نيروی انسانی و منابع مادی و 
پيشگيری از حوادث و بيماری های ناشی از كار و ارتقاء سطح بهره وری در كليۀ كارگاه هايی كه 

حمل دستی بار و فرايندهای مرتبط با آن، كه به هر نحو ممكن انجام می گيرد می باشد.

 دامنۀ شمول 
اين آيين نامه در كليۀ كارگاه های مشمول ماده  85 قانون كار جمهوری اسالمی ايران الزم االجراست.

 تعاريف
باال  همراه  كه  بدن  بخش های  ديگر  و  دست  توسط  بار  جا به جايی  و  انتقال  بار:  حمل دستی 
بردن، پايين آوردن، كشيدن،  هل دادن،  نگه داشتن، چرخاندن و يا تركيبی از موارد فوق می باشد.

با  متناسب  كه  گونه ای  به  تجهيزات  و  محيط،  مشاغل  بهينه سازی  و  اصالح  علم  ارگونومی: 
باشد. انسان  قابليت های  و  محدوديت ها 

بار متعارف:  باری است كه با توجه به شكل،  اندازه،  ابعاد، نوع،  وزن و درجۀ  حرارت آن، كارگری 
كه دارای شرايط جسمانی مناسب باشد بتواند آن را به راحتی بلند يا حمل نمايد.

بار سنگین: باری است كه وزن آن از حد مجاز بيشتر می باشد.
ايستگاه كار: محلی است كه كارگر در آن به كمك تجهيزات و وسايل كار به فعاليت مربوط به 

خود مشغول است.
انجام  در  افراد  توانمندی  و  قابليت  آن  در  كه  است  ارگونومی  علم  از  شاخه ای  كار:  فیزيولوژی 

می شود. سنجيده  جسمانی  فعاليت های 
بارهای بد دست: بارهايی هستند كه مچ دست برای نگه داشتن آن می بايست تا 90 درجه خم شود 
و يا به دست خوب جفت نمی شوند و دارای جای دست مناسب نيستند و يا بارهايی كه از طريق 

كيسه های نرم از وسط خم می شوند.
كارگر نوجوان: كارگری است كه سنش مطابق قانون كار بين 15 تا 18 سال تمام باشد.

 مقررات عمومی 
ماده 1ـ حمل دستی بار به صورت انفرادی در موارد زير ممنوع است:

الف( برای نوع كاری كه صورت می گيرد سنگين است.
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ب( در جايی بسيار بلند يا كوتاه )خارج از حدود بين ران  پا و شانه( قرار گرفته باشد به گونه ای 
كه امكان بلند كردن ايمن آن وجود نداشته باشد.

ج( بسيار بزرگ، حجيم و يا دارای شكلی بوده كه امكان دسترسی به آن مشكل باشد و يا جلوی 
ديد شخص را بگيرد.

د( مرطوب،  لغزنده و يا دارای لبه های تيز بوده به طوری كه گرفتن آن مشكل باشد.
هـ ( بی ثبات بوده و مركز ثقل آن به دليل حركت محتويات آن تغيير نمايد.

ماده 2 ـ حمل دستی بار در صورت وجود شرايط نامناسب جوی،  محيطی و كارگاهی كه احتمال 
بروز حوادث و بيماری های ناشی از كار می رود،  ممنوع است.

ماده 3ـ كارگرانی كه در فرايند شغلی خود به طور پيوسته يا ناپيوسته حمل دستی بار را انجام 
می دهند بايستی عالوه بر برخودداری از سالمت جسمی،  روحی و روانی متناسب با نوع كار از نظر 

شرايط جسمانی نظير قد و وزن و جنسيت نيز متناسب با وظيفۀ  محوله باشند.
تبصره: به كارگيری كارگران مذكور منوط به انجام معاينات بدو استخدام و دوره ای به ويژه از نظر 

آسيب های اسكلتیـ  عضالنی مطابق كار و تأمين اجتماعی می باشد.
ماده 4ـ حمل دستی بار در صورتی مجاز است كه امكان استفاده از وسايل يا تجهيزات مكانيكی 
مناسب و يا اصالح شرايط كارگاهی نظير چيدمان دستگاه ها و تجهيزات و ايستگاه های كاری مقدور نباشد.
در  بار  دستی  وضعيت حمل  ارزيابی چگونگی  الزم جهت  تدابير  است  مكلف  كارفرما  ماده 5  ـ 
كارگاه ها و شناسايی خطرات مربوطه را اتخاذ نموده و با استفاده از راهكارهای فنی ـ مهندسی و 

علمی به اصالح وضعيت حمل دستی بار از نظر ارگونومی و ايمنی مبادرت نمايد.
ماده6   ـ در حين حمل دستی بار انجام اعمال ناايمن مانند شوخی كردن،  دويدن، پريدن،  پرتاب 

نمودن و نيز كليۀ  اعمالی كه مغاير اصول ايمنی و بهداشتی باشد ممنوع است.
ماده 7ـ كارفرما مكلف است وسايل حفاظت فردی متناسب با حمل دستی بار را برای كارگران 

مربوطه فراهم نمايد.
ماده 8   ـ كارگران موظف اند به كليۀ  دستورالعمل ها و توصيه های بهداشتی و ايمنی در زمينۀ  حمل 
دستی بار كه از طرف كارفرما و مراجع ذی صالح ارائه می گردد عمل نموده و از وسايل حفاظت 

فردی كه توسط كارفرما بدين منظور تهيه شده استفاده نمايند. 
 مقررات اختصاصی 

ماده  9ـ كارفرما مكلف است ضمن تعليم روش های صحيح و مناسب حمل دستی بار، كارگران 
خود را از خطرات احتمالی آگاه نموده و نظارت های الزم را در اين زمينه ها اعمال نمايد.

فيزيولوژيكی  توان  حد  از  خارج  فعاليت های  انجام  به  مجبور  كارگر  كه  مواردی  در  ماده10ـ 
طراحی  استراحت،  و  كار،  زمان  چرخش  مانند  تمهيداتی  اعمال  با  است  مكلف  باشد، كارفرما 
ايستگاه های كار بسته بندی مناسب و رعايت اصول انبارداری نسبت به حذف يا كاهش آسيب های 

بار اقدام نمايد. ناشی از حمل دستی 
تبصره: برای محاسبۀ  حد توان فيزيولوژيكی می بايستی از فرمول مندرج در ضميمۀ شمارۀ 3 استفاده شود.
بارهای  و  بسته ها  گرفتن  برای  بار  نوع  با  متناسب  است دستگيره های  مكلف  كارفرما  ماده 11ـ 

نمايد. تعبيه  بد دست 
ماده 12ـ در فعاليت بلند كردن بار ميزان مجاز بار برای كارگران مرد با گروه سنی 50 ـ 19 سال 

بايد از روش محاسباتی مندرج در ضميمه شمارۀ 4 استفاده شود.
تبصرۀ 1ـ ميزان مجاز بلند كردن بار برای كارگران نوجوان و مرد باالی 50 سال هفتاد و پنج 

درصد مقدار به دست آمده از روش فوق می باشد.
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تبصرۀ 2ـ ميزان مجاز بلند كردن بار برای كارگران زن با گروه سنی 50 ـ 19 سال هفتاد و پنج 
درصد مقدار به دست آمده از روش فوق می باشد.

تبصرۀ 3ـ ميزان مجاز بلند كردن بار برای كارگران نوجوان و زن باالی 50 سال 45 درصد مقدار 
به دست آمده از روش فوق می باشد.

ماده 13ـ نيروهای وارده به منظور كشيدن و هل دادن بار در حالت افقی و عمودی نبايد از مقادير 
مندرج در جدول 1 و 2 ضميمه تجاوز كند.

ماده14ـ حداكثر وزن بلند كردن بار در كارهای نشسته برای مردان و زنان نبايد به ترتيب از 5 
و 3 كيلوگرم بيشتر باشد.

 مقررات متفرقه 
انجام  بار در شرايط بهينه كه به صورت يك نفره  ماده15ـ در فعاليت های حمل و جابه جايی 
می گيرد حداكثر بار مجاز به تفكيك گروه سنی و جنسيت كارگران بايد مطابق جدول زير باشد.

جنس
میزان مجاز بار برحسب كیلوگرم به تفکیک گروه سنی 

50ـ19 سالكارگر نوجوان و باالی 50 سال

23 كيلوگرم18 كيلوگرممرد

16 كيلوگرم10 كيلوگرمزن

تبصره1ـ در اوزان باالتر از حد مجاز، حمل و جابه جايی بار بايد توسط وسايل مكانيكی مناسب 
يا چند نفره صورت پذيرد.

تبصره2ـ در صورتی كه حمل و جابه جايی بار در شرايط بهينه )با توجه به فاكتورهای مدت 
زمان حمل بار، فركانس حمل بار، مناسب بودن بار، شرايط محيط كار و وضعيت بدن در حين 
كار( امكان پذير نباشد مقادير جدول فوق مطابق استانداردها و مقررات موجود تعديل خواهد شد.

ماده16ـ حمل و جابه جايی بار برای زنان در طول مدت بارداری و همچنين ده هفته پس از 
می باشد. ممنوع  زايمان 

ماده17ـ جهت حمل دستی مواد سمی و شيميايی كه مواجهه پوستی يا استنشاقی يا گوارشی با 
آن منجر به ايجاد آسيب يا مسموميت می گردد استفاده از ظروف يا محفظه های مقاوم در بسته 
و محصور كه امكان مواجه با مواد مذكور وجود نداشته و دارای برچسب حاوی مشخصات ماده 

شيميايی يا سمی مورد نظر باشد الزامی است.
ماده18ـ مسئوليت رعايت مقررات اين آيين نامه بر عهدۀ كارفرمای كارگاه بوده و در صورت وقوع 
هرگونه حادثه يا بيماری ناشی از كار به دليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانونی مطابق مواد 175 

و 176 قانون كار عمل شده و نامبرده مكلف به جبران خسارت وارده به زيان ديدگان می باشد.
كار  قانون   91 و   85 مواد  استناد  به  تبصره   7 و  ماده   18 و  فصل   4 بر  مشتمل  آيين نامه  اين 
تاريخ  در  و  فنی  عالی حفاظت  مورخ 1388/10/28 شورای  در جلسه  ايران  اسالمی  جمهوری 

رسيد. اجتماعی  امور  و  كار  وزير  تصويب  به   1389/3/5
بديهی است از زمان الزم االجرا شدن آن، آيين نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده 
از وسايل مكانيكی برای كارگران زن و نوجوانان موضوع مواد 75 و 83 قانون كار كه در تاريخ 

70/1/11 به تصويب وزير كار و امور اجتماعی رسيده، فاقد اعتبار می باشد.
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ضوابط صدور شناسنامه زنبورداري )پروانه زنبورداري( 
با توجه به شرايط خاص زنبورداري و ضرورت مهاجرت و كوچ دائمي زنبورداران به منظور بهره برداري 
از شهد گياهان در مناطق مستعد كشور، تفاوت قابل توجهي بين  اين رشته توليدي با ديگر رشته هاي 
دامپروري است. لذا در اين بخش به جاي پروانه تأسيس يا بهره برداري كـه منحصراً مربوط به 
فيزيك ساختمان در پالكي ثابت مي باشد. براي هر يك از بهره برداران )زنبورداران( بـا شرايط ذيل 

شناسنامه زنبورداري با همان ارزش پروانه صادر مي گردد:
1 ظرفیت: دارا بودن حداقل تعداد 30 كندوي مدرن با جمعيت

2 آموزش: گذراندن دوره آموزش مقدماتي زنبورداري
تبصره1: شناسنامه زنبورداري توسط معاونت امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان صادر مي شود.

تبصره2: شناسنامه زنبورداري هر پنج سال يك بار تعويض مي شود.
تبصره3: توليد ساير فراورده هاي زنبور عسل از جمله موم، بـرهموم، گـرده گل، ژله رويال، زهر  
زنبور عسل، زنبور پاكتي و غيره توسط واحدهاي پرورش دهنده زنبور عسل با رعايت كامل نكات 

فني و بهداشتي بالمانع است و نياز به اخذ مجوز جداگانه اي نمي باشد.

   فواصل 
محل پرورش ملكه تجاري زنبور عسل در فصل توليد ملكه با واحدهاي مشابه حداقل 5 كيلومتر و 
با ساير زنبورستان ها 3 كيلومتر است و فاصله تأسيسات ثابت واحدهاي پـرورش ملكه زنبور عسل 

از يكديگر حداقل 10 كيلومتر تعيين مي شود.
تبصره: رعايت فاصله با ساير دامداري ها، كارخانجات، مناطق مسكوني، عوارض طبيعي و عـوارض 
زنبور عسل  ايجاد مسموميت  آنها جهت  فاضالب  كارخانجاتي كه  الزامي نيست. مگر  تأسيساتي 

نمايد كه در  اين صورت، رعايت فاصله حداقل 3 كيلومتر از مسير فاضالب آنها الزامي است.

 زمین و تأسیسات  
سطح زيربناي تأسيسات مورد نياز پرورش ملكه )اطاق پيوند، انبارها، محل تلقيح و ...( براي يك 
واحد پرورش ملكه با ظرفيت هزار عدد حداقل 100 مترمربع و زمين مورد نياز جهت استقرار 
زنبورستان حداقل 3 هزار متر مربع معين مي شود و به ازاي هر يك هزار عدد پرورش ملكه اضافه 

ظرفيت، 20 درصد تأسيسات و 50 درصد زمين برای استقرار زنبورستان افزايش مي يابد.
پروانه بهره برداري پرورش ملکه زنبور عسل: پس از تأييد كميسيون مركزي صدور پروانه، 

پروانه بهره برداري توسط كميسيون صدور پروانه استان صادر مي گردد.
تبصره 1: زمين محل استقرار زنبورستان احتياج به تغيير كاربري ندارد.

تبصره 2: پرورش دهندگان ملكه موظف هستند، نژادهای خالص و تأييدشده توسط معاونت امور 
دام وزارت جهاد كشاورزي را با رعايت كليه ضوابط علمي، فني و بهداشتي پرورش دهنده و در 

صورت لزوم، نمونه ملكه هاي توليدي خود را در اختيار مراجع ذيصالح قرار دهند.
تبصره 3: اولويت اعطاي پروانه پرورش ملكه با كارشناسان دامپروري و كشاورزي مي باشد.

تبصره 4: در تمامي  موارد فوق، منظور از ملكه زنبور عسل، ملكه بارور مي باشد.
تبصره 5: معاونت امور دام و سازمان دامپزشكي كشور، مراكز توليد و پرورش ملكه زنبور عسل 
را از نظر مسائل فني و بهداشتي و درماني تحت نظارت خواهند داشت و مراكز فوق، موظف به 

هرگونه همكاري هستند.
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ضوابط مهاجرت و استقرار زنبورستان ها

1 تقاضاي مهاجرت به صورت درخواست كتبي به همراه گواهي بهداشتي واحد زنبورداري از 
دامپزشكي مبني بر سالمت واحد، توسط زنبوردار، قبل از مهاجرت، به مديريت جهاد كشاورزي 

شهرستان مبدأ ارائه مي شود، تا نسبت به صدور مجوز اقدام شود.
جهاد  مديريت  بـه  كـه  را  متقاضـي  زنبـوردار  مبـدأ،  شهرسـتان  كشاورزي  جهاد  مديريت   2
كشاورزي شهرستان مقصد معرفي و پس از موافقت مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مقصد 
اقدام به صدور مجوز مهاجرت مي نمايد )جهاد كشاورزي شهرستان موظف است رونوشتي جهت 

اطالع بـه معاونت امور دام جهاد استان ارسال نمايد(.
3 موافقت مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مقصد براي اسكان زنبورداران مهاجر بـه شرح 

ذيل انجام مي شود.
الف( اولويت اسكان با زنبورداران محلي است و ملزم به رعايت بند 4  اين دستور العمل نيز مي باشند.
ب( در مورد استقرار، حداكثر ده روز قبل از حركت زنبورستان به شهرستان مقصد، مجوز مهاجرت 
ارسال مي شود و در صورتي كه درخواست اسكان يك منطقه براي دو زنبوردار در يك زمان به 

شهرستان مقصد برسد، اولويت با زنبوردار باسابقه اسكان در آن منطقه خواهد بود.
تبصره: زنبوردار محلي به فردي گفته مي شود كه حداقل سه سال سابقه سكونت در محل مورد 

نظر داشته باشد.
4 زنبورداران در فصل كوچ موظف به رعايت حداقل فاصله زنبورستان هاي خود به شرح زير هستند.

از نظر پوشش  تا 100 كلني به شعاع 1000 متر و در مناطق جنگلي و متراكم  از 30  الف( 
گياهي 500 متر.

ب( از 100 تا 300  كلني به شعاع 1500 متر و در مناطق جنگلي و متراكم از نظر پوشش 
گياهي 1000 متر.

ج( از 300 كلني به باال به شعاع 2000 متر و در مناطق جنگلي و متراكم از نظر پوشش گياهي 1500 متر.
تبصره 1: زنبورداران مجاز نيستند به منظور اشغال منطقه، كندوهاي خود را به بنه هاي كوچك تر 
تقسيم كنند مگر كساني كه بيش از 500 كندو داشته باشند كه در اين صورت، مازاد بر اين تعداد 

را مي توانند با رعايت فواصل تعيين شده در محل هاي ديگر مستقر نمايند. 
تبصره 2: قرار دادن كندوهاي خالي در منطقه حقي را براي زنبوردار  ايجاب نمي نمايد.

تبصره 3: فواصل اعالم شده در بند 4 با توجه به موقعيت جغرافيايي و اقليمي هر منطقه توسط 
معاونت امور دام استان قابل تغيير مي باشد.

تعرض  حق  حقوقي(  و  )حقيقي  افراد  كشور،  شهدخيز  صحراهاي  و  جنگل ها  و  مراتع  در   5
دام  امور  معاونت  اختالف  بروز  موارد  در  و  ندارند  را  مهاجر  زنبورداران  اسكان  از  جلوگيري  و 

جهادكشاورزي بـا در نظر گرفتن كليه موارد فوق، ملزم به حمايت از زنبورداران است.
تبصره 1: صحراي شهدخيز به منطقه اي اطالق مي شود كـه داراي گياهان خودرو باشد و در 

مالكيت اشخاص نيست.
تبصره 2: در مراتع و جنگل ها اشخاص حقيقي يا حقوقي در قبال اسكان كندوهاي زنبور عسل 

حق دريافت هيچ گونه مبلغی از زنبورداران ندارند.
6 موارد پيش بيني نشده در  اين دستورالعمل با نظر كارشناس واحد زنبورداري استان قابل اجرا است.
7 با زنبورداران متخلف از مفاد  اين دستورالعمل، در مراحل اول برخوردهايي از قبيل قطع خدمات 
زنبورداري )خدمات دولتي و تعاوني( و در مراحل بعدي ابطال شناسنامه زنبورداري و معرفي بـه مراجـع 

ذيصالح صورت خواهد گرفت و امور دام جهاد كشاورزي استان مبدأ موظف به اجراي آن خواهد بود.



54

الف( محاسبات مربوط به طیور

محاسبه میانگین وزن بدن گله

                                                                                                  كیلوگرم مرغ توزين شده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = میانگین وزن گله

                                                                                                  تعداد قطعه مرغ وزن شده

)CV( محاسبه میزان هم شکلی در گله
روش الف(

                                                                 100 × )كمترين وزن بدن - باالترين وزن بدن(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد يکنواختی

                                                                                      F × میانگین وزن گله

F ضريب ثابتی است كه بستگی به اندازه نمونه دارد. در جدول زير مقادير F نشان داده شده است.

F اندازه نمونه و مقادير

Fاندازه نمونهFاندازه نمونه

253/94754/81

304/09804/87

354/2854/9

404/3904/94

454/4954/98

504/51005/02

554/571505/03

روش ب(
CV 10% ± ميانگين وزن بدن= درصد

همبستگی بین درصد CV و 10% ± میانگین وزن بدن درگله

95/490/484/778/873/368/363/758/255/85249/546/8%همشكلی%10±

CV %5678910111213141516
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)FCR( محاسبه ضريب تبديل غذايی

                                                                                                    كیلوگرم دان مصرفی
ــــــــــــــــ = ضريب تبديل غذايی

                                                                                                      كیلوگرم وزن زنده

)PEF( محاسبه بازده داخلی

                                                                                                   متوسط وزن زنده )كیلوگرم(
100× ـــــــــــــــــــــــ = بازده تولیدی

                                                                                                           ضريب تبديل غذايی

محاسبه ماندگاری گله

                                                                تعداد قطعه مرغ زنده در پايان دوره
100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد ماندگاری گله

                                                   تعداد قطعه جوجه خريداری شده در روز اول پرورش

شاخص تولید )عدد تولید(
عددی كه نشان دهنده عملكرد پرورش جوجه گوشتی باشد، شاخص توليد يا عدد توليد ناميده 

می شود.

                                                                              )Kg( میانگین وزن × درصد ماندگاری
100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = شاخص تولید

                                                                        تعداد روزهای پرورش × ضريب تبديل غذايی

تعیین واحد هاو  
Haugh Unit )HU( = 100 log )H + 7/57 - 1/7 W0/37(

در فرمول فوق HU واحد هاو، H ارتفاع سفيده با واحد ميلی متر و W وزن تخم با واحد گرم 
می باشد. 

اين واحد بين 100 برای سفيده با كيفيت عالی و 20 برای سفيده با كيفيت بد متغير است.

)HH( درصد تولید تخم مرغ بر اساس كل مرغ های ابتدای دوره

                تعداد تخم مرغ تولید شده روزانه
دوره  ابتدای  مرغ های  كل  اساس  بر  مرغ  تخم  تولید  درصد   = ـــــــــــــــــــــــــــــ   ×  100

          تعداد مرغ های موجود در اول دوره تولید

)HD( درصد تولید تخم مرغ بر اساس مرغ های موجود در سالن

                                   تعداد تخم مرغ تولید شده روزانه
ـــــــــــــــــــــــــ = درصد تولید تخم مرغ بر اساس مرغ های موجود در سالن  100 ×ـ 

                                   تعداد كل مرغ های زنده موجود
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محاسبه درصد جوجه درآوری

                                                                               تعداد جوجه تولید شده
100 × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد جوجه درآوری

                                                        تعداد كل تخم مرغ های خوابانیده داخل دستگاه

محاسبه درصد جوجه درآوری تخم مرغ های بارور

                                                                درصد جوجه درآوری
100 × ــــــــــــــــــــ = درصد جوجه درآوری تخم مرغ های بارور 

                                                            درصد تخم مرغ های بارور

محاسبه میزان فرمالین مورد نیاز جهت گازدهی سالن پرورش يا دستگاه جوجه كشی

                                                                                                       40 × حجم
ـــــــــ = میزان فرمالین برحسب لیتر

1000                                                                                                          

دستگاه  يا  پرورش  سالن  گازدهی  جهت  نیاز  مورد  پتاسیم  پرمنگنات  میزان  محاسبه 
جوجه كشی

                                                                                 20 × حجم
ـــــــــ = میزان پرمنگنات پتاسیم برحسب كیلوگرم

1000                                                                                    

محاسبه هوای مورد نیاز  
به طور كلی ميزان هوای مورد نياز به ازای هر پوند وزن زنده و هر درجه فارنهايت طيور 0/02 

CFM )فوت مكعب در دقيقه( می باشد.

CFM = Cubic Feet per Minute 1 متر مكعب = 35/2 فوت مكعب 
CMM = Cubic Meter per Minute 1 فوت مكعب = 0/0284 متر مكعب 
°F=1/8 °C + 32 1 كيلوگرم = 2/2 پوند 
°C=°F - 32/1/8 1 كيلوگرم = 0/454 پوند 

تعداد هواكش مورد نیاز در سیستم تهويه تونلی

                                )m/min 120( سرعت مناسب هوا در آشیانه × متوسط تعداد آشیانه )متر( × عرض آشیانه )متر(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = تعداد هواكش مورد نیاز

                                                           ظرفیت هواكش بر )متر مکعب در دقیقه(
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محاسبه تعداد هواكش مورد نیاز
                                                                                                               هوای مورد نیاز

ــــــــــــــــــــ = تعداد هواكش
                                                                                                         قدرت يا ظرفیت هواكش

                                                                                    ظرفیت هواكش )متر مکعب در دقیقه(
ـــــــــــــــــــــــــــــ = تعداد هواكش

                                                                                               حجم سالن )متر مکعب(

مساحت مورد نیاز ورودی هوا
برای تأمين هر 4 فوت مكعب )0/113 متر مكعب( هوای خروجی در دقيقه )CFM 4( يك اينچ 

مربع يا حدود 6/5 سانتی متر مربع دريچه يا پنجره ورود هوا در نظر می گيرند.

:)VER( محاسبه میزان بازدهی هواكش ها
 

                                                                                                        )CFM( قدرت هواكش
100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = بازده هواكش ها

                                                                                                                وات مصرفی

محاسبه تعداد المپ مورد نیاز در آشیانه

                                                                      ضريب k × میزان وات المپ مورد مصرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = تعداد المپ

                                              حداكثر شدت نور مورد نیاز )لوكس( × مساحت آشیانه )مترمربع(

ضريب K به ميزان وات المپ های به كار برده شده بستگی دارد و بر اساس جدول ذيل در فرمول 
قرار می گيرد.

اين فرمول برای المپ های تنگستن و نصب در ارتفاع 2 متری كاربرد دارد.

K وات المپ )توان المپ(فاكتور

3/815

4/225

4/640

560

6100
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ب( محاسبات مربوط به گوسفند و بز

محاسبه تعیین سن گوسفند و بز
فرمول دندانی در گوسفند و بز بدين ترتيب است.

                                 فک باال )6(       پیشین)0(، نیش)0(، آسیای كوچک)6(، آسیای بزرگ)0(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = حیوان نابالغ ــــــــــ =ـ  20=ـ 

                             فک پايین )14(     پیشین)8(، نیش)0(، آسیای كوچک)6(، آسیای بزرگ)0(

                                  فک باال )12(       پیشین)0(، نیش)0(، آسیای كوچک)6(، آسیای بزرگ)6(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = حیوان بالغ ـــــــــــ =ـ  32=ـ 

                              فک پايین )20(      پیشین)8(، نیش)0(، آسیای كوچک)6(، آسیای بزرگ)6(

محاسبه ظرفیت مخزن جمع آوری و نگهداری كود
آب الزم + مدت نگهداری كود)روز( × توليد كود روزانه)كيلوگرم( × تعداد گوسفند =    ظرفيت مخزن

میانگین مقدار كود تولید شده تركیب های سنی مختلف گوسفند در روز

رطوبت )درصد(مقدار كود تولید شدهنوع دام

1/875بره های پرواری

2/775ميش

4/575قوچ

محاسبه درصد بره دهی

                                                                                                        تعداد بره در فصل زايش
100× ـــــــــــــــــــ = درصد بره دهی

                                                                                                               تعداد میش ها
محاسبه درصد نتاج در زمان شیرگیری

                                                                      تعداد نتاج در زمان شیرگیری
 100× ــــــــــــــــــــــــ = درصد نتاج در زمان شیرگیری

                                                                          تعداد نتاج در فصل زايش

محاسبه وزن شیرگیری در سن 120 روزگی

                                    وزن تولد - وزن بره يا بزغاله در زمان شیرگیری
وزن تولد + )120×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ( = وزن شیرگیری در سن 120 روزگی

                                            سن بره يا بزغاله در زمان شیرگیری
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محاسبه درصد نتاج زايش

                                                                                                    تعداد میش های زايش كرده
100× ـــــــــــــــــــــــ = درصد زايش

                                                                                                  تعداد میش ها در زمان زايش

محاسبه درصد باروری در اولین فحلی

                                               تعداد میش های زايش كرده در 20 روز اول فصل زايش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = درصد باروری در اولین فحلی 100×ـ 

                                                                    تعداد میش ها در زمان زايش

محاسبه درصد باروری

                                                                                                   تعداد میش های زايش كرده 
 100× ــــــــــــــــــــــ = درصد باروری

                                                                                                  تعداد میش ها در زمان آمیزش

محاسبه درصد تلفات بره ها از تولد تا شیرگیری

                                                        تعداد تلفات بره ها تا شیرگیری
 100× ــــــــــــــــــــــــ = درصد تلفات بره ها از تولد تا شیرگیری

                                                                تعداد بره های نوزاد

محاسبه میانگین وزن شیرگیری

                                                                                     كل وزن شیرگیری بره ها
ــــــــــــــــــــــــ = میانگین وزن شیرگیری

                                                                               تعداد بره ها در زمان شیرگیری

محاسبه درصد میش های قصر )خشک(

                                                                        تعداد میش های بدون زايش
   100× ـــــــــــــــــــــــ = درصد میش های قصر )خشک(

                                                                      تعداد میش ها در زمان آمیزش

محاسبه درصد میش های چند قلوزا

                                                                 تعداد میش های دارای بیش از يک بره
100× ـــــــــــــــــــــــــــــ = درصد میش های چندقلوزا

                                                                  تعداد میش هايی كه زايش كرده اند
محاسبه افزايش وزن خالص روزانه

                                                                                 وزن الشه )كیلوگرم(
  ـــــــــــــــــــ = افزايش وزن خالص روزانه )گرم(

                                                                            سن كشتار حیوان به روز
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محاسبه ضريب تبديل غذايی

                                                                                                خوراک مصرفی )كیلوگرم(
ـــــــــــــــــــــ = ضريب تبديل غذا

                                                                                                 افزايش وزن )كیلوگرم(
محاسبه بازده خالص الشه

                                                                                               وزن الشه )كیلوگرم(
100× ــــــــــــــــــــــــــ = بازده خالص الشه

                                                                                    وزن زنده - وزن محتويات گوارش

روش محاسبه تولید گوشت گوسفند و بز
متوسط وزن الشه × ضريب كشتار × جمعيت دام = توليد گوشت

محاسبات مربوط به زنبور عسل

برای محاسبه شربت مورد نياز هر كندو از رابطه زير استفاده می كنند:

 + حجم آب به ليتر = حجم شربت به ليتر
ـــــــــــــــــــــــ       وزن شكر به كيلوگرم

1/65                 
مقايسه شهددان گل و خارج از گل

شهددان های خارج گل شهددان های گل

پاداشی در جهت دفاع از گياه در برابر عوامل 
خسارت زا پاداشی در جهت انتقال گرده عملکرد

معموالً در برگ ها، خارها، دمبرگ،  ميوه های 
نابالغ و ...

تخمدان،  گل:  مختلف  بخش های  در 
پرچم، كاسه گل، جام گل نهنج موقعیت

عمدتاً مورچه ها كوچك  جانوران  پرندگان،   حشرات، 
)خفاش ها( مصرف كنندگان شهد

از چندين روز تا چند هفته از چندين ساعت تا چندين روز مدت زمان ترشح

عمدتاً چند ميكروليتر در هر روز كمتر از يك ميكروليتر تا چند ميلی ليتر 
متناسب با حجم پارانشيم شهددان مقدار شهد ترشحی

 تنوع فيزيكی و شيميايی شهد بسيار پايين است
چون تنها مورچه ها مصرف كننده شهد هستند.

ويژگی های شيميايی و فيزيكی بسيار 
متفاوت بسته به نوع مصرف كننده شهد تنوع كیفیت شهد
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محاسبات مربوط به گاو
)FCM( محاسبه مقدار شير توليدی تصحيح شده براساس چهار درصد چربی در روز

FCM = 0/4 )مقدار شير توليدی kg( + 15 )مقدار شير kg × 100 درصد چربی شير(  
محاسبه ماده خشك مصرفی گاوها )DMI( براساس وزن بدن و ميزان توليد شير

DMI = 0/0185 × 0/305 + وزن زنده × FCM  

میزان ماده خشک مصرفی گاوها براساس وزن و تولید شیر

FCM )kg( تولید شیر
وزن بدن

400500600700800
102/72/42/221/9
153/22/82/62/32/2
203/63/22/92/62/4
2543/53/22/92/7
304/4933/53/22/9
3554/23/73/43/1
405/54/643/63/3
54/33/83/5ـ45
5/44/74/13/7ـ50
54/44ــ55
5/44/84/3ــ60

محاسبه شيردوش مورد نياز
با احتساب 10 دقيقه مدت زمان الزم برای دوشيدن هر گاو شيری و با فرض اينكه دوشيدن كل 

گاوها در هر مرحله در مدت 120 دقيقه انجام می گيرد، با استفاده از فرمول زير:

 

تعداد شيردوش مشخص می شود.
با اين روش در يك واحد 100 رأس، شيردوش مورد نياز 8 يا 9 واحدی خواهد بود.

آب مصرفی در گاوداری
 برای هر سر گاو شيری مصرف 100 تا 120 ليتر آب در شبانه روز.

 برای هر سر گاو نر و گوساله مصرف 40 تا 50 ليتر آب در شبانه روز.
 برای اتاق شير دوشی و محوطه انتظار مصرف 250 تا 300 ليتر آب در شبانه روز.

 برای هر كارگر گاوداری مصرف 120 ليتر آب در شبانه روز.

10 )دقيقه( × تعداد گاو شيری

120 )دقيقه(
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محاسبه ميزان آب دهي )دبي( منابع آبي
سرعت متوسط )متر بر ثانيه( × سطح مقطع )مترمربع( = ميزان آب دهي )دبي(  

محاسبه مقدار خوراك مورد نياز روزانه ماهی قزل آال 
تعداد تلفات ماهي - تعداد ماهي ذخيره شده = تعداد ماهي موجود در استخر  

ميانگين وزن ماهيان حاصل از زيست سنجي × تعدادماهي هاي موجود در استخر = وزن كل ماهيان استخر
F × )وزن كل ماهيان استخر )كيلوگرم

= غذای روزانه )كيلوگرم(
100

 

F: عددمورد نظر از جدول زير بر اساس وزن ماهی و دمای آب
درصد غذادهی به ماهی قزل آال

وزن ماهی 
0/2 تا تا 0/2)گرم(

1/5
 1/5
12 تا 5 تا 12تا 5

25
25 تا 

40
 40
تا60

60 تا 
90

90 تا 
130

130 تا 
180<180

طول ماهی 
)سانتی متر(

درجه حرارت 
)سانتی گراد(

ـ 2/5تا 2/5 25>25ـ2222ـ2020ـ1717ـ1515ـ1212ـ1010ـ7/57/5ـ55 

63/62/92/51/91/41/210/90/80/70/6

73/93/22/62/11/61/31/110/90/80/7

84/13/42/82/21/71/41/210/90/80/7

94/53/832/41/81/51/31/110/90/8

105/24/33/42/721/71/41/21/110/9

115/44/53/62/82/11/71/51/31/110/9

125/74/83/932/31/91/61/41/21/11

136/15/14/23/22/421/61/41/31/11

146/75/54/53/52/62/11/81/51/41/21/1

157/36/053/72/82/31/91/71/51/31/2

167/76/45/243/12/521/81/61/41/3

178/36/95/64/43/32/72/11/91/71/51/4

188/77/25/94/73/52/82/21/91/71/61/5

199/37/86/35/13/832/321/81/61/6

209/99/46/95/543/22/52/121/81/7

الف( محاسبات مربوط به ماهی
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فصل 4

فناوری ها، استاندارد ها و تجهیزات 
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غلظت و زمان استاندارد مناسب برای گاز دادن

زمان )دقیقه(غلظت بخارشرح

3X20تخم مرغ قابل جوجه کشی بالفاصله پس از تخم گذاری

2X20تخم مرغ های داخل ستر )فقط در روز اول(

1X3جوجه های داخل هچر

1X30 و 2Xسالن انکوباتور

3X30هچر )بین هچ ها(

3X30سالن هچر، سالن تخلیه جوجه ها

3X30سالن شست وشو

3X30کارتن های جوجه

5X20کامیون ها

غلظت1X : 20 گرم پرمنگنات + 40 سی سی فرمالین به ازای 2/8 متر مکعب.

شرايط اتاق دود به ازاي هر 2/8 مترمکعب فضا
 پرمنگنات پتاسیم 20 گرم

 فرمالین تجاري ٤0 سي سي
 دما 22 درجه سانتي گراد
 رطوبت نسبي ٧0 درصد

 زمان 25 دقیقه
 تهويه به صورت چرخش هوا

خالصه استاندارد عملکرد تولید مرغ تخم گذار های الین

دوره رشد )تا سن 17 هفتگی(

9٧ درصددرصد ماندگاری

5/٤٤ ـ5/0٧ کیلوگرمدان مصرفی

1/2٧ـ1/23 کیلوگرموزن بدن در 1٧ هفتگی

دوره تخم گذاری )تا سن 110 هفتگی(

96ـ 95 درصددرصد پیک تولید
262ـ 255تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )DayـHen( تا سن 60 هفتگی
٤32ـ٤20تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )DayـHen( تا سن 90 هفتگی

51٧ ـ506تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )DayـHen( تا سن 110 هفتگی
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25٧ـ251تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )در شروع تولید( تا سن 60 هفتگی
٤18ـ٤0٧تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )در شروع تولید( تا سن 90 هفتگی

500 ـ٤8٤تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )در شروع تولید( تا سن 110 هفتگی
96/6 درصددرصد ماندگاری تا سن 60 هفتگی
93/2 درصددرصد ماندگاری تا سن 90 هفتگی

1٤3 روززمان به روز برای رسیدن به 50 درصد تولید )از زمان هچ(
5٧/1 گرم / تخم مرغمیانگین وزن تخم مرغ در سن 26 هفتگی
59/٧ گرم / تخم مرغمیانگین وزن تخم مرغ در سن 32 هفتگی
63/6 گرم / تخم مرغمیانگین وزن تخم مرغ در سن ٧0 هفتگی

63/9 گرم / تخم مرغمیانگین وزن تخم مرغ در سن 110 هفتگی
25/09 کیلوگرممجموع وزن تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ موجود در شروع تولید )90 ـ 18 هفتگی(

1/52ـ1/٤8 کیلوگرموزن بدن در 26 هفتگی
1/5٤ـ1/50 کیلوگرموزن بدن در 32 هفتگی
1/58ـ1/5٤ کیلوگرموزن بدن در ٧0 هفتگی

1/60ـ1/56 کیلوگرموزن بدن در 110 هفتگی

عالیپاک بودن از اجسام خارجی تخم مرغ )لکه خون و گوشت(

عالیاستحکام پوسته
٤/Units(  91ـHaugh( در سن 38 هفتگی
5/Units(  8٧ـHaugh( در سن 56 هفتگی
Units(  86/0ـHaugh( در سن ٧0 هفتگی

Units(  85/0ـHaugh( در سن 80 هفتگی

98 گرم/ پرنده/ روزمتوسط دان مصرفی روزانه )90 ـ 18 هفتگی(

دوره تخم گذاری )تا سن 110 هفتگی(
ضريب تبديل دان، کیلوگرم دان مصرفی به کیلوگرم تخم مرغ تولیدی  )60 ـ 20 

1/90ـ1/81 هفتگی(

ضريب تبديل دان، کیلوگرم دان مصرفی به کیلوگرم تخم مرغ تولیدی  )90 ـ 20 
1/9٧ـ1/8٧ هفتگی(

0/55ـ0/53 دان مصرفی، کیلوگرم تخم مرغ به کیلوگرم دان مصرفی )60 ـ 20 هفتگی(
0/5٤ـ0/51 دان مصرفی، کیلوگرم تخم مرغ به کیلوگرم دان مصرفی )90 ـ 20 هفتگی(

1/21ـ1/15 کیلوگرمدان مصرفی به ازای هر 10 تخم مرغ )90 ـ 20 هفتگی(

1/٤6ـ1/35 کیلوگرمدان مصرفی به ازای هر دوجین تخم مرغ )90 ـ 20 هفتگی(

خشکوضعیت کود
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خالصه استاندارد عملکرد تولید مرغ تخم گذار لوهمن ال اس ال الیت

تولید 
تخم مرغ

150ـ1٤0 روزگیسن در 50 درصد تولید

96ـ9٤ درصدحداکثر تولید

تعداد تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ ابتدای تولید

330ـ325 عدددر 12 ماه تولید

3٧3ـ368 عدددر 1٤ ماه تولید

٤20ـ٤15 عدددر 16 ماه تولید

کیلوگرم تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ ابتدای تولید

20ـ19/5 کیلوگرمدر 12 ماه تولید

23ـ22/5 کیلوگرمدر 1٤ ماه تولید

26ـ25 کیلوگرمدر 16 ماه تولید

میانگین وزنی تخم مرغ

61/5ـ60/5 گرمدر 12 ماه تولید

62ـ61گرمدر 1٤ ماه تولید

62/5ـ61/5 گرمدر 16 ماه تولید

خصوصیات 
تخم مرغ

سفیدرنگ پوسته

بیش از ٤0 نیوتنتوان مقاومت پوسته در مقابل فشار

مصرف دان
٧/5ـ٧ کیلوگرم1 تا 20 هفتگی

115ـ105 گرم روزانهدوران تولید

ضريب تبديل )دان مصرفی به ازای هر کیلوگرم 
تخم مرغ(

تقريباً 2/1ـ2

1/٤ـ1/3 کیلوگرمدر 20 هفتگیوزن بدن

1/٧ـ1/6 کیلوگرمدر پايان دوره تولید

توان زنده 
ماندن

98ـ9٧ درصددر دوران پرورش

95ـ93 درصددر دوران تولید
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رشد بدن و مصرف دان با رعایت برنامه نوری استاندارد پولت و مرغ لوهمن ال اس ال الیت

سن به هفتهوزن بدن )گرم(انرژی/پرنده/روزمصرف داننوع دان*

میانگیندامنه وزنیکیلو ژولکیلو کالریگرم/پرنده/روزکل دان مصرفی

استارتر
Starter

٧3٧01ـ ٧01028/61206٧

1251202ـ 115  ٧20٤/1891٧٤8

1921853ـ 1٧8 35023662٧6

265255٤ـ 55329٧93312٤5

رشد دهنده
Grower

3٤٧33٤5ـ ٧388321/٧913٤92

٤٤2٤256ـ 10503٧100/8٤22٤08

5٤552٤٧ـ 133٧٤1111/5٤6٧503

6٤36188ـ 593  1652٤5122/5513

توسعه دهنده
Developer

٧٤0٧129ـ 1995٤9133/555968٤

83٤80210ـ 560٤٧٧0/2366531٤٤

91٤8٧911ـ 8٤٤   ٤638/2٧5856152

9869٤812ـ ٤68٤910/31٧860163

10٤8100813ـ 36266٤1٧٤/٤٧30968

110٤10621٤ـ٤0956٧182/5٧6٤1020

1156111215ـ ٤585٧0190/6٧981068

1202115616ـ٧8321110/5096٧3198

125112031٧ـ 1155 5628٧6206/8866

1303125318ـ 6181٧9215/29011203

پیش تخم گذاری
Prelayer

1362131019ـ 6٧698٤328/89581258

1٤2513٧020ـ 1315 ٧385882٤0/31021شروع تخم گذاری

* مبنای تغییر جیره برای پولت وزن بدن می باشد. بنابراين زمان مناسب تغییر نوع جیره به وسیله وزن 
بدن مشخص می گردد، نه به وسیله سن گله لذا بايد جوجه و پولت را در فواصل منظم وزن کشی نمود.

يک کیلوکالری= ٤/18٧ کیلو ژول
به دنبال گرسنگی قبل و بعد از انتقال، پولت ها ممکن است تا 15 درصد کاهش وزن داشته باشند.
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کیفیت آب مصرفی

حداکثر غلظت میلی گرم در لیتر فاکتور
)ppm( یا )mg/L(مالحظات

به احتمال زياد نشانه آلوده بودن آب است.CFU/ ml 1000 باکتری کل

50CFU/ mlکلی فرم ها

پرندگان مسن تر سطوح باالتر از ppm 20 را تحمل مي کنند.25نیترات

٤نیتريت
است  نیترات  از  سمي تر  قابل توجهي  طور  به  نیتريت 
 1 ppm سطح  آن  در  که  جوان  پرندگان  در  به ويژه 

شود. گرفته  نظر  در  سمي  است  ممکن  نیتريت 

pH6/3 ٧/5ـ
pH پايین تر از 5 موجب کاهش مصرف آب و خوردگي 
لوازم فلزي شود. pH باالتر از 8 موجب کاهش مصرف آب و 

کاهش اثربخشي بهداشتي آب مي شود.

مجموع 
مواد محلول 

در آب
تأثیري 1000 عملکرد  در  است  ممکن   300  ppm تا  سطح 

نداشته باشد ولي مي تواند باعث افزايش رطوبت کود شود.

250کلريد

سطوح باالتر باعث طعم تلخ مي شود.0/06مس

سطح بیشتر موجب بو و طعم بد مي شود.0/3آهن

سطوح باالتر سمی است0/02سرب

125منیزيم

50سديم

سطح بیشتر مي تواند ملین باشد.250سولفات

سطوح باالتر سمی است1/5روی
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دسته بندي آب مصرفي براساس درجه سختي و مجموع مواد قابل حل در آب

T.D.S )ppm( **E.C* نوع آب

کمتر از 1/5کمتر از 1000کاماًل سالم

5  ـ 30001/5ـ 1000عدم عادت دهي در طیور اسهال موقتي ايجاد مي کند

ـ  50005  ـ 3000نامناسب براي طیور ولي مناسب براي ساير دام ها   8

11ـ  80008  ـ 5000غیرقابل استفاده براي طیور و نامناسب براي ساير دام ها

)Total dissolved solids( کل مواد جامد محلول *
)Electrical Conductivity( هدايت الکتريکی آب **

میزان آب مصرفی واحدهای مرغداری صنعتی

آب مورد نیاز به ازای هر قطعه نوع طیورردیف
در 24 ساعت )لیتر(

0/6نیمچه گوشتی1

0/٧مرغ تخم گذار تجاری2

1مرغ مادر گوشتی و تخم گذار3

1 )در ازای هر قطعه از چهار خط(مرغ اجداد٤

1هر 100 عدد تخم مرغ جوجه کشی5

میزان آب مصرفی انواع دام ها

میزان آب مورد نیاز در شبانه روز )لیتر(نوع دامردیف
125گاو شیری اصیل1
9٧/5گاو شیری دو رگ2
٧2/2گاو شیری بومی3
66گاو گوشتی )پرواری(٤
٧2گاومیش5
10گوسفند داشتی6
10گوسفند پرواری٧
9/5بز داشتی8
8/5بز پرواری9
٧0اسب10
٤0شتر11
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مشخصات واحدهای پرورش مرغ

پرورش پولت تخم گذارپرورش نیمچه گوشتینوع پرورش
پرورش مرغ تخم گذار 

در قفس

شرايط پرورش
در کف آشیانه های 

خودکار
در کف آشیانه های 

غیرخودکار
در کف آشیانه های 

خودکار
در کف آشیانه های 
خودکار و قفس

ـ

حداقل ظرفیت
18 هزار قطعه در 
يک سن و در يک 

فارم

18 هزار قطعه 
در يک 

سن و در يک فارم

30 هزار قطعه در يک 
سن و در يک فارم

30 هزار قطعه 
در يک سن و در 

يک فارم
90 هزار قطعه

تعداد در هر 
مترمربع از 
آشیانه و قفس

٤0 قطعه20 قطعه12 قطعه15 قطعه
به ازای هر 10 سانتی متر 
طول دانخوری يک قطعه 

مرغ*

* ابعاد قفس شکل مکعب در نظر گرفته می شود و برای محاسبه ظرفیت مرغ تخم گذار در هر سالن:

)10× تعداد طبقات × 2 × طول رديف قفس به متر(

برخی از خصوصیات مواد ضدعفونی کننده

خصوصیات 
مواد در هنگام 

استفاده در 
حالت معمولی

هیپوکلریت 
یا مواد کلره

ترکیبات 
چهارتایی 

آمونیوم

مواد فرمالدئیدفنلها
ید دار

گلوتار 
آلدئید

اسید 
پراستیک محلولگاز

++++++++باکتری کشی

++++++- +اسپورکشی

+++++++- +قارچ کشی

++++++- +- +- ویروس کشی

سمیت برای 
انسان

 -+ -++++ - -+

- - - - - - +- پاک کنندگی

اثر مثبت +        اثر منفی -       خاصیت متغیر  +- 
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میانگین ترکیب شیر برخی پستانداران

                ترکیب
گونه دامی

ماده خشک
)درصد(

پروتئین
)درصد(

چربی
)درصد(

الکتوز
)درصد(

خاکستر
)درصد(

19/35/2٧/9٤/80/9گوسفند

133/5٤/3٤/30/85بز

12/83/53/٧٤/90/٧گاو

21/65/610/6٤/٧0/8گاو میش

12/61/63/8٧0/2انسان

ترکیبات شیرگونه های دیگر

گونه

فسفرکلسیمخاکسترالکتوزچربیپروتئینآب

انرژی 
)مگاژول 
در هر 
کیلوگرم 
ماده 
خشک(

انرژی 
)مگاکالری 
در هر 
کیلوگرم 
ماده 
خشک(

درصد در شیر مایع

86/53/6٤/05/10/80/130/103/30/٧9بز

80/15/88/٤٤/80/90/250/1٧5/٤1/30گوسفند

درصد در ماده خشک شیر

26/٧29/63٧/85/90/960/٧٤2٤/55/8٧بز

29/1٤2/22٤/1٤/61/260/852٧/16/٤9گوسفند
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مقایسه مواد تشکیل دهنده کود گوسفندی و گاوی )ارقام: کیلوگرم در تن(

مقدار پتاسیممقدار قندمقدار ازتمقدار آبنوع دام

٧951٤گاو شیری

٧8٧2٤گاو پرواری

6٤10310گوسفند

شرح محاسبات برآورد ترکیب گله گوسفند با احتساب 100 رأس میش بدون احتساب رشد گله

تعدادعنوان

90% × 100 =90میش بارور

90 × 80% =٧2میش زاينده

٧2 × 2% =1/٤دوقلوزايی

٧2+ 1/٤ = ٧3/٤بره نر و ماده

٧3/٤ × 10% =٧/3٤تلفات تا 6 ماهگی

٧3/٤ - ٧/3٤ =66بره های نر و ماده تا سن 6 ماهگی

66 ÷ 2 =33بره نر يا ماده

20 + 5 =25تعداد بره ماده مورد نیاز به منظور تأمین شیشک

33 - 25 =8بره ماده مازاد بر جايگزين

جمع ترکیب گله شامل:
میش، بره نر و ماده و شیشک نر و ماده و جايگزينی 

و قوچ با احتساب تلفات
192= ٤ + 2 + 20 + 66 + 100

درصدعنوان

52 = 192 ÷ 100 × 100درصد میش در گله

3٤ = 192 ÷ 66 × 100درصد بره نر و ماده در گله

10/5 = 192 ÷ 20 × 100درصد شیشک ماده جايگزينی در گله

1/5 = 192 ÷ 2 × 100درصد شیشک نر جايگزينی در گله

2 = 192 ÷ ٤ × 100درصد قوچ در گله
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ترکیب گله گوسفند در شرایط عادی با احتساب 100 رأس میش

قبل از بره پی عنوان
)قبل از زایش(

بعد از بره پی 
حذف و پروار بندی)بعد از زایش(

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادترکیب گله

100٧9100522020میش

٤3٤2250قوچ

ــ20162010/5شیشک ماده

ــ2221/5شیشک نر

331٧1133ــبره ماده

331٧3091ــبره نر

ـ12610019210063جمع

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود در يک گله با 100 رأس میش مولد با احتساب جمعیت ثابت 
برای سال بعد، سالیانه حدود 63 رأس معادل 33 درصد کل جمعیت گله دام مازاد بر ظرفیت وجود دارد 
که بايستی برای آن برنامه ريزی )فروش يا پرواربندی( شود که اين نسبت در همه گله ها يکسان نمی باشد.

ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای گوسفندداری داشتی

مسقفترکیب گله و تأسیسات
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

12میش مادر

ـ0/٤زايشگاه و جايگاه بره

0/250/35ماده جايگزين

0/10/3قوچ

ـ0/12انبار کنسانتره

ـ0/35محل نگهداری علوفه

ـ0/08درمانگاه و امور بهداشتی

2/32/65جمع کل زير بنا
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ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرواربندی بره

مسقفترکیب گله و تأسیسات
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

0/81/60هر رأس بره

ـ0/13انبار کنسانتره

ـ0/38محل نگهداری علوفه

1/311/60جمع کل زير بنا

ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش بز داشتی

مسقفترکیب گله و تأسیسات
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

0/٧1/٧5بز مولد

0/1٧0/35ماده جايگزين

ـ0/28زايشگاه و جايگاه بزغاله

0/0٧0/21بز نر

ـ0/08انبار کنسانتره

ـ0/25محل نگهداری علوفه

1/552/31جمع کل زير بنا
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ابعاد مناسب آخور برای هر رأس ترکیب گله و بز

واحد: سانتی متر

پهنایطولترکیب گله
یک طرفه

پهنای
دو طرفه

کف  از  ارتفاع 
آغل

ند
سف

گو

٤5ـ 60٤0 ـ 505050 ـ ٤5میش

50٤0 ـ ٤0٤5٤0بره پرواری و نر و ماده جايگزين

3035٤030بره تا شیر گیری

بز

٤0٤050٤0 ـ 35بز ماده

بزغاله  و  جايگزين  ماده  بزغاله 
3035٤030پرواری

25303525بزغاله تا شیرگیری

گله 2

گله 5

گله 3

گله 4

گله 7

گله 6

گله 1

نمودار روند معاوضه قوچ یا بز نر برای یک گله مشخص با گله های دیگر موجود در یک تشکل

ول
ل ا

سا

سال دوم

سال سوم 

رم
ها

 چ
ال

س

سال پنجم

تم
هف

ل 
سا

 

سال ششم 
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شناسنامه گوسفند

نام گله دار: ............................................................................................................
Tag No: ................................................................................. :شماره گوسفند
Sex: ......................................................................................................... :جنس
Type of Birth: .................................. :)تیپ زايش )از نظر چند قلو بودن
Sire No: ........................................................................................ :شماره پدر
Dam No: .................................................................................... :شماره مادر

Birth Data: ................................................ :تاريخ تولد   Birth wt./Kg: ................................................ :وزن تولد
 Breed Type & Appearance:...................................................................................... نژاد و مشخصات ظاهری: 
Date, Sold or Died:  ............................................................................................................ تاريخ فروش يا مرگ: 
Cause, Sold or Died:  ........................................................................................................... :علت فروش يا مرگ

Production Record             مشخصات دوره بهره برداری

ف
شرح Descriptionردی

در  بهره برداری  دوره های  عملکرد 
سال های:

1313131313

1Shearing Data تاريخ چیدن پشم

2Fleece Wt. In Spring/ kg. وزن پشم بهاره

3Fleece Wt. In Autumn/ kg. وزن پشم پايیزه

٤Total Fleece Wt./ kg. جمع کل پشم/ کیلوگرم

5Date Bred تاريخ جفت گیری

6Sire No. شماره قوچ

٧Ewe Wt./ kg. وزن میش/ کیلوگرم

8Fiber Diam./ Mic. قطر تار پشم به میکرون

طول دوره شیردهی )ماه(9

مقدار شیر تولیدی در يک دوره )کیلوگرم( 10
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ف
شرح Descriptionردی

در  بهره برداری  دوره های  عملکرد 
سال های:

1313131313

11Date of Birth تاريخ تولد

12Tag No. شماره گوش

13Sex جنس

1٤Tyoe of Birth )تیپ زايش )از نظر چند قلو بودن

15Birth Wt./ kg. وزن در موقع تولد/ کیلوگرم

16Weaning Wt./ kg. وزن در پايان شیرخواری/ کیلوگرم

1٧Wt. at 12 mon./ kg وزن در دوازده ماهگی/ کیلوگرم

18Wt. at 24 mon./ kg وزن در 2٤ ماهگی/ کیلوگرم

19Shearing Data تاريخ چیدن پشم

20Fleece Wt. In Spring/ kg. وزن پشم بهاره/کیلوگرم

21Fleece Wt. In Autumn/ kg. وزن پشم پايیزه/کیلوگرم

22Total Fleece Wt./ kg. جمع کل پشم/ کیلوگرم

23Date, Sold or Died تاريخ فروش يا مرگ
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تاریخ 
Date

نوع واکسن 
Vaccination

تاریخ 
Date

نوع واکسن 
Vaccination

تاریخ درمان 
Date

نوع درمان 
Trecatment

مالحظات 
Remarks

ویژگی های الیاف مویی بزهای بومی کشور

مادهنرصفت

بالغبزغالهبالغبزغاله

30٧٤20250280وزن بیده )گرم(

5/56/55/5٧/0طول تک تار )سانتی متر(

٧/09/0٧/09/0طول دسته الیاف )سانتی متر(

٧9/081/0٧2/082/0قطر الیاف مو )میکرون(

٧٤/0٧٤/0٧3/0٧٤/0بازدهی شست وشو )درصد(

اندازه کلی خصوصیات پوست و چرم بره های چند نژاد بومی

افشاریمغانیکلکوئیصفت

٤٤2/6وزن پوست تر )کیلو گرم(

9210288مساحت پوست تر )فوت مربع(

ــ2/6نسبت مساحت به پوست تر

1/61/61/3ضخامت پوست تر )میلی متر(

ـ605ـوزن چرم )گرم(

ـ83ـمساحت چرم )فوت مربع(

ـ1٧1٧نیروی پارگی )کیلوگرم(

ـ11٧130استحکام کششی )کیلوگرم/ سانتی متر مربع(

ـ5869کشش پذيری )درصد(
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میانگین حداقل و حداکثر خصوصیات پوست و چرم بزغاله و بزهای بالغ بومی

حداکثرحداقلمیانگینصفات

223٧1210٤150وزن پوست تر کشتارگاهی )گرم(

9882803350مساحت پوست خشک نمکی )گرم(

3921101٤25وزن چرم )گرم(

٤٤2080مساحت پوست )دسی متر مربع(

6023116مساحت چرم )دسی متر مربع(

1/٤0/83/0ضخامت پوست )میلی متر(

252/069میانگین بار پارگی )کیلوگرم نیرو(

2٧56٧/5٤٧3مقاومت )کیلوگرم نیرو/ سانتی متر مربع(

6٤30130کشش پذيری )درصد(

کاربرد انواع پوست متناسب با محصوالت چرمی

زیره نوع محصول
کیف آستریرویهکفش

دستی
کیف 
خزلباسدستکشصنعتیمبلیبغلی

نوع پوست

ـ×ـ××ـــΟ×گاو نر

ـــ×××ـ××Οگاو ماده

Ο××Οـ××Ο×ـگوساله

Ο××Οـ××××ـبز

×××ــ×Ο×Οـگوسفند

×-×ــــ×ــبره

ـ×ـΟ××××××خوک

Ο×ـ×ـــΟ×Οاسب

ـ×ـــΟ×--ـخزندگان

عالمت × = پر اهمیت عالمت   Ο = کم اهمیت   ـ =کم مصرف
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ارزش غذایی و حدود کاربرد بعضی از پس ماندها در جیره های غذایی گوسفند و بز

پروتئیننوع خوراک
%

متابولیسم  قابل  انرژی 
)مگاکالری در کیلوگرم(

حد مجاز مصرف )بستگی به سن 
و وضعیت فیزیولوژیکی دارد(

15 ـ 101/910تفاله انگور

6 ـ ٤23تفاله انار

20 ـ6/٤2/310تفاله سیب

15 ـ 6/٤1/85تفاله زيتون

10 ـ 1025تفاله زيره

25 ـ1٤/5215بقايای تره بار

25 ـ ٧2/٤10تفاله پرتقال

25 ـ 102/٤510تفاله لیمو

30 ـ 10315پس مانده ماکارونی

10 ـ 61/55پوسته پنبه دانه

10 ـ 1125بقايای پسته تازه

20 ـ 182/٤10نیام )میوه( کهور

20 ـ ٤2/٤10خرمای نامرغوب )غیر خوراکی(

15 ـ 5210هسته خرما

10 ـ 152/25بوته سیب زمینی

15 ـ 162/28بوته کدو

20 ـ 192/510کدو آجیلی

10 ـ 1٧2/25بوته هندوانه
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جیره پیشنهادی در فصل جفت گیری در پرورش متمرکز )فالشینگ(

گرم/ راس/ روزماده خوراکیردیف

300 تا ٤50يونجه خشک1

500 تا ٧50ذرت سیلو شده2

250 تا 500کنسانتره3

٧5 تا 120کاه گندم يا جو٤

نمونه جیره های غذایی در اواخر دوره آبستنی یک و دو قلو با اوزان متفاوت

ارقام: کیلوگرم در روز

٧0 کیلوگرم50 کیلوگرموزن میش

شش هفته قبل از زايش

دو قلويک قلودو قلويک قلوتعداد جنین

0/830/8311علف خشک

2/62/63/53/5ذرت سیلو شده

0/180/180/2٤0/3٧جو

چهار هفته قبل از زايش

0/830/8311علف خشک

2/62/63/53/5ذرت سیلو شده

0/280/٤50/360/56جو

دو هفته قبل از زايش

0/830/8311علف خشک

2/62/63/53/5ذرت سیلو شده

0/3٧0/590/٤80/٧5جو

همان طور که مشاهده می شود فقط مقادير کنسانتره در روزهای آخر آبستنی افزايش داشته است.
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جیره پیشنهادی میش در حالت داشتی )پرورش متمرکز(

گرم/ رأس/ روزماده خوراکیردیف

200 تا 250يونجه خشک1

300 تا 500ذرت سیلو شده2

50 تا ٧0کنسانتره3

250 تا 350کاه گندم يا جو٤

جیره پیشنهادی حیوان نر داشتی )پرورش متمرکز(

گرم/ رأس/ روزماده خوراکیردیف

200 تا 250يونجه خشک1

300 تا 500ذرت سیلو شده2

50 تا ٧0کنسانتره3

250 تا 350کاه گندم يا جو٤

راندمان غذایی در دوره پرواری بره های نژادهای مختلف گوسفند بومی ایران

ژاد
ن

زل
ق

یی
کو

ما

ری
شا

اف

نی
المغا
ش

ان
هرب

م

دی
کر

گل
ره 

ق

ی، 
وه

ه ک
کل

چی
لو

ی ب
یین

نا

ری
س

نگ
س

زل

راندمان 
9/316/٤٧/8٤٧/69/56٧/05٧/389/٤٧6/٧9٧/3٤غذايی

بازدهی 
الشه 
)درصد(

52/86٤٧/65٤٧/٤2ـ٧9525٤/٧55/3٧/5253/15150
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برنامه پیشنهادی استفاده از جایگزین شیر و جیره شروع کننده در تغذیه بره ها و بزغاله ها

سن 
) ز و ر به  (

جايگزين شیر
 6 با  جايگزين  خشک  شیر  از  قسمت   1
سانتی گراد(  درجه   39( ولرم  آب  قسمت 
برای بره ها و با ٤ قسمت آب برای بزغاله ها 

از مصرف مخلوط شود. قبل  بالفاصله 

جیره شروع کننده )حاوی 
مغذی  مواد   %80 ـ   85
قابل هضم، 20 % پروتئین 
و غنی شده با ويتامین ها و 

مواد معدنی(

علوفه با کیفیت خوب

1
آغوز در حد اشتها در 6 ساعت بعد از تواد 
يا 0/05 کیلوگرم برای هر کیلو وزن بدن، 

همین مقدار در هر 6 ساعت تکرار شود.
ــ

٤ـ2
آغوز و شیر انتقالی روزانه 0/05 کیلوگرم 
روز  در  وعده   3 بدن  وزن  کیلو  هر  برای 

شود. داده 
ــ

1٤ـ  5

انتقالی به جايگزين  از آغوز يا شیر  تغییر 
 2/0 تولد  وزن  با  بزغاله ها  و  بره ها  شیر، 
تا 2/5 کیلوگرم: روزانه 0/25 کیلوگرم به 
مقدار مساوی در 2 يا 3 وعده تغذيه شوند. 
بره ها يا بزغاله ها با وزن تولد 2/6 تا 0/٤ 
مقدار  به  کیلوگرم   0/٤ روزانه  کیلوگرم: 

مساوی در 2 يا 3 وعده تغذيه شوند.

از ٧ روزگی چیره شروع 
کننده به صورت آزاد داده 

شود.
از 10 روزگی تغذيه آزاد 
علوفه مرغوب شروع شود.

28ـ   15

 2/5 تا   2 تولد  وزن  با  بزغاله ها  و  بره ها 
مقدار  به  کیلوگرم   0/25 روزانه  کیلوگرم: 
شوند.  تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 
بره ها يا بزغاله ها با وزن تولد 2/6 تا 0/٤ 
مقدار  به  کیلوگرم   0/6 روزانه  کیلوگرم: 

شوند. تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 

ــ

٤2ـ  29

بره ها و بزغاله ها با وزن تولد 2/0 تا 2/5 
مقدار  به  کیلوگرم   0/25 روزانه  کیلوگرم: 
شوند.  تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 
بره ها يا بزغاله ها با وزن تولد 2/6 تا 0/٤ 
مقدار  به  کیلوگرم   0/٤ روزانه  کیلوگرم: 

شوند. تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 

ــ

56   ـ٤3

اين زمان از شیرگیری شروع شود.
بره ها و بزغاله ها با وزن تولد 2/0 تا 2/5 
مقدار  به  کیلوگرم   0/15 روزانه  کیلوگرم: 
شوند.  تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 
بره ها يا بزغاله ها با وزن تولد 2/6 تا 0/٤ 
مقدار  به  کیلوگرم   0/2 روزانه  کیلوگرم: 

شوند. تغذيه  وعده   3 يا   2 در  مساوی 

ــ

به ـ150ـ5٧ کننده  شروع  جیره 
يابد ادامه  آزاد  صورت 

تغذيه علوفه به صورت 
آزاد ادامه يابد
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مواد خوراکی، انرژی و ترکیبات شیمیایی جیره آغازین بره و بزغاله های شیرخوار

درصدماده خوراکی

15جو

٤1/5ذرت

5مالس

25کنجاله سويا

10سبوس گندم

2مخلوط معدنی ـ ويتامینی

1کربنات کلسیم

0/5نمک

انرژی و مواد مغذی موجود در هر کیلوگرم ماده خشک

3انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک(

٧5مجموع مواد مغذی قابل هضم )درصد(

21پروتئین خام )درصد(

٧الیاف خام )درصد(

3/5چربی خام )درصد(

اقالم خوراکی مورد استفاده و رایج در واحدهای پرواربندی برخی از استان های کشور

اقالم خوراکی مورد استفادهاستان

آذربایجان شرقی

کنجاله پنبه دانه، کنجاله آفتابگردان، تفاله چغندر قند، سبوس گندم، 
پودر ضايعات طیور، ضايعات بیسکويت و کیک، ضايعات خرما، خرده 
ذرت،  جو،  علوفه ای،  ذرت  سیالژ  جو،  و  گندم  کاه  يونجه،  گندم، 

کنسانتره پرواری

کنجاله کلزا، ضايعات گندم، آرد گندم، ضايعات حبوبات، تفاله چغندر اصفهان
قند، باگاس نیشکر، نان خشک

علوفه ای، قزوین و قم ذرت  مکمل،  خشک،  نان  برنج،  سبوس  گندم،  سبوس 
ضايعات نان

جو، سبوس گندم، تفاله خشک چغندر قند، ذرت علوفه ایکرمانشاه
باگاس، اوره، مکمل، تفاله چغندر، نان خشک، جو، گندم شکستهمرکزی

تفاله چغندر، شلغم علوفه ای، چغندر علوفه ای، سور گوم، علوفه باغی، یزد
يونجه جو، ضايعات تره بار، کنسانتره، انواع کاه



85

میزان مصرف مواد دانه ای در شروع پرواربندی

میزان مصرف مواد دانه ای رأس/ روز )تقریبی(زمان پرواربندی

100 گرمروز اول و دوم

150 گرمروز سوم و چهارم

200 گرمروز پنجم و ششم

250 گرمروز هفتم و هشتم

300 گرمروز نهم و دهم

جیره نمونه بره پرواری به وزن حدود 25 کیلوگرم

درصد در جیرهمواد خوراکیردیف

59/82جو1

10کنجاله تخم پنبه2
٧سبوس گندم3

5يونجه خشک کاه٤

15/02کاه5

1/16اوره6

1کربنات کلسیم٧

0/5مکمل معدنی ـ ويتامینی8

0/5نمک طعام9

جیره نمونه بره پرواری به وزن حدود 20 کیلوگرم

نام ماده خوراکی
)AS FED(

مقدار خوراک مصرفی در روز 
)گرم(

از  مقدار خوراک مصرفی پس 
4 تا 5 هفته روزانه )گرم(

٧00500يونجه خشک

500300کاه گندم يا جو

100٧00جو

13001500جمع کل
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درصد مواد خوراکی مورد استفاده در جیره های آزمایشی بر اساس درصد ماده خشک

آهکاورهکنجاله پنبه دانهسبوسکاهيونجهجوجیره ها *

0/6219/591/٧1/2صفر163/328

2٤٧/88203/91520/511/50/69

330/٤٤2511/٤٤1020/٧51/50/3٧

٤1٤/8202٤/5٧1028/621/50/02

صفر2628/621/8/51/921538/051٤

668/0880/٧23/8٧16/081/31/٤5

٧٤9/٤8205/1210/6011/9٤/31/0٧

832/5٤201٤/81515/0٤10/82

916/552025/951520/331/30/3٧

2036/0٧1٧/9٤2٤/131/30/05صفر10

٤/6٧8/161/31/٤3صفر٤215/1169

1250/30186/88156/9٤11/38

133٤/5181٧/881512/9610/93

1٤18/551829/03151٧/٤٤10/٤8

152/٧818٤0152٤/610/0٤

8/356/٤10/51/5٧صفر6٧15/166٧

1٧51/2٤1510/661010/90/51/2

1835/٤٧1521/661016/120/50/٧5

1918/115/9٤30/9٤1518/520/50/5

202/3815٤2/31152٤/220/50/08

0/٤32/2٤صفر21٧1/1355/615

11/51صفر2265/6523/92/5

23٤1/251026/815٤/510/61/3٤

2٤20/361035/6151٧/6٧0/20/٧

25٤/610٤6/51522/890/20/25
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* به جیره های آزمايشی 0/25 درصد نمک طعام و 0/25 درصد مکمل معدنی ـ ويتامینی اضافه 
شد، هر کیلوگرم مکمل حاوی 500 هزار واحد بین المللی ويتامین A، 100 هزار واحد بین المللی 
ويتامین D3، 100 میلی گرم ويتامین E و 196 هزار، 96 هزار، ٧1 هزار، 3 هزار، 2 هزار، 3 هزار، 
100 و 0/1 میلی گرم به ترتیب برای کلسیم، فسفر، سديم، منیزيم، آهن، مس، منگنز، روی، 
کبالت و يد، سلنیم بود. مقدار آنتی اکسیدان BHT در مکمل 3000 میلی گرم در کیلوگرم بود.

مقدار انرژی و مواد مغذی موجود در جیره های آزمایشی )بر اساس 100% ماده خشک(

)ME)Mj/KgDM(FME)Mj/KgDMجیره ها
UDP

%
RDP

%
UDP

%
MP

%
CP
%

111/110/٤12/3015/091/609/811٧/٤

210/3٧9/6٤2/651٤/٧31/819/851٧/٤

39/658/8٤2/861٤/٤61/939/91٧/٤

٤8/92٧/953/251٤/062/2٤10/011٧/٤

58/20٧/203/301٤/0٧2/31101٧/٤

611/110/٤52/1613/٧٧1/509/0215/95

٧10/3٧9/٧52/2910/٧61/5٤9/0115/95

89/658/932/5612/501/٧٤9/0٧15/95

98/928/092/9113/0129/1515/95

108/20٧/263/2112/٧12/219/2215/95

1111/110/581/8813/3٧1/268/1٧1٤/5

1210/3٧9/812/0512/٤11/388/201٤/5

139/658/9٧2/٤112/0٧1/6٤8/281٤/5

1٤8/928/132/٧611/٧21/908/361٤/5

158/20٧/303/1011/3٧2/158/٤٤1٤/5

1611/110/601/8611/1٧1/25٧/٤213/05

1٧10/3٧9/٧62/1810/8٤1/٤9٧/5013/05
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189/658/922/5310/501/٧٤٧/5813/05

198/928/102/٧910/231/93٧/6313/05

208/20٧/263/1٤9/882/20٧/٧213/05

2111/110/6٤1/٤٤10/121/016/5٧11/6

2210/3٧9/9٧1/٤610/121/026/5111/6

239/659/091/939/6٤1/3٤6/6511/6

2٤8/928/112/6٧8/901/8٧6/8611/6

258/20٧/2٧3/018/562/136/9٤11/6

اطالعات مربوط به حجم ویال واکسن های دامی و آنتی ژن ها و میزان مصرف

میزان دز مصرفی در گوسفند )میلی لیتر(حجم ویال )سی سی(نوع واکسنردیف

1000/5شاربن1

1000/5آبله2

2501تب برفی داخلی3

FD. REVI1001 )بروسلوز(٤

RD. REVI2001 )تب مالت(5

PPR1001 )طاعون(6

حیوانات تا 20 کیلوگرم 2، بیش از 20 کیلوگرم 2503قانقاريا٧

1001آگاالکسی8

گوسفند 3 ـ بره 2502آنتروتوکسمی9

ـ12تیلريوز10
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انرژی و مواد مغذی مورد نیاز بز )1981
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انرژی و مواد مغذی مورد نیاز بز )1981
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انرژی و مواد مغذی مورد نیاز گوسفند )1985
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انرژی و مواد مغذی مورد نیاز گوسفند )1985
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رتبه
 رنگ گرده

و عسل
 میزان
گرده

 میزان
شهد

تاریخ 
گل دهی محل رویش نام گیاه ردیف

6/٤ گرده قرمز کم  خیلی
خوب

 اوايل فروردين
 تا اوايل
شهريور

يیالق اطراف تهران،  دامنه های 
البرز و سهند و ... گزنه سفید 1

 گرده سفید
 و عسل
 سفید و
روشن

کم  خیلی
خوب تابستان آذربايجان شرقی مريم گلی 2

2 متوسط خوب
 اواسط

 ارديبهشت تا
اواسط مرداد

مناطق مختلف البرز و مناطق 
شمال و آذربايجان

 مريم
نخودی 3

٤/2
 رنگ عسل
 زرد کهربايی

تا تیره
متوسط خوب تابستان اطراف تهران، رودبار، شمال 

رشت و آذربايجان بادرنجبويه 4

٤
 رنگ عسل
زرد کهربايی متوسط خوب اواخر بهار در مناطق مديترانه ای و 

سواحل آن
 اکلیل
کوهی 5

6
 گرده سفید
 و عسل زرد
کهربايی

خوب  خیلی
خوب اواخر خرداد  ارتفاعات البرز و گچسر و دره

الر و آذربايجان و تبريز آويشن 6

٤
 رنگ عسل
 زرد متمايل
به سبز

متوسط خوب
مناطق گرم و کامالً  آفتابی
رشد در خاک های غنی و 
سبک و خوب زهکشی شده

مرزنگوش 7

 رنگ عسل
 زرد متمايل
به سبز

متوسط خوب  مرداد تا
شهريور

 مناطق معتدل و نیمه حاره
جهان

 نعناع
فلفلی 8

 رنگ عسل
 زرد متمايل
به سبز

متوسط خوب تیر تا شهريور
 در منطقه شمال ايران

 به خصوص گیالن دررشت،
ماسه زارهای بندر انزلی و ...

پونه 9

 رنگ عسل
 زرد متمايل
به سبز

متوسط خوب تیر تا شهريور
 بین رشت و بندر انزلی،

 الهیجان، مازندران، دره تاالر، 
اطراف تبريز،  دره چالوس و ...

نعناع سبز 10

گل ها و گیاهان شهددار و گرده دار ایران
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6 متوسط  خیلی
خوب اوايل خرداد

 در نواحی شمال در باغ ها و 
پارک ها و گردش گاه ها، بومی 

آمريکای شمالی
اقاقیا 11

2 ـ متوسط اواخر بهار شمال ايران، گیالن، آستارا در 
مازندران و گرگان،  بومی آفريقا کنف 12

2 عسل روشن کم
 نسبتاً
متوسط

 ارديبهشت
تا تیر

 در نواحی البرز، کرج، بیلقان،
 نزديک تبريز، اراک، مشهد،

شیراز، کرمان و ...
پنیرک 13

٤/5  خیلی
خوب

 خیلی
خوب نیمه دوم بهار  اغلب مناطق ايران به صورت

پرورشی شلغم 14

3  خیلی
خوب

 خیلی
خوب

 اواخر
 فروردين
 تا اواخر

ارديبهشت

 در مناطق
 مرزی، حريرود، جنوب شرقی
 بلوچستان به طور خودرو

می رويد

کلزا 15

1/3 متوسط خوب نیمه دوم بهار
مسجد  مانند  ايران  در جنوب 
خودرو،  رشد  به طور  سلیمان 
مناسب در خاک های آهکی و ...

 خردل
سفید 16

5  ـ٤ متوسط
 نسبتاً
 خیلی
خوب

 نیمه دوم بهار  به صورت خودرو در مزارع
کشاورزی

 خردل
وحشی 17

6  عسل
لیمويی کم  خیلی

خوب ارديبهشت
 در جنگل ها و کوهستان ها
 اطراف باغ ها و حاشیه

جاده ها

 افرای
شبه چناری 18

کم خوب
 اواسط اسفند
 تا اواسط
خرداد

در چمنزارهای مرطوب و کنار 
رودها و در خاک های رسی

 فراموشم
مکن 19

5 متوسط  خیلی
خوب اوايل تابستان باغ ها و باغچه ها و پارک ها  گل

انگشتانه 20

 نسبتاً
خوب کم  اوايل خرداد تا

اوايل مهر

در جنوب شرق و غرب ايران و 
کوه هزار بین کرمان و بندرعباس 
و  آذربايجان  و  همدان  غرب  و 

جنوب تبريز و الوند و البرز و ...

گل ماهور 21
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خوب  خیلی
خوب نیمه دوم بهار

استان خراسان و مناطق استپی 
کرج و تفرش و قم و خرمشهر و 

بیشه و کازرون و صالح آباد

 فلفل
کوهی 22

 عسل زرد
 متمايل به

سبز
کم  خیلی

خوب خرداد ـ تیر
جنگل های شمال و جنگل های 
کوهستانی، حاشیه خیابان ها و 

جاده ها و داخل پارک ها
نمدار 23

5 متوسط  خیلی
خوب

 شهريور تا
آبان

در جنگل های شمال از آستارا 
رامسر،  گرگان،  رامیان  تا 
و  نور  و  گیالن  و  شفارود 

الهیجان و تهران

عشقه 24

٤  گرده زرد
لیمويی

 خیلی
خوب خوب

 اواخر اسفند
 تا اواخر

ارديبهشت

از دره چهل خاک مینودشت تا 
شرق گرگان تا دره الر و رامسر 
و منجیل و آستارا و اردبیل و 
توچال و اراک و همدان و تبريز 

و ...

بیدمشک 25

٤

 عسل سیر
 تیره و

 گرده قرمز
قهوه ای

متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

 در باغ های شمال ايران و کنار
 بومی هند جاده ها و پارک هاـ 

 شاه بلوط
هندی 26

 عسل تیره و
گاهی سیاه متوسط  خیلی

خوب
 ارديبهشت تا

خرداد

در آب و هوای معتدل و مرطوب 
به  تا  ايران  کاشته می شود در 
ديده  خودرو  به صورت  حال 
نشده است ـ  بومی مغولستان 

و منچوری

گندم سیاه 27

 عسل سفید
 کهربايی
روشن

متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

خوبی  به  آهکی  زمین های  در 
رشد می کند و در ارتفاع بیش از 
900 متر نمی رويد در ارمنستان 
و قفقاز می رويد در باغات میوه 

کاشته  می شود.

ذغال اخته 28

متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

در نقاط مختلف شمال و ديلمان 
اطراف  و  شهسوار  و  گیالن  و 
رشت و طوالش و آستارا و گرگان 
و مازندران در اراضی سیلیسی 

به طور خودرو می رويد.

خاس 29
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متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

دره  و  قوچان  و  مشهد  بین 
بجنورد  و  شیروان  بین  اترک 
و اطراف تهران و آذربايجان و 

دشت مغان و ...

اسپرک 30

2  گرده قرمز
قهوه ای خوب خوب  ارديبهشت تا

خرداد

جنگل های شفت و شفارود و 
مخلوط با درختان ممرز و کلهو 
و بلند مازو می رويد. در اراض 

سیلیسی رشد خوبی دارد.

شاه بلوط 31

خوب ندارد  اوايل فروردين
تا ارديبهشت

در جنگل های گیالن و کجور 
و  و منجیل  مازندران  و  نور  و 
عمارلو و آستارا و طوالش و ...

راش 32

خوب  ارديبهشت تا
خرداد

جنگل های سردشت   و کردستان 
و الهیجان و آستارا و ديلمان و 

کالردشت و دره پسان 
آذربايجان غربی قصر شیرين و 

ايالم و لرستان و ارتفاعات

بلوط 33

گرده سیاه خوب ـ
 اوايل

 ارديبهشت تا
اوايل مرداد

 در مناطق مرزی ايران و عراق
 و تبريز و کرمان و خوزستان
بین شوش و دهلران و ...

 شقايق
سرخ 34

متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

جنگل های  و  آذربايجان  در 
ارسباران، کناره دريای خزر روی 
و  محمودآباد  ساحلی  شن های 
سواحل آستارا، طوالش و رشت 
 در حسن بگلو  و اطراف تهرانـ 
 بومی اروپا در 1٤00 متریـ 

برگ بو 35

 شهد زرد
طاليی

 خیلی
خوب متوسط  اوايل آبان تا

اواسط آذر

مانند  گرم  هوای  و  آب  در 
خراسان و قائنات و در اسپانیا 

و کشمیر و هندوستان
زعفران 36

 عسل
 قهوه ای
 روشن تا
تیره

 کم تا
 خیلی
خوب

 کم تا
 خیلی

 خوب در
 گونه های
مختلف

 مراجعه به
کتاب

 در آب و هوای حاره ای و مناطق
 بدون زمستان سرد و تا ٧00
متر ارتفاع از سطح دريا می رويد.

اکالیپتوس 37
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 عسل زرد
 متمايل به
قهوه ای

کم کم خرداد

در آن  وحشی   گونه های 
 جنگل های گیالن و مازندران
و سردشت  و  ارومیه  در   و 
کردستان و تاکستان و ...

مو 38

5 ـ  خیلی
خوب

 ارديبهشت
تا خرداد

 ارديبهشت تا
خرداد

در قره داغ آذربايجان و اشترانکوه 
ديواره های  شکاف  و  لرستان 

سنگی کوه دنا
موچسب 39

خوب کم خرداد
مناطق نیمه گرم ايران و مناطق 
مرکزی بلوچستان و اطراف کوير 
ـ ساوه مرکزی و زنجان طارم 

انار 40

عسل از 
کهربايی تا 
قهوه ای 

خوب کم اوايل بهار

و نور  و   در جنگل های شمال 
 کجور و کالردشت و مازندران
 و مینودشت و رامیان و همدان
و شیراز و اطراف رشت و آستارا

نارون 41

خوب کم  فروردين

 رودسر و طوالش و آذربايجان
آمل و  در شفارود   و خراسان 
و آب  و  و سردشت  رامیان   و 
هوای سرد را نمی پسندد.

گردو 42

عسل 
قرمز 

روشن و 
روشن تا زرد 
طاليی گرده 
کرم يا سفید

خوب کم بهار

در ايران  گرمسیر  مناطق   در 
 قصرشیرين و مناطق مختلف
فارس و  کرمان  و   خوزستان 
مناق بومی  و  بلوچستان   و 
گرمسیر آفريقا و عربستان

خرما 43

6 و 5 خوب  خیلی
خوب

 اوايل خرداد
تا آبان

و تبريز  و  تهران   اطراف 
مراتع در  و  فريمان  و   مشهد 

و جنگل ها و خرمن ها
يونجه زرد 44

5  رنگ عسل
سفید روشن خوب  خیلی

خوب
 اواسط بهار تا
اواسط پايیز

 در سطح وسیع به عنوان علوفه
کاشته می شود. يونجه 45

٤ و 3

 عسل سفید
 روشن تا
 کهربايی
روشن

خوب  خیلی
خوب خرداد و تیر

منطقه البرز  دامنه های   در 
و الوند  دامنه های  و   تهران 

خوی و آذربايجان و ...

 شبدر
سفید 46
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5

 عسل زرد
 مايل به

 قرمز و گرده
خاکستری

خوب خوب  اواخر خرداد
تا اوايل مهر

و غرب  در  چهارخاتون   کوه 
تبريز و خوی و کرمان شبدر قرمز 47

٤  عسل مايل
به قرمز خوب خوب تابستان

آذربايجان غربی و تبريز و 
واريته ای از آن در ديلمان و 

جريق و تبريز

 شبدر
هیبريد 48

 عسل زرد
 طاليی و
گرده زرد

 خیلی
خوب خوب

 اواسط
 ارديبهشت تا

خرداد

و آذربايجان  و  تهران   اطراف 
کرج،  گچسر و جاجرود اسپرس 49

3 متوسط متوسط  ارديبهشت تا
خرداد در اغلب مناطق ايران باقال 50

3 متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

و شرق  و  جنوب  و   شمال 
به صورت ايران  مرکز  و   غرب 
وحشی در خرم آباد و همدان

ماش 51

 عسل زرد
کهربايی خوب خوب  ارديبهشت تا

خرداد
 ارتفاعات مازندران و همدان و

در تمام نقاط ايران گون 52

 عسل کامالً 
روشن تا 
کهربايی 
روشن

متوسط متوسط تابستان  به طور پرورشی در مزارع
کاشته می شود. سويا 53

3  گرده سفید
رنگ خوب  خیلی

خوب

 اواسط
 ارديبهشت تا
اواسط تیر

و غرب  و  شمال  مناطق   در 
 رودسر، رامسر، الوند و اشتران
با مرطوب   کوه، جنگل های 

نور خورشید خوب

 تمشک
 پرورشی
قرمز

54

2 متوسط متوسط  ارديبهشت تا
خرداد

نور، شمال،  جنگلی   مناطق 
منجیل، همدان،   الهیجان،  

رشت، آذربايجان و ...
زالزالک 55

 عسل زرد
 متمايل به
قهوه ای

متوسط
 نسبتاً
متوسط

 اسفند،
 فروردين،
 گاهی

ارديبهشت

 مازندران، دره چالوس، گیالن،
منجیل، اردبیل، ارسباران

 گوجه
وحشی 56
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2
 عسل زرد
 متمايل به
قهوه ای

خوب متوسط  فروردين ـ
ارديبهشت

 مناطق استپی و معتدل ايران،
مغولستان، منچوری،   بومی 
 شمال چین بوده، بعضی آن را

بومی ارمنستان می دانند.

زردآلو 57

2
 عسل زرد
 و گرده زرد
قهوه ای

خوب متوسط فروردين
 سرتاسر جنگل های شمال از
 طوالش تا گرگان، آستارا، نور،

مازندران، شهسوار
گیالس 58

 عسل زرد
 متمايل به
 قهوه ای و
 گرده زرد
قهوه ای

خوب متوسط فروردين  جنگل های ارسباران، لرستان،
کردستان، همدان، کرج آلبالو 59

2
 عسل

 کهربايی
روشن

 خیلی
خوب متوسط  فروردين تا

خرداد

معتدل کشورهای  اکثر   در 
 جهان، در ارتفاع بیشتر 1٤00

متر  نمی رويد.
سیب 60

1

 عسل زرد
 متمايل به
 قهوه ای و
گرده قرمز

خوب کم فروردين
در مناطق سردسیر کوهستانی 

و مناطق مختلف ايران، 
دامنه های البرز و زاگرس

گالبی 61

1

 عسل زرد
 متمايل به
 قهوه ای
 و گرده
قهوه ای

خوب کم فروردين
قزوين، تهران،  اطراف   کرج، 
 لرستان، خراسان، بین زنجان

و میانه، کردستان
بادام 62

خوب کم خرداد ـ تیر
 دامنه های البرز و دره کرج و
 زاگرس، دامنه های کوه الموت
قزوين، همدان، اراک و لرستان

نسترن 63

 شهد زرد
 متمايل به
 قهوه ای و
گرده قرمز

متوسط کم فروردين
 جنگل های شمال غرب و

 آذربايجان به صورت پرورشی
 می رويد

هلو 64
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 زرد متمايل
 به قهوه ای و
گرده زرد

متوسط کم

در نواحی کوهستانی 
و شمالی،  دامنه های 

البرز،  آذربايجان و قره داغ 
و ارتفاعات 2000 متری 

می رويد.

توت فرنگی 65

 عسل زرد
 روشن و
 گرده آبی
روشن

متوسط خوب فروردين
و ايران  جنوب  و  شمال   در 
 مناطق مديترانه ای يا زمستان

نسبتاً گرم
پرتقال 66

5/٤ متوسط
 نسبتاً
 خیلی
خوب

 اطراف تهران، دامنه های البرز
 و دماوند، شیراز، نائین، تبريز و

کرمان و تفرش
خارشتر 67

٤
 عسل زرد
 تیره و گرده
زرد قهوه ای

 خیلی
خوب خوب

 اواخر
 فروردين
 تا اواخر

ارديبهشت

کوه های کرمان،  دالکی 
شیراز،  تبريز،  تهران،  جنوب، 
به صورت  نهرها  کنار  توچال، 

خودرو می رويد.

گل قاصد 68

متوسط  خیلی
خوب

 اواخر خرداد
تا اوايل مهر

 اطراف تهران، دشت
 کرج، مناطق سنگالخ و

 سنگ زار رشد در خاک های
آهکی،  تبريز،  اصفهان و ...

 کنگر
صحرايی 69

خوب نسبتاً خوب  اواخر اسفند
تا فروردين

 علف هرز در مزارع، بین تهران
 و دماوند و حاشیه سد لتیان
دامنه های و  چالوس  جاده   و 

مرطوب کندوان

پای خر 70

2

 عسل
 کهربايی و
 گرده زرد
قهوه ای

خوب خوب

 خرداد، تیر
 بسته به آب
 و هوا فرق
می کند.

 در اکثر مناطق ايران به صورت
 پرورشی به خصوص در شمال
در سطح وسیع کشت می شود.

آفتابگردان 71

 عسل سفید
 تا روشن و
کهربايی

خوب کم اوايل بهار

 بروجرد، ماهی دشت،   دامنه های
 کوهستان و دشت ها، ارتفاعات
با  تا 2000 متر و کوهستان 
 هوای سرد 16 درجه زير صفر
آسیای و  اروپا  بومی   می رويد. 

صغیر

 مینای
چمنی 72
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5  خیلی
خوب

 ارديبهشت تا
خرداد

کرمانشاه، آبادان، تبريز، 
بلوچستان و در نوشهر و 

برازجان، بومی جنوب اروپا و 
مناطق مديترانه

گشنیز 73

٤ خوب
اراضی مرطوب دامنه های 

البرز و يیالقات اطراف تهران، 
گچسر، غرب ايران

گلپر 74

متوسط خوب
دماوند و  ماسه های مرطوب،  
ايران و شیراز در کوه  شمال 

برفی
شقاقل 75

٤
 عسل سفید
 کهربايی
روشن

متوسط متوسط
 اواسط خرداد

 تا اواخر
شهريور

ازجمله دنیا  نقاط  اکثر   در 
 ايران، مصر، امريکا، پرو کاشته

می شود
پنبه 76

٤ خوب  خیلی
خوب

 در شمال ايران،  گیالن و يیالق
اسپیلی،  بومی و  عمارلو   بین 

مناطق شرقی مديترانه
ختمی 77

خصوصیات رفتاری نژادهای مهم زنبور عسل

قفقازیکارنیوالنایتالیاییسیاه اروپایینژادهای معروف

کمزيادمتوسطکمرفتار بچه دهی

رفتار دفاعی و آرامش 
روی شان

تهاجمی و شان 
را رها می کنند.

خیلی آرام نیست؛ ولی 
شان را ترک نمی کند.

تا حدودی آرام،  ولی هرگز 
شان را ترک نمی کند.

آرام ترين و شان 
را ترک نمی کند.

خیلی زيادکممتوسطکمجمع آوری بره موم

خیلی زيادکممتوسطمتوسطتولید عسل

خوبخوببهترين )نژادها(کندرشد بهاره

سريع و ذخیره غذايی نسبتاً سريعخوبزمستان گذرانی
خوب

کند و ذخیره 
غذايی کم

مقاومت در برابر 
بیماری ها

حساس 
به بیماری 
نوزادان 
و پروانه 
موم خوار

مقاوم به لوک 
اروپايی و پروانه 

موم خوار

حساس به نوزما، آکارين 
و فلجی

حساس به بیماری 
نوزما
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خصوصیات رفتاری نژاد و دو رگه های مهم زنبور عسل

استارالینبوک فستمیدنایتایرانینژادهای معروف

متوسطکمکمزيادرفتار بچه دهی

رفتار دفاعی و آرامش 
آرامخیلی آرام نیست.آرامآرام نیست.روی شان

متوسطکمزيادزيادجمع آوری بره موم

خوبخوبخوبمتوسطتولید عسل

سريعکندکندسريعرشد بهاره

خیلی خوبخوبنسبتاً خوبخوبزمستان گذرانی

مقاومت در برابر 
بیماری ها

مقاوم به برخی 
بیماری ها

مقاوم به جرب های 
واروا وکنه تراشه ای يا 

آکار اپیس

مقاوم به برخی 
بیماری ها

نسبتاً مقاوم به 
برخی بیماری ها

طول دوران رشد زنبوران 
عسل بر حسب روز

جنسیت
ملکهنرکارگر

مرحله رشد

333تخم

66/55/5الرو

121٤/5٧/5شفیره

212٤16جمع

طول دوران رشد زنبور عسل اروپایی )Apis mellifera( از 
زمان تخم گذاری تا خارج شدن حشرات کامل بر حسب روز

جنسیت
ملکهنرکارگر

دوران مختلف رشد

000روز تخم گذاری

53  ـ33باز شدن تخم

9ـ10٧ـ  99ـ٧پايان تغذيه الروها

10ـ  128ـ1111ـ  9پايان تنیدن پیله

12ـ1٧10ـ1٤1٤ـ11شفیره

1٧ـ  2515ـ222٤ـ  19خروج حشرات کامل
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خالصه ای از متوسط طول عمر زنبور عسل 

نوع جنسیت
نرهاملکه هاکارگرها

فصل

38 روزبهار و تابستان
22 روز٤ـ2 سال

6 ماهپايیز و زمستان

اختالفات مهم ظاهری بین کارگر، نر و ملکه زنبور عسل معمولی

نوع جنسیت
ملکهنرکارگر

خصوصیات ظاهری

بزرگ تر و فربه تر از کوچک تر از دو نوع ديگراندازه عمومی بدن
کارگر

و  کارگر  از  قطورتر  و  درازتر 
درازتر از نر ولی نه به فربگی آن

بلندتر از کارگرکوتاه تر از نرها و ملکهبال ها
بال های  از  بلندتر  اندازه  نظر  از 
خود  بدن  به  نسبت  ولی  کارگر 

کوتاه تر از کارگر و نر

بزرگ تر از کارگرها ولی کوچک تر بزرگ تر از کارگر و ملکهکوچک تر از نر و ملکهچشم های مرکب
از نرها

کوتاه تر از کارگرهاکوتاه تر از کارگر و ملکهبلندتر از نرها و ملکهخرطوم

بزرگتر از نرها ولی کوچک تر از کوتاه تر از کارگر و ملکهبزرگ تر از نرها و ملکهآرواره های باال
کارگرها

Propodeum دارد )در قفس سینه(ندارددارد )در قفس سینه(ساق

نداردنداردداردسبد گرده

دارد )کوتاه تر از کارگر بوده و به عنوان نداردداردنیش
تخم ريز از آن استفاده می شود(

نداردنداردداردغدد عمومی

کمی مثلث شکلغیر مثلثیمثلث شکلشکل عمومی سر

121312تعداد بند شاخک
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اختالفات داخلی بین کارگر، نر و ملکه زنبور عسل معمولی

نوع جنسیت
ملکهنرکارگر

خصوصیات داخلی

تعداد سلول های 
حس بويايی در روی 

شاخک
کمبسیار زيادکم

بزرگبسیار کوچکمعمولیاندازه غدد آرواره ای

heptanone ـ1.2ترشح غدد آرواره ای
ـاسیدهای چرب 

1.9 Oxodectans ـ2ـ enoic acid
2.9 hydroxydeeـtrans ـ2ـ enoic acid

نداردنداردپروتئین هاترشح غدد شیری

ترشح غدد عطری
 Geraniol Citral

Nerolic acidنداردندارد

ديپلوئیداز نظر ژنتیکی 
 )2n کروموزومی(

هاپلوئید
ديپلوئید )2n کروموزومی( )n کروموزومی(

2n = 32n1 =162n = 32تعداد کروموزوم

متوسط تعداد 
لوله های سازنده تخم 

در هر تخمدان
1٧0  ـ150ـ8  ـ٤

رشد کردهـرشد نکردهکیسه ذخیره اسپرم

بزرگـکوچکواژن

فعالیت هايی که برحسب سن زنبور عسل انجام می دهد شامل موارد زير است:

ـ  1 روزگی تمیز کردن سلول ها3

تغذيه کردن الروهای مسن تر )بیش از سه روزگی(6   ـ3 روزگی

تغذيه کردن الروهای جوان تر )خوردن عسل و گرده جهت ترشح ژله(12ـ6 روزگی

ترشح موم، ساختن شان18ـ12 روزگی

ـ  18 روزگی گارد بودن و تبديل شهد به عسل20

چرای در صحرا، مزرعه و باغات جهت جمع آوری شهد، گرده گل، آب، بره موم و غیره20 روزگی به بعد
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تقویم زنبورداری در فصول سال

شرح کارهای الزمماه

فروردین ماه

ـ از باز کردن بی جهت کندوها خودداری کنید. تنها زمانی کندو را بازديد کنید که واقعاً 
الزم باشد.

ـ با دقت در سوراخ پرواز می توانید از وضع داخلی کندو آگاه شويد. هرگاه زنبورها گرده گل 
به کندو حمل کنند جمعیت هم ملکه دارد هم تخم و هم الرو.

ـ در صورت کمبود عسل در کندو بايد کندو تغذيه شود.
ـ مواظب سم پاشی تا زمان شکوفه دادن درختان باشید.

ـ اين ماه بهترين زمان تبديل کندوهای بومی به مدرن است.
ـ در صورت از بین رفتن ملکه در کندو بايد ملکه بارور به کندو معرفی کرد و يا با کندوی 

ديگر ادغام کرد.
به يک  با شربت يک  روز  هر  را  زنبوران  بايد  ملکه  تخم گذاری  افزايش  و  تحريک  برای  ـ 

تغذيه کرد.
ملکه در کندو می توان  تخمگذاری  رنگ روشن( جهت  با  )تمیز  قبل  پوکه های سال  از  ـ 

استفاده کرد.

اردیبهشت ماه

ـ روی کندوهايي که جمعیت آنها قوی هستند طبق بگذاريد.
ـ به دلیل فراوانی گرده گل در  اين ماه زنبورهای جوان گرفتار يبوست می شوند.

ـ در اين ماه نیز می توان به آسانی کندوهای بومی را به مدرن تبديل کرد.
ـ معموالً در  اين ماه فصل پرورش ملکه )بچه دادن( شروع می شود.

ـ در صورت نیاز می توان ملکه را تعويض کرد.
ـ از صفحات موم آج دار می توان در داخل کندوهای قوی استفاده کرد.

خرداد ماه

بیشترين تخم گذاری سالیانه را )در صورت وجود شهد و گرده  ـ در اين ماه ملکه معموالً 
فراوان در طبیعت( انجام می دهد و جمعیت قوی تر از ساير ماه های سال است.

ـ تعويض ملکه در اين ماه هنوز امکان دارد.
ـ فصل جريان شهد در  اين ماه شروع می شود و بايد برای برداشت محصول خوب کندوها را 

به مناطق يیالقی با پوشش خوب گیاهی منتقل کرد.
ـ در صورت مساعد بودن شرايط آب و هوايی بايد با رعايت شرايط الزم اقدام به کوچ کندوها کرد.

                              نارنجی              زرد                  سبز            آبی سبز        آبی                     بنفش          ماوراء بنفش                                                    

                                                     مشابه                                                                    مشابه             
زنبور عسل

)Frisch , 1967 a( )شکل ـ طیف رنگ های قابل تشخیص برای چشم انسان )باال( و زنبور عسل )پایین

انسان       
           قرمز          نارنجی                زرد                 سبز           آبی سبز                         آبی             بنفش

300 400 480 500 550 600 650 700 800
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تیر ماه

ـ اگر در خرداد ماه جمعیت ها را مهاجرت نداده اید در این ماه  این کار را انجام دهید.
ـ با تهیه تقویم زنبورداری از زمان شروع و پایان شهددهی گل ها )فصل جریان شهد( در منطقه 

اگاه باشید تا بتوانید به موقع در مورد زمان مهاجرت دادن کندوها صحیح تر تصمیم بگیرید.
ـ  این ماه معموالً پایان پرورش ملکه زنبورعسل است که با دور ریختن زنبورهای نر توسط 
زنبوران کارگر از کندو و وجود الشه های زنبوران در جلوی دریچه پرواز کامالً مشهود است 

)نرکشی(.

ـ معموالً از نیمه دوم  این ماه برداشت عسل در بعضی از نقاط استان شروع می شود. از تمیز مرداد ماه
کردن موم های اضافی و بره موم از روی کادرها جداً خودداری کنید.

شهریور ماه

ـ غارت در  این ماه و ماه بعد مشکل بزرگی است که باید خیلی مراقب بود.
ـ ضعیف شدن کندوها از  این ماه به بعد یک امر طبیعی است.

ـ زنبورستان در جریان همین ماه معموالً عاری از زنبور نر باید باشد.
ـ با انجام آخرین مهاجرت، کندوها را به محل زمستانی برگردانید.

ـ ملکه های جمعیت های خیلی ضعیف را تعویض کنید.
ـ جمعیت های ضعیف را در جمعیت های متوسط و یا قوی ادغام کنید.

ـ تغذیه زمستانی را شروع کنید.
ـ معموالً در  این ماه برداشت عسل خاتمه می یابد.

ـ از اواخر این ماه مبارزه با کنه واروا و نوزما را شروع کنید. 

مهر ماه

ـ تغذیه زمستانی باید حداکثر در  این ماه پایان پذیرفته باشد.
ـ در صورت شروع غارت سر کندو را گذاشته و از ادامه کار به طور موقت صرف نظر نموده 

سوراخ های پرواز را تا حدود یک سانتی متر کوچک کنید.
ـ روی قاب ها را با یک پارچه دو الی کتانی و مقداری روزنامه بپوشانید.

ـ به مقدار الروها وتخم ها توجه داشته باشید هر چه بیشتر باشند جمعیت در بهار آینده 
قوی تر خواهند بود.

ـ کندوهای داراي جمعیت ضعیف را فشرده کنید.
ـ باید کندوها را برای زمستان گذرانی به محل قشالقی انتقال داده و اقدامات الزم انجام گیرد.

آبان ماه

ـ هرگاه زنبورها را در کنار آب در حال مکیدن دیدید بدانید که در کندو تخم و الرو وجود 
دارد و ملکه هنوز مشغول تخم ریزی است.

ـ مقدار محصول عسل کندوها را محاسبه کنید و پرمحصول ترین کلني ها را شناسایی کنید.
به خوشه  از آن که  نکرده اید قبل  تعویض  را  بهار ملکه کندوهای نیش زن  ـ چنانچه در 

بروند، تعویض کنید.
کندو  دیوار  و  طرفین  قاب های  آخرین  بین  کندو  داخل  زدن  کپک  از  جلوگیری  برای  ـ 

فاصله اي در حدود یک سانتی متر قرار دهید.
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آذر ماه

به زندگی   را تشکیل می دهند و داخل آن  زنبوران در  این ماه خوشه زمستانی  ـ معموالً 
ادامه می دهند.

ـ زنبوران شدیدترین سرما را می توانند تحمل کنند ولی کوچک ترین جریان هوا )کوران( 
می تواند آنها را تلف کند.

ـ با شروع فصل بارش برف حتماً جلوی دریچة پرواز را تمیز کنید.
ـ موم های سیاه و کهنه را جمع آوری و ذوب کنید.

دی ماه

ـ از مطالعه کتب زنبورداری غفلت نکنید.
ـ در کالس های آموزشی زنبورداری شرکت کنید.

ـ کندوهای خالی معیوب را تعمیر کنید.
ـ وضعیت کندوها را تنها از راه دریچة پرواز کنترل کنید.

ـ شناسنامه های کندوها را برای استفاده در سال آینده تعیین کنید.

بهمن ماه
ـ هر گاه جمعیت غذای کافی نداشت باید با خمیر شیرین و یا شان های پر از عسل تغذیه 

شوند.
ـ به محض این که گرمای هوا از 8 درجه سانتی گراد باالتر رفت زنبورها به خارج از کندو 

پرواز کرده و پس از دفع مدفوع به سرعت به کندوهای خود بر می گردند.

اسفند ماه

ـ فعالیت تخم ریزی ملکه در  این ماه زیادتر از بهمن ماه است.
ـ هرگاه در محل دریچة پرواز، زنبوران را در حال حمل گرده گل دیدید از زنده بودن ملکه 

مطمئن شوید. 
ـ غذا و تغذیه زنبوران را به کمک خمیر شیرین و یا عسل کنترل کنید چون زنبوران در  این 

ماه خیلی بیشتر از ماه های قبل غذا مصرف می کنند.
ـ در صورت نیاز کندوها به تغذیه با کیک جانشین گرده، تغذیه را حتماً شروع کنید.

ـ کندوها را گرم نگه دارید.

فرم ارزیابی
پروژه رکوردگیری و ثبت مشخصات زنبور عسل

      استان:                                                       تعداد کل کلنی های زنبوردار:
     شهرستان:                                                   تعداد کلنی های تحت پوشش:

     نام و نام خانوادگی زنبوردار:                              میانگین تولید زنبورستان سال گذشته:
     میانگین تولید زنبورستان سال جاری:

مالحظات
رفتار  میزان برداشت

موم سال جاری

 میزان برداشت

عسل سال جاری

 تعداد

بازدید

 شماره

کندو

ف
ردی

آرام معمولی مهاجم
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فرم ارزیابی پروژه رکوردگیری و ثبت زنبور عسل
      استان:                                                                                     فرم شماره:

مالحظات

رفتار میزان برداشت موم 

gr سال جاری

میزان برداشت 

kg عسل سال جاری

 تعداد

بازدید

 شماره

کندو ف
آرامردی معمولی مهاجم
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فرم ارزیابی پروژه رکوردگیری و ثبت زنبور عسل
      استان:                                                                                     فرم شماره:

مالحظات

رفتار

 میانگین تولید موم

gr تحت پوشش 

  میانگین تولید عسل

kg 

 سال

 تعداد

کلنی ها

 نام و نام خانوادگی

زنبوردار

نام شهرستان

ف
ردی

ش
ت پوش

تح

جاری زنبورستان

گذشته

ش
ت پوش

تح

زنبوردار
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رکوردگیری و ثبت مشخصات زنبور عسل سال ....13
شماره کندو:                              برداشت عسل سال گذشته:              برداشت بره موم سال جاری:
تاريخ معرفی ملکه به کندو:            برداشت عسل سال جاری:                برداشت گرده سال جاری:

رنگ، نژاد ملکه و سن ملکه:           برداشت موم سال جاری:                  برداشت ژل رويال سال جاری:

ت
توضیحا

 ژل رویال
برداشت

ت
گرده برداش

ت
سل برداش

ع

سل موجود
ع

موم تولید شده

موم
 داده 
شده

غذای داده شده قاب

 تمایل به بچه دهی

رفتار کلنی

تاریخ بازدید

ف
ردی

عسل
 خمیر

شیرین
 شربت
قند

 کک
گرده

گرده
شفیره

الرو
تخم

ب
تعداد قا

1

2

3

٤

5

6

٧

8

9

10

11

12

13

1٤

15
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حدود رنگ عسل گیاهان مختلف

رنگ عسلگیاه

شفافپنبه، رزماري، شبدر، گل گاو زبان، اقاقیا )زرد و سفید(، مرزه

سفیدتمشک، شلغم، کنگر و برخي درختان میوه

زرد روشنمرکبات، گون ها، سیب، استبرق، اوبپین و آفتابگردان  

لیموييافرا و کنف

زرد طاليیبید، کاسنی زرد، خردل، اسطوخودوس، زرشک، کدو، اسپرس، چمن زار

  زرد تیرهگل قاصدک و توتون

زرد متمايل به قرمزشبدر قرمز، کلزا، هويج

زرد متمايل به قهوه ایانواع میوه و گندم سیاه

  زرد متمايل به سبزگل گندم، بارباره و زيرفون

قرمز روشنشاه بلوط  

قرمزآويشن

قهوه ای متمايل به قرمزخلنگ  

قهوه اینارون، پیاز و پونه کوهی

طوسی تیرهاکالیپتوس

کهربايیمريم گلی، اکلیل کوهی و يونجه

سبزشهد نباتی

سبز تیره تا سیاهخارشتر، سرو، کاج، صنوبر، زبان گنجشک و بلوط
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استاندارد کیفی عسل ارائه شده توسط استاندارد جهانی مواد غذایی و اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا استاندارد جهانی
نوع عسل

مشخصه کیفی

در هر 100 گرم عسل

کمتر از 21 گرم عسل معمولی

کمتر از 23 گرممیزان رطوبت عسل شبدر، عسل خاربن

کمتر از 25 گرم عسل صنعتی يا عسل شیرينی

بیشتر از 65 گرم انواع عسل )به استثناء موارد زير:(
مقدار قندهای احیا
)فروکتوز، گلوکز(

بیشتر از 60 گرم بیشتر از ٤5 گرم عسلک با مخلوط عسلک و عسل گل

بیشتر از 53 گرم )Xanthorroea( درختان علفی

کمتر از 5 گرم انواع عسل ها به استثناء موارد زير:

کمتر از 10 گرممقدار ساکارز
شبدر،  خارشتر،  اسطوخودوس،  اقاقیا، 

يونجه، مرکبات، اکالیپتوس، کاج،
 اکلیل کوهی،

ـ کمتر از 15 گرم عسلک با مخلوط عسلک و عسل گل

    ترکیبات عسل1:
    فروکتوز : %38/2

  گلوکز : %21

         آب: %17/1

       مالتوز: %7/2
چندقندی ها: %4/2

ساکاروز: %1/5
مواد معدنی، ویتامین ها و

 انزیم ها: %0/56

1ـ ارزش میانگین ها از داده های USDA می باشد.
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کمتر از يک دهم گرم عسل معمولی  مواد جامد غیرمحلول
در آب

کمتر از نیم گرم عسل پرس شده )فشرده(

کمتر از ٤0
mg/Kg

کمتر از 50
mg/Kg

برای کلیه عسل ها اسیديته

بیشتر از 8 برای کلیه عسل ها

میزان فعالیت دياستازی
بیشتر از 3

 عسل هايی که به طور طبیعی در رده
عسل های کم آنزيم هستند

کمتر از ٤0
mg/Kg

کمتر از 60
mg/Kg

برای کلیه عسل ها
 هیدروکسی کتیل

فورفورال

مقدار قند و هدایت الکتریکی

 معیار استاندارد
)در هر 100 گرم عسل(

نوع عسل مشخصه کیفی

بیشتر از 60 گرم برای عسل گل
مقدار کل فروکتوز و گلوکز

بیشتر از ٤5 گرم برای عسلک و مخلوط عسل گل و عسلک

کمتر از 5 گرم انواع عسل به استثناء موارد زير

کمتر از 10 گرمساکارز
کاج، مرکبات، خارشتر، يونجه، اقاقیا، اکلیل 

کوهی

کمتر از 15 گرم اسطوخودوس

 کمتر از 0/8
mS/cm

 عسل گل به استثناء موارد زير و يا مخلوط
آنها و همچنین مخلوط عسل گل و عسلک

هدايت الکتريکی
 بیشتر از 0/8

mS/cm

عسلک و عسل شاه بلوط به استثناء 
موارد زير و يا مخلوط با آنها،  اکالیپتوس،  

خلنگ،  زيرفون،  انواع مورد، کاج،  انگور خرس 
)Arbutus Eucryphia(
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میانگین ترکیبات در عسل امریکایی و دامنه تغییرات آنها )وایت و همکاران 1962(

دامنهانحراف معیار میانگین ترکیب )به جز pH و ارزش دیاستاز(

22/9ـ 1٧/21/513/٤آب 

٤٤/3ـ38/202/12٧/2فروکتوز 

٤0/٧ـ31/33/022گلوکز 

٧/6ـ1/30/90/2ساکاروز

16ـ٧/32/12/٧مالتوز )کاهش دوقندي های مورد محاسبه در مالتوز(

8/5 ـ1/51/00/1چندقندي ها

0/92ـ0/٤30/160/13اسیدهای آزاد )همچون اسید گلوکونیک(

0/3٧ ـ0/1٤0/0٧0الکتون )همچون گلوکوالکتون (

1/1٧ ـ0/5٧0/20/1٧ کل اسید )همچون اسید گلوکونیک ( 

1/028 ـ 0/1690/150/02مواد معدني )خاکستر( 

0/133 ـ0/0٤10/0260پروتئین خام )نیتروژن(

pH3/916/1 ـ3/٤2ـ

61/2 ـ 20/89/82/1ارزش دياستاز 
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مواد مغذی عسل در ارتباط با احتیاجات بدن انسان

میانگین موادواحدماده مغذی 
در 100 گرم عسل 

مقدار مصرف
روزانه در امریکا

kcal30٤2800انرژی

ویتامین ها  

A ويتامینI.U.5000ـ

0/0061/5 ـ B1       mg0/00٤ )تیامین(  

0/061/٧ ـ B2         mg0/002 )ريبوفالوين(

0/3620 ـ mg0/11نیاسین )نیکوتینیک اسید( 

B6 )پیريدوکسین( 
mg0/02 0/112 ـ

0/3211 ـ mg0/008پانتوتیک اسید 

0/٤ـmg فولیک اسید

6ـB12  mg )سیانوکوباالمین(

2/٤60 ـC mg2/2  )اسید اسکوربیک(
DI.U.٤00ـ

30ـ.EI.U )توکوفرول(

0/3ـH mg )بیوتین(

مواد معدني 

301000ـmg٤کلسیم 

ـ20ـmg 2کلر 

0120/ ـmg0/01مس

0/15ـmgيد

3/٤18ـmg1آهن

13٤00ـ٧/mg0منیزيم

601000 ـ mg2فسفر

ـ٤٧0 ـmg10پتاسیم

ـ٤0 ـmg0/6سديم

ـmg 0/01سلنیوم

0/0515 ـ mg0/2روی

ـmg 0/0٧فلوئور
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میانگین و دامنه تغییرات ترکیبات عسلک

دامنه تغییراتانحراف معیار میانگین ترکیب و رنگ

زرد کهربايي تا سیاهـزرد کهرباييرنگ

18/2ـ16/31/٧٤12/2آب )%(

38/12ـ31/8٤/1623/91فروکتوز )%(

31/86ـ26/083/0٤19/23گلوکز )%(

1/1٤ـ0/80/220/٤٤ساکاروز )%(

12/٤8ـ8/82/515/11مالتوز )%(

11/5 ـ٤/٧1/011/28چندقندي ها )%(

22/٤ـ10/1٤/912/٧مواد نامشخص )%(

pH٤/٤5ـ  3/9ـ  ٤/88

اسیدهای آزاد 
ـ  ٤9/0٧10/5٧20/29)میلي اکي واالن در کیلوگرم(   66/02

1٤/09ـ5/83/590/36الکتون )%(

٧6/٤9ـ5٤/8810/8٤3٤/62کل اسیدها )%( 

1/185 ـ 0/٧360/2٧10/212مواد معدني )%( 

0/223ـ0/10/0530/0٤٧نیتروژن )%(

٤8/٤ ـ 6/٧ـ31/91دياستاز

)اين میانگین بر  اساس چهار نمونه اندازه گیري شده است(.
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مشخصات عسل طبق استاندارد  ایران و جهان

توضیحات و حد استانداردمشخصاتردیف

مشخصات ظاهري1
داراي طعم و مزه مناسب و عاري 
از مواد خارجي و تخمیر )گازدار( 

باشد.

تا حدي که نبايد ترکیب و مقدار حرارت دادن2
کیفیت آن را از دست دهد.

حداقل 65 درصدمقدار قند احیاکنندة عسل )پرورده(3

٤
مقدار رطوبت* غیر از:

ـ عسل علف جارو يا ورسک
ـ عسل شبدر

مناسب 18 و حداکثر 21 درصد
حداکثر 23 درصد
حداکثر 23 درصد

5

مقدار ظاهري ساکاروز** غیر از:
عسل مرکبات، يونجه، شبدر شیرين، اقاقیا، اسطوخودوس، اکالیپتوس،

 صمغ قرمز، درخت میشن، عسلک و عسل شکوفه با عسلک
عسل گل تاج الملوک )زبان در قفا( و اکالیپتوس سفید  استرالیايي

حداکثر 5 درصد
حداکثر 10 درصد
حداکثر 15 درصد

حداقل 9 درصدنسبت فروکتوز به گلوکز6

مواد جامد نامحلول در عسل استخراج شده٧
مواد جامد نامحلول در عسل فشرده ***

حداکثر 0/1 درصد
حداکثر 0/5 درصد

حداکثر 0/6 درصدمواد معدني )خاکستر(8

9pH3/5 حداقل

حداکثر ٤0 میلي اکي واالن در اسیديته10
هر کیلوگرم

حداکثر 30فعالیت دياستازي )بعد از فراوري(11

12)HMF( حداکثر 80 میلي گرم در مقدار هیدروکسي متیل فورفورال
کیلوگرم

عاري از  اين مواد و يا در حد معین باقي مانده سموم نباتي و يا مواد دارويي13
مورد تأيید مراجع ذي صالح

)*، ** و ***: فشردن عسل و موم مربوط به استاندارد جهانی است(.
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غلظت عسل بر اساس مقدار آب و وزن مخصوص در دماي 20 درجة سانتي گراد

1٤15161٧18192021مقدار آب )%(

1/٤٤0٤1/٤3501/٤2961/٤2361/٤1٧11/٤101/02٧1/3950وزن مخصوص

C(                                                                                   )در صورت لزوم(                                                     )در صورت لزوم(     30(

شکل: مراحل فراوری عسل

دریافت و انبار 
کردن عسل

 نمونه گیری و 
  استخراج عسلآزمایش عسل  

حرارت دادن، 
مخلوط کردن و 

ته نشینی

 تصفیه عسل 
)30 ˚C(

 تعدیل رطوبت 
  )25 ˚C(

 انبار کردن و 
فروش عسل

خشک کردن با 
هوادهی یا تحت 

خالء

پاستوریزه کردن 
عسل 

)C˚ 78 ـ 70( یا 
)C˚ 65 ـ 60(

کاربرد دارویی انواع عسل

کاربردنام گیاهان

بیماری های عفونی، سرفه، زخم معده، خستگی، ضعف و بی حالیآويشن

افسردگی، نارسايی کبد، خستگی، دوران نقاهت، ورم معده، سنگ صفرا، نفخ، ضعف اکلیل کوهی )رزماری(
و بی حالی

فعالیت های فیزيکی شديد و طوالنی )ورزشکاران(شبدر

سردرد، میگرن، بی خوابی، تورم مجاری تنفسی، انگل های روده ای، تب و بهترين اسطوخودوس
ضدعفونی کننده خارجی بدن

واريس، ضعف و بی حالی، کم خونی، ناراحتی های گردش خونشاه بلوط

افسردگی، فشارخون، کم خونی، ضعف و بی حالیمريم گلی

یایا
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%35

%14
%14

%13

%8

%4
%6%2 %3

%1

بی خوابی و اعصاب، سرماخوردگی،  ايجاد تعرق بدن، آرام بخش قلب و ضدتشنجزيرفون

تنظیم حرکات روده، درمان تورم دستگاه گوارش، شیرين کردن شیر کودک، اقاقیا
ضدديابت، درمان زخم های خارجی

بارداری، شیر دادن، کمبود مواد معدنی )خصوصاً آهن( و بیماری های عروقی و گندم سیاه
کم خونی

برونشیت، گلودرد، تورم گلو، حلق و حنجرهتمشک

انگل های روده، سیاه سرفه، عفونت های معده و دستگاه ادراری و ريه، برونشیت، سلاوکالیپتوس

التهاب مثانه، ورم پروستات، سنگ های ادراری و رماتیسمگون

بی خوابی و اعصاب، میگرن، تپش قلبمرکبات

ضدعفونی کننده دستگاه ادراری و مدر )ادرارآور(خلنگ )جاروب(

بیماری های دستگاه تنفس و مدر )ادرارآور(کاج، صنوبر، بلوط

بیماری های عفونی مربوط به ريه، روده و دستگاه ادراری، ضدانگل و ضدنفخپونه کوهی

تصفیه و انعقاد خونزرشک

حالت تشنج و تپش قلبدرخت نم دار

مقدار میانگین ترکیبات موم زنبور عسل )تولوچ، 1980(

منو استرها  

 تری استرها

  الکل های آزاد 

 استرها و پلی استرهای اسیدی: )2+1(

 مواد ناشناخته
هیدروکسی منواسترها

هیدروکسی پلی استرها

 اسیدهای آزاد

هیدروکربن ها

دی استرها
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حدود استاندارد موم زنبور عسل برای مصارف زنبورداری

حد قابل قبولخصوصیات فیزیکی و شیمیایی

C˚   65  ـ61نقطه ذوب
30 ˚C 0/966ـ0/950 )گرم در سانتی متر مکعب(وزن مخصوص در

٧5 ˚C 1/٤٤51ـ 1/٤398ضريب شکست نوری در
حداکثر 0/25درصد وزن خاکستر

حداکثر 0/٧5درصد وزن کل مواد فرار
٧9ـ٧2عدد استری
23ـ1٧عدد اسیدی

٤/3ـ3/3نسبت عدد استری به عدد اسیدی
102ـ  89عدد صابونی

طبق آزمون: محلول هیدروکسید سديم کدر نشود.چربی ها، اسیدهای چرب، رزين و موم ژاپنی

ـ  59 کدر شود و در C˚ 61 < کرسین، پارافین و موم های ديگر   61  ˚C طبق آزمون: محلول در
کدر نشود.

عدم ته نشینی ذرات در حالل های آلیوجود نشاسته
 

حدود استاندارد موم سفید شده زنبور عسل در مصارف بهداشتی ـ آرایشی

حد قابل قبولخصوصیات فیزیکی و شیمیایی
C˚ 65  ـ61نقطه ذوب

30 ˚C 0/966ـ0/952 )گرم در سانتی متر مکعب(وزن مخصوص در
٧5 ˚C 1/٤٤51ـ   1/٤388ضريب شکست نوری در

حداکثر 0/1درصد وزن خاکستر
105 ˚C حداکثر 1/0درصد وزن کل مواد فرار در

95ـ80عدد استری
10ـ5عدد اسیدی

16ـ10نسبت عدد استری به عدد اسیدی
105ـ   85عدد صابونی
حداکثر 10عدد يدی

طبق آزمون: محلول هیدروکسید سديم کدر نشود.چربی ها، اسیدهای چرب، رزين و موم ژاپنی
ـ  59 کدر شودکرسین، پارافین و موم های ديگر    61 ˚C طبق آزمون: محلول در

 و در C˚ 61 > کدر نشود.
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رنگ گرده گیاهان مختلف

رنگگرده گلرنگگرده گل

قرمزهلو، شلیل، گالبیسفیدتمشک، نارون، آويشن

قرمز قهوه ایشاه بلوط زينتیزرد روشناقاقیا، درخت زيرفون

خاکستریشبدر سرخزرد لیمويیبیدمشک

آبیفاسلیازرداسپرس، توت فرنگی

گل قاصدک، آفتابگردان، آلبالو، 
آبی سیاهخشخاشزرد قهوه ایگیالس، بادام

درجه بندی ارزش غذایی انواع گرده و تأثیر آنها بر طول عمر زنبور عسل

عمر زنبور عسل نام گیاهدرجه اهمیت گرده
)روز(

٤0 تا ٤5درختان میوه، شلغم، خردل وحشی، خلنگ )نوعی گل تیغ دار(1

28 تا 32افرا، گون های فندق2

20 تا 2٤گل قاصدک3

18 تا 20چمن، ذرت، صنوبر، کاج٤

تا 16فاقد گرده )شربت قند يا غذاهای جايگزين ديگر(5

%27%28

%24

%8
%5

%4

%4

کربوهیدرات ها       

 پروتئین خام

آب

چربی

مواد معدنی )خاکستر( 

    فیبر 

  سایر مواد  

مقدار میانگین ترکیبات گرده زنبور عسل
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میانگین ترکیب نمونه های گرده جمع آوری شده توسط انسان و زنبور عسل

جمع آوری توسط زنبور عسل )%(جمع آوری توسط انسان )%(ترکیب گرده

1٧/11011٧/01٧آب

35/52021٧/0220پروتئین خام

6/36٤31/33خاکستر

3/08552/0٤5چربی خام )عصاره اتری(

1/2326٤8/3536قندهای احیاکننده

1ـ83ـقندهای غیر احیاکننده

ــ83ـنشاسته

36/٧٤3293٤/2628مواد ناشناخته

گیاهانی که برای تولید میوه یا بذر باید توسط زنبور عسل گرده افشانی شوند

تولید بذرتولید میوه

انواع شبدرسیب

پنبهزردآلو

اسپرسگالبی

يونجهآلبالو

هويجگیالس

کلزاهلو

گل آفتابگردانگوجه درختی

پیازبه 

خیارآلو

خانواده کاهوبادام

کدوخیار

خربزهتمشک
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میزان ویتامین های گرده زنبور عسل

میکروگرم به ازای هر گرم گردهویتامین

)B1( 10/8ـ  5/٧5تیامین

)B2( 19/2ـ16/3ريبوفالوين

)B5( 210ـ  98نیکوتینیک اسید

)B6( 9ـ0پیريدوکسین

)B3( 51   ـ3پانتوتنیک اسید

)H( 0/25ـ0/1بیوتین

)B9( 6/8   ـ3/٤فولیک اسید

)B12( میانگین 0/0002سیانوکوباالمین

C 6٤0   ـ152ويتامین

D 0/6ـ0/2ويتامین

E 0/32ـ0/1ويتامین

A میانگین 1/53ويتامین

میزان مواد معدنی )درصد خاکستر( گرده زنبورعسل

درصدمواد معدنی

٤5ـ20پتاسیم

20ـ1فسفر

15ـ1کلسیم

12ـ1منیزيم

10ـ2سیلیکون

1/٤منگنز

0/08ـ   0/05مس

0/3ـ0/01آهن

1گوگرد

0/8کلر
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جمع آوری گرده

 تله گرده  

  دانة گرده  

 سایر وسایل مکانیکی

   پودر گرده  

   منجمد کردن   

درجه بندی و تمیز کردن

تجاری

خشک کردن با هوای گرم  

پودر )آسیاب کردن(

خام )تازه(

 مصارف انسانیمصارف زنبور عسل

مکمل گرده  

 به تنهایی یا مکمل گرده مخلوط عسل

 مخلوط با سایر ترکیبات

  مصارف انسانی  مصارف زنبور عسل

  به تنهایی

    مصارف انسانی     مصارف زنبور عسل

  دارویی 

  اسانس گرده   کپسول

  در داخل ظروفی با عمق cm 5 ـ4  

 دارویی

 قرص شربت   کپسول

همراه با بره موم و عسل

 بهداشتی ـ آرایشی

 عصاره گیری گلیکولی

    رنگ بری 

 غذایی

  اسانس ـ شکالت ـ آب نبات ـ مخلوط 

ترکیب با عسل

 یا شربت قند )مصرف مستقیم(

یک قسمت گرده و دو قسمت عسل

    نمودار روش های جمع آوری، نگهداری، فرآوری و مصارف گرده
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مواد مغذی ژله رویال و احتیاجات مورد نیاز انسان
 مصرف روزانه پیشنهاد شده

*)RDI( )گرم در روز( گرم در 100 گرم ژله رویال ماده مغذی

ـ ٧0 ـ60 آب
320 23ـ11 کربوهیدرات
50  18ـ  9 پروتئین
80 8  ـ3 چربی

RDI )میلی گرم در روز(  میلی گرم در 100 گرم ژله رویال ویتامین ها
15 19ـ  5/٤ )B3( نیاسین
1/٤ 5/5  ـ0/2 )B6( پیريدوکسین 
1/1 1/٧ـ0/1 )B1( تیامین
1/3 2/5ـ  0/5 )B2( ريبوفالوين
6 23ـ3/6 )B5( پنتوتنیک اسید

0/٤ 0/06ـ0/01 اسیدفولیک
0/0٤5 0/55ـ  0/15 )H( بیوتین

RDI )میلی گرم در روز(  میلی گرم در 100 گرم ژله رویال مواد معدنی
2000 1000 ـ 200 پتاسیم
1000 ـ  25   85 کلسیم
350 100ـ20 منیزيم
8/5 8  ـ٧/0 روی
12/5 11ـ1 آهن
1/2 1/6ـ0/33 مس

* Recommended Daily Intake

%5/76

%6/3

%0/94

%9/1

%11/4

%66/6

 آب         

پروتئین خام        

 قندها       

چربی ها         

مواد معدنی )خاکستر(     

سایر مواد )آنزیم ها، ویتامین ها و ...(  

میانگین ترکیبات ژله رویال
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میانگین ترکیبات زهر زنبور عسل

%71/5

%16

%5/5
%5

%2

فسفولیپیدهاقندها
ترکیبات فرار

آنزیم ها و آمین های فعال

پروتئین ها، پپتیدها و اسیدهای آمینه

زهر خشک % )b(زهر خشک % )a(اجزاترکیبات

آنزيم ها

A2 12ـ1210ـ10فسفولیپاز
2ـ31/5ـ1هیالورونیداز

1ـاسید فسفو منو استراز
1ـلیزوفسفولیپاز

0/6ـآلفا ـ گلوکوزيداز

ساير پروتئین ها و پپتیدها

50   ـ50٤0ملیتین
33ـ1آپامین
MCD122ـ

20/5ـ   0/5سکاپین 
A و B 21/٤ـ1پروکامین

1ـآدوالپین
0/8ـبازدارنده پروتئاز

0/10/1ترتیاپین
ـ15ـ13پپتیدهای کوچک

آمین های فعال دارای خواص 
فیزيولوژيکی

1/6ـ  20/5ـ   0/5هیستامین
1ـ10/13ـ0/2دوپامین

0/٧ـ  0/50/1ـ  0/1نورآدرنالین
ـ3ـ2مینامین

اسیدهای آمینه
0/50/٤اسید آمینه بوتیريک
α ـ1اسیدهای آمینه

ـ2گلوکز و فروکتوزقندها
ـ5ـفسفولیپیدها
ـ8   ـ٤ـترکیبات فرار
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ترکیبات بره موم

درصدترکیباتردیف

ـ   ٤5رزين ها1    55

35ـ   25موم و اسیدهای چرب2

10روغن های فرار3

5ديگر مواد آلی و معدنی٤

استاندارد کیفیت بره موم پیشنهاد تیخونوف و همکاران

درصداستاندارد کیفیت بره موم

2/22 ± 21/93مواد قابل استخراج

5/52 ± 1٧/08مقدار قابل ترکیب با اکسیژن )اکسیده شدن(

1/15 ± ٤6/18صمغ ها و رزين ها

٧/68 ± 2٧/11موم ها

2/3٤ ± 1٤/66پلی فنول ها

0/32 ± 2/26پلی ساکاريدها

1/81 ± 9/٧6ناخالصی های ظاهری

ـعدد يدی

میانگین ترکیبات بره موم )43، 51(

%50

%5
%5

%10

%30

رزین ها و صمغ ها
موم و اسید های چرب

روغن های ضروری یا فرار

مواد معدنی و ترکیبات آلی
بوقلمونگرده گل
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لیست برنامه پاک سازی و ضدعفونی سالن های پرورش بوقلمون

توضیحاتفرد مسئولپایانشروعتاریخمرحلهردیف

سم پاشی1

تخلیه تجهیزات و بستر2

جاروی خشک3

پاک سازی، ضدعفونی و انبارسازی ٤
تجهیزات

آب و جارو کردن سالن5

غبار روبی6

پاک سازی و ضدعفونی سیستم ٧
آب رسانی

کف شويی سالن8

خشک کردن سالن9

شعله افکنی10

ضدعفونی11

درمان بستر12

آماده سازی سالن13

گازدهی1٤

هوادهی15

پیش گرم سازی16

تاريخ تخلیه کامل دوره پیشین:                                             تاريخ و ساعت جوجه ريزی:

نتايج آزمون میکروبی نمونه های محیطی مزرعه:

گزارش:

 لطفاً نسخه اصلی جهت نگهداری در فايل مربوطه به بايگانی شرکت ارجاع شود.

بوقلمون
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برنامه نوری بوقلمون های گوشتی نژاد سنگین

بهار و تابستان

2٤ ساعت روشنايی0 تا 3 روزگی

٤ ساعت تاريکی داده شود٤ روزگی تا 6 هفتگی

5 ساعت تاريکیهفته ٧

6 ساعت تاريکیهفته 8

٧ ساعت تاريکیهفته 9

8 ساعت تاريکیهفته 10

9 ساعت تاريکیهفته 11

10 ساعت تاريکیاز هفته 12 تا فروش

پاییز و زمستان

2٤ ساعت روشنايی0 تا 3 روزگی

٤ ساعت تاريکی داده شود٤ روزگی تا 6 هفتگی

5 ساعت تاريکیهفته ٧

5/5 ساعت تاريکیهفته 8

6 ساعت تاريکیهفته 9

6/5 ساعت تاريکیهفته 10

٧ ساعت تاريکیهفته 11

8 ساعت تاريکیاز هفته 12 تا فروش
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استاندارد رشد در بوقلمون های تجاری

اضافه وزن)گرم(ضریب تبدیلسن)هفته(وزن)کیلوگرم(جنسیت

130 ـ 15182/6110نر

90 ـ ٧/51٤2/25٧٧ماده

احتیاجات غذایی بوقلمون

سن )هفته(
بعد از 1617 ـ 1415 ـ 1112 ـ 89 ـ 45 ـ 0احتیاجات غذایی

282623211816پروتئین خام )درصد(

285029003050320032503325انرژی متابولیسیم )کیلو کالری در هر کیلو(

1/٤1/251/151/050/950/85کلسیم )درصد(

0/٧50/٧0/650/600/550/٤8فسفر )درصد(

0/1٧0/1٧0/1٧0/1٧0/1٧0/1٧سديم )درصد(

0/620/560/520/٤80/٤20/35متیونین )درصد(

1/050/930/8٤0/٧50/680/58متیون + سیستین )درصد(

1/٧1/61/٤51/301/121/00لیزين )درصد(

منبع: کتاب تغذيه تجاری طیور )نويسنده: لیسون و سامرز(
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نیازهای ویتامینه و مواد معدنی هیبریدهای تجاری بوقلمون تا سن 4 هفتگی

نیازهای ویتامینه

10000ويتامین )واحد بین المللی(

5000ويتامین دی 3 )واحد بین المللی(

100ويتامین ای )واحد بین المللی(

٤ويتامین کا )میلی گرم در کیلو(

٤/5تیامین )میلی گرم در کیلو(

15ريبو فالوين )میلی گرم در کیلو(

1200کولین )میلی گرم در کیلو(

5پیريدوکسین )میلی گرم در کیلو(

0/3بیوتین )میلی گرم در کیلو(

2/5فوالسین )میلی گرم در کیلو(

0/0٤0ويتامین ب 12 )میلی گرم در کیلو(

نیازهای مواد معدنی

15مس )میلی گرم در کیلو(

160روی )میلی گرم در کیلو(

80آهن )میلی گرم در کیلو(

160منگنز )میلی گرم در کیلو(

0/3سلنیوم )میلی گرم در کیلو(

3يد )میلی گرم در کیلو(

منبع: کتاب تغذيه تجاری طیور )نويسنده: لیسون و سامرز(
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وزن بدن و مصرف خوراک در بوقلمون های سنگین در سنین مختلف

سن 
)هفته(

مصرف خوراک هفتگی )کیلوگرم(مصرف خوراک کل )تجمعی( )کیلوگرم(وزن بدن )کیلو گرم(

نرمادهنرمادهنرماده

10/110/110/100/100/100/10

20/2٤0/2٧0/2٧0/300/1٧0/20

30/٤٧0/580/660/٧50/390/٤5

٤0/٧01/01/121/360/٤60/61

51/11/51/٧22/060/600/٧0

61/62/02/٤82/920/٧60/86

٧2/12/63/3٧٤/000/891/08

82/63/3٤/٤15/301/0٤1/30

93/1٤/05/596/811/181/51

103/٧٤/٧6/938/591/3٤1/٧8

11٤/35/58/٤010/581/٤٧1/99

12٤/86/39/9912/831/592/25

135/3٧/111/6915/3٤1/٧02/51

1٤5/88/013/٤٤18/001/٧52/66

156/38/815/2620/891/822/89

166/٧9/٧1٧/1823/9٤1/923/05

1٧٧/110/519/212٧/032/033/13

18٧/511/321/2830/3٤2/0٧3/2٧

19٧/812/123/٤333/٧٧2/153/٤3

208/112/825/663٧/3٧2/233/60

2113/5٤1/083/٧1

221٤/2٤٤/903/82

231٤/8٤8/8٤3/9٤

2٤15/٤52/89٤/05

منبع: کتاب تغذيه تجاری طیور )نويسنده: لیسون و سامرز(
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مقایسه ارزش غذایی انواع منابع پروتئینی

انرژینوع گوشت
)کیلوکالری(

انرژی
چربی 

)کیلوکالری(

چربی کل
)گرم(

پروتئین
)گرم(

کلسترول
)میلی گرم(

سدیم
)میلی گرم(

سینه بوقلمون 
1151012655٤5)بدون پوست(

120151/52٤٧065سینه مرغ )بدون پوست(

180٧082٤8560فیله گاو

150506229080فیله گوساله

1808082580٧0فیله بره

تعداد بوقلمون قابل نگهداری در یک متر مربع بسته به سن آن به شرح جدول زیر است:

سن 
)هفته(

تعداد بوقلمون در 
یک متر مربع )قطعه(

سن 
)هفته(

تعداد بوقلمون در 
یک متر مربع )قطعه(

سن 
)هفته(

تعداد بوقلمون در 
یک متر مربع )قطعه(

13٤ تا 51016 و 1256

٧8 و 2208
1٧2/5 به بعد

9٤ تا 31612 و ٤

فضای مورد نیاز پرورش بوقلمون تجاری با توجه به سن و جنس

فضای پرورش )قطعه/ مترمربع(دوره پرورش

10 ـ 9از شروع دوره تا هفته پنجم برای نرها و ماده

از هفته ششم تا انتهای دوره

٤/٤مختلط

5/1ماده ها

2/8نرها
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برنامه روشنایی جهت پرورش بوقلمون گوشتی

شدت روشنایی )لوکس(مدت روشنایی )ساعت(سن گله )روز(

12٤50

22350

32250

30 ـ ٤21٤0

30 ـ 520٤0

61925

٧1820 تا انتهای دوره

تعداد و نوع دانخوری و آبخوری در دوره های مختلف پرورش

دوره پرورش

آبخوریدانخوری

نوع
تعداد پرنده به ازای 

هر عدد
نوع

تعداد پرنده به ازای 
هر عدد

80کله قندی100سینی يا بشقابی1 تا ٧ روزگی

٧0زنگوله ای50آويز فلزی يا بشقابی اتوماتیک8 روزگی تا انتها

10فنجانکی٤0ناودانی )120 سانتی متر(8 روزگی تا انتها
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میزان مصرف آب بوقلمون گوشتی )لیتر به ازای هر 1000 قطعه بوقلمون(

دمای بیش از C( 32˚(دمای 25 تا 32 )C˚(دمای 20 تا 24 )C˚(سن گله )هفته(

٤2ــ1

28٧10٧10٧

31311٤٧16٧

٤1٧9215231

521925٤326

6282338٤09

٧3٤239٧٤69

8٤2151٧533

9525616688

1056٤656٧83

11628٧٧5886

12٧2383199٤

13٧٤39621053

1٤٧٧5990111٧

15٧8310021133

16٧911010113٧

1٧٧95101811٤5
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Nicholas احتیاجات تغذیه ای بوقلمون گوشتی

پیش دان
رشد دان

1
رشد دان

2
میان دان

1
میان دان

2
میان دان

3
پس دان

1

پس 
دان
2

سن
)هفته(

19ـ1٧21ـ  1518ـ1316ـ101٤ـ٧12ـ59   ـ06ـ٤نر

1٧ـ1520ـ1316ـ111٤ـ912ـ٧10ـ  58   ـ06ـ٤ماده

)Kcal/Kg( 3020310031503250330033503٤503500انرژی

1٤ـ1516ـ161٧ـ  1818ـ2020ـ2322ـ  2٤25ـ2626ـ  28پروتئین خام %

1/821/621/٤٧1/311/1٧1/091/010/90لیزين %

0/650/590/5٤0/٤90/٤50/٤20/٤10/39متیونین %

1/181/0٧0/990/900/820/٧60/٧50/٧0متیونین  +      سیستئین %

0/260/960/880/800/٧30/6٧0/620/5٧ترئونین %

1/060/260/2٤0/220/210/200/200/18تريپتوفان %

1/861/6٧1/511/351/211/121/050/95آرژنین %

1/221/101/010/920/830/٧٧0/٧30/6٧والین %

1/110/990/910/810/٧٤0/690/650/59ايزولوسین %

1/٤91/381/2٤1/1٤1/001/010/930/82کلسیم %

0/٧60/690/620/5٤0/500/510/٤60/٤1فسفر قابل دسترسی %

0/٧30/680/630/580/500/510/٤60/٤1فسفر غیر فیفات %

0/1٧0/1٧0/160/180/150/150/150/15سديم %

0/200/200/190/190/180/180/190/19کلر %

1/251/201/101/001/000/900/900/90اسید لینولئیک %
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BUT احتیاجات تغذیه ای بوقلمون گوشتی

پیش 
میان دانپیش دانآغازین

1
میان دان

2
پس دان

1
پس دان

2

سن
)هفته(

15ـ1316ـ101٤ـ٧12ـ59   ـ06ـ٤نر

13ـ111٤ـ912ـ٧10ـ  58   ـ06ـ٤ماده

)Kcal/Kg( 285029503050315032503325انرژی

1٧ـ  1918ـ2120ـ2322ـ  262٤ـ282٧ـ  29پروتئین خام %

1/8501/٧001/5501/٤001/2001/050آرژنین %

1/٧٧51/6501/5001/3501/1501/000لیزين % 

0/٧000/6500/6000/5500/6001/٤50متیونین %

1/1501/0500/9500/8500/٧500/٧00متیونین +    سیستئین %

0/3200/2800/2500/2300/2000/180تريپتوفان %

1/0500/9900/8900/٧900/6900/660ترئونین %

1/501/٤01/301/201/101/05کلسیم %

1/000/950/850/٧50/٧00/66فسفر کل %

0/٧50/٧00/650/600/550/50فسفر قابل دسترسی %

0/160/1٧0/180/180/190/19سديم %

0/2٤0/2٤0/2٤0/190/200/20کلرايد %

1/٤01/351/301/251/251/25اسید لینولئیک % 
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فرم ثبت آمار اطالعات پرورش بوقلمون
نام مرغداری:

کارخانه جوجه کشی:
شماره سالن:

تاريخ ورود جوجه:
مسئول: تعداد اولیه: 

دامپزشک مسئول فارم: فارم: 

تاریخ
سن 
به 
روز

حذف 
و 

نقصان

درجه 
حرارت

دان
مصرفی

مالحظات
تاریخ

سن 
به 
روز

حذف 
و 

نقصان

درجه 
حرارت

دان
مصرفی

مالحظات
 ، و ر ا د ، کسن ا و

غیره
واکسن،  دارو، 

غیره
129
230
331
٤32
533
63٤
٧35

جمع هفته پنجمجمع هفته اول
836
93٧
1038
1139
12٤0
13٤1
1٤٤2
جمع هفته ششمجمع هفته دوم
15٤3
16٤٤
1٧٤5
18٤6
19٤٧
20٤8
21٤9

جمع هفته هفتمجمع هفته سوم
2250
2351
2٤52
2553
265٤
2٧55
2856

جمع هفته هشتمجمع هفته چهارم
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نمونه فرم ثبت اطالعات گله ها

شماره فرم:                                    شماره سالن:                                سرپرست سالن:
ظرفیت اسمی سالن:                         تاريخ جوجه ريزی:                         تعداد جوجه ريزی:

سن تاریخ
)روز(

تعداد تلفاتتعداد حذفتعداد کل سالن

مصرف 
آب

مصرف 
دان

توضیحات 
)بیماری ـ 

دارو ـ 
واکسن و 

)...
مخلوطمادهنرمخلوطمادهنرمخلوطمادهنر

هفته:        میانگین وزن:        مصرف دان هفته:        ضريب تبديل هفتگی:        درصد کل تلفات هفتگی:

هفته:        میانگین وزن:        مصرف دان هفته:        ضريب تبديل هفتگی:        درصد کل تلفات هفتگی:

هفته:        میانگین وزن:        مصرف دان هفته:        ضريب تبديل هفتگی:        درصد کل تلفات هفتگی:
تهیه کننده گزارش:                                         تاريخ:                                         امضا:
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BUT6 راندمان پرورش بوقلمون

سن 
)هفته(

ضریب تبدیل غذایی )FCR(وزن زنده )کیلوگرم(

مادهنرمادهنر

10/160/160/960/9٤

20/390/3٤1/231/23

30/٧50/6٤1/3٧1/39

٤1/2٧1/051/٤61/50

51/951/591/521/5٧

62/٧٧2/231/581/6٤

٧3/٧32/961/651/٧2

8٤/813/٧61/٧11/80

95/98٤/621/٧61/86

10٧/235/511/811/93

118/5٤6/٤21/8٧2/01

129/88٧/321/922/09

1311/2٤8/221/982/1٧

1٤12/619/092/0٤2/26

1513/969/9٤2/102/35

1615/3010/٧٤2/1٧2/٤5

1٧16/6111/52/2٤2/55

181٧/9012/222/322/65

1919/1612/882/٤02/٧5

2020/3913/٤92/٤92/8٧

ـ2/59ـ2121/60

ـ2/69ـ2222/80

ـ2/80ـ2323/98

ـ2/91ـ2٤25/15
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Big 9 راندمان پرورشی بوقلمون گوشتی

سن 
)هفته(

ضریب تبدیل غذایی )FCR(وزن زنده )کیلوگرم(

مادهنرمادهنر

10/150/150/930/91

20/3٧/331/211/22

30/٧2/611/361/38

٤1/211/001/٤61/٤9

51/861/511/521/56

62/6٤2/121/581/6٤

٧3/562/821/651/٧2

8٤/593/591/٧11/80

95/٧1٤/٤11/٧61/86

106/905/261/811/93

118/156/121/862/01

129/٤36/991/922/09

1310/٧2٧/8٤1/982/1٧

1٤12/038/682/032/26

1513/329/٤82/102/35

161٤/6010/252/1٧2/٤5

1٧15/5810/982/2٤2/5٤

181٧/0811/662/322/6٤

1918/2812/292/٤02/٧5

2019/٤512/8٧2/٤92/86

ـ2/59ـ2120/61

ـ2/٧0ـ٧5/2221

ـ2/80ـ2322/88

ـ2/92ـ00/2٤2٤
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BUT 10 راندمان پرورشی بوقلمون گوشتی

سن 
)هفته(

ضریب تبدیل غذایی )FCR(وزن زنده )کیلوگرم(

مادهنرمادهنر

10/1٤0/1٤0/920/91

20/3٤0/311/181/20

30/650/381/331/35

٤1/90/9٤1/٤31/٤٧

51/681/٤01/٤81/5٤

62/391/9٧1/5٤1/61

٧3/222/631/611/68

8٤/1٧3/351/6٧1/٧6

95/19٤/111/٧11/83

106/2٧٤/891/٧٧1/90

11٧/٤05/6٧1/821/98

128/556/٤51/882/0٧

139/٧2٧/211/9٤2/15

1٤10/88٧/952/002/25

1512/058/662/0٧2/35

1613/229/3٤2/1٤2/٤5

1٧1٤/3٧9/652/212/55

1815/5210/502/292/65

ـ2/3٧ـ1916/6٤

ـ2/٤٧ـ201٧/٧٧
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Nicholas 300 راندمان پرورشی بوقلمون گوشتی

سن 
)هفته(

ضریب تبدیل غذایی )FCR(وزن زنده )کیلوگرم(

مادهنرمادهنر

10/1٤0/120/130/18

20/3٤0/301/1٧1/28

30/680/5٧1/221/3٧

٤1/1٤0/9٤1/281/٤6

51/٧٤1/٤01/3٤1/5٤

62/٤61/9٧1/٤21/63

٧3/322/631/٤91/٧0

8٤/263/3٧1/5٧1/٧٧

95/2٧٤/151/661/85

108/36٤/951/٧51/93

11٧/٤65/٧61/852/01

128/596/521/952/09

139/٧2٧/262/052/1٧

1٤10/85٧/952/162/26

1511/958/582/2٧2/3٤

16139/1٧2/382/٤3

1٧1٤9/682/٤92/50

181٤/9٧10/152/602/59

ـ2/٧3ـ1915/88

ـ2/85ـ٧0/2016

ـ2/98ـ211٧/٤5

ـ3/12ـ2218/15
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Nicholas 700 راندمان پرورشی بوقلمون گوشتی

سن 
)هفته(

ضریب تبدیل غذایی )FCR(وزن زنده )کیلوگرم(

مادهنرمادهنر

10/160/151/0٤1/19

20/3٤0/3٤1/101/23

30/680/631/161/30

٤1/221/021/231/3٤

51/951/511/301/٤3

62/٧92/111/3٧1/50

٧3/٧62/831/٤31/58

8٤/8٤3/621/501/6٤

96/0٤٤/٤61/5٧1/٧2

10٧/3٧5/361/6٤1/80

118/٧56/291/٧11/90

1210/1٤٧/231/٧81/9٧

1311/558/131/862/05

1٤12/9٤8/9٧1/9٤2/12

151٤/329/٧62/022/19

1615/6610/٤٤2/112/28

1٧16/9٧11/032/192/3٧

1818/2311/562/292/٤٧

1919/٤612/052/392/5٧

2020/6٤12/522/٤82/68

ـ2/5٧ـ٧6/2121

ـ2/68ـ2222/8
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                       شترمرغ

فضاي مورد نیاز براي پرورش شترمرغ

مولدین

گردشگاهمسقف )سایبان(

250 متر مربع8 متر مربع )به ازاء هر قطعه(
)حداقل عرض 10 متر و حداقل طول 80 متر(

پرواربندی

2 متر مربع0/5 متر مربع )مسقف(از تولد تا 1 ماهگی

10 متر مربع1 متر مربع )مسقف(1 تا 3 ماهگی

30 متر مربع٤ متر مربع )سايبان(3 ماهگی تا پايان پروار

ویژگی های تخم شتر مرغ

واحدارزشویژگی

عدد30 ـ 100تعداد تخم تولیدی در يک سال

درصد60 ـ 98قابلیت هچ

درصد30 ـ 90قابلیت باروری

درصد90 به باالقابلیت ماندگاری جوجه ها

عملکرد تولیدي شترمرغ

صنعتعملکرد

تعداد تخم های يک شتر مرغ ماده در سال100 ـ 30 عدد

باروری تخم90 ـ %30

جوجه گیری از تخم های نطفه دار98 ـ %60

میزان بقای جوجه ها )3 ماهگی(تا %90

تعداد شتر مرغ های نتايج باقیمانده تا سن کشتار به ازای هر شتر مرغ ماده در سالتا ٤0%
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وزن محتویات تخم شتر مرغ به همراه ترکیب نسبی زرده، آلبومین و پوسته
Carey et al )1980( اطالعات از

میانگین وزن
)گرم(

وزن کل محتویات
)گرم(

زرده
)درصد(

آلبومین
)درصد(

پوسته
)درصد(

1٤5511933٤/365/٧1٧/9

ترکیب مواد مغذی بخش های مختلف تخم شتر مرغ
خاکستر )درصد(چربی )درصد(پروتئین )درصد(آب )درصد(ترکیبات
50/61531/31/9زرده
0/8٧ـ88/٧9/8سفیده

مقایسه مواد مغذی در تخم شتر مرغ، امو و مرغ )ترکیب نسبی زرده و آلبومین بدون در نظر گرفتن 
Angel )1993( اطالعات از .)پوسته ها

مرغاموشتر مرغاجزاء )واحد(

75/173/974/7رطوبت )درصد(
مواد مغذی )بر اساس ماده خشک(

٤٧/1٤2/9٤٧/٤پروتئین )درصد(
٤3/٧٤8/1٤5/٤چربی )درصد( 

0/0620/0٤50/12ويتامین E )واحد بین المللی در هر گرم(
19/2913/120/5ويتامین A )واحد بین المللی در هر گرم(

*)ppm( 5/852/٤33/55تیامین
)ppm( 1/930/5111/18اسید فولیک

)ppm( 30/136/855/3اسید پانتوتینک
)ppm( 9/٧211/8٧12/6ريبوفالوين
0/2600/2٤50/233کلسیم )درصد(
0/٧980/81٧0/810فسفر )درصد(
)ppm( 559510٤90منیزيم
)ppm( 6/63/٤15/8منگنز
)ppm( 1/5٧1/180/60سلنیوم
)ppm( 53/٧38/559/2روی
)ppm( 3/23/052/8يد
)ppm( 101/398/390/9آهن
0/5٤ـ0/6٧سديم )درصد(

0/50ـ0/٤پتاسیم )درصد(
* ppm عبارت است از يک قسمت در میلیون قسمت
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جوجه کشی  عملیات  نیاز  مورد  ضد عفونی  محلول های  در  که  اصلی  شیمیایی  مواد  خصوصیات 
استفاده می شود.

هیپوکلریت ها فرمالدئیدویژگی
فنولیک هاآمونیوم چهارگانهو کلر

مؤثرمؤثرمؤثرمؤثرضد باکتری
متغیرضعیفمؤثرمؤثرضد اسپور
مؤثرضعیفمتغیرمؤثرضد قارچ

متغیرضعیفمتغیرمؤثرضد ويروس
باالپايینمتغیرباالدرجه سمیت
ضعیفخوبضعیفضعیفگندزدايی
متغیرنیستهستنیستخورندگی
پايینباالپايینپايینقیمت

نسبت رطوبت در حرارت های خشک و مرطوب

درجه حرارت خشک

درجه سانتی گراد٤36/135/535/٧36/236/3٧

درجه فارنهايت59٧9695/99989٧
درصد رطوبت نسبی

131٤1٤/5151٧2066 )18/9(

اد 
عد

 )ا
له(

فتی
با 
ج 

سن
دما

ب )
طو

مر
ت 

رار
 ح

جه
در

ت(
 اس

راد
ی گ

انت
 س

جه
 در

 به
نتز

پرا
ل 

داخ 15161٧1819216٧ )19/٤(
1٧182020212268 )20(
18202122232٤69 )20/5(
2022232٤2526٧0 )21/1(
222٤25262٧28٧1 )21/٧(
25262٧292931٧2 )22/2(
2٧282930323٤٧3 )22/8(
293031323٤36٧٤ )23/3(

توجه: محل تقاطع حرارت خشک و حرارت مرطوب درصد رطوبت نسبی است.
باشد،  سانتی گراد  درجه   21/1 مرطوب  حرارت  درجه  و   36/1 حرارت خشک  درجه  اگر  مثال: 

رطوبت دستگاه 2٤ درصد است.
N-32( × 5[ ÷ 9([ = فارنهايت به سانتی گراد
N×9( ÷ 5[ + 32([ = سانتی گراد به فارنهايت

N  : درجه حرارت مورد نظر



149

جدول رابطه ارتفاع از سطح دریا در شهرهای مختلف با فشار هوا

فشار هوا )میلی متر جیوه(ارتفاع از سطح دریا )متر(نام شهر

31016رشت
301010اهواز
9٤0908قم

98590٤مشهد
1200886تهران
12338٧2يزد

130086٧کرمانشاه
1٤0085٧تبريز
15308٤6شیراز
15808٤0اصفهان
163083٤زنجان
1٧5182٤کرمان

20٧0٧89شهرکرد

جدول میزان رطوبت نسبی در فشار اتمسفر متفاوت

فشار اتمسفر
درصد

104010201000980960940920900880860840820

1٧. 81٧. 918 .118 .218 .318 .٤18 .618 .٧18 . 818 .91919 .115

د(
رص

)د
ی 

سب
ت ن

طوب
ر

1٧.51٧.61٧.81٧.91818.118.318.٤18.518.٧18 .818 .916

1٧.21٧. 31٧. 51٧. 61٧ .٧1٧. 81٧. 918 .118 .218 .315 .518 . 61٧

16.91٧1٧. 21٧ .31٤ .٧1٧. 51٧. 61٧. 81٧. 91818 .118 .318

16. ٧16. 816. 91٧1٧ .11٧. 21٧. 31٤. ٧1٧. 61٧ .٧1٧. 81819

16 .٤16. 516. 616 .٧16. 816 .91٧1٧ .11٧. 31٤ .٧1٧. 51٧. 620

16 .116 .216. 316 .٤16. 516. 616. ٧16. 81٧1٧. 11٧. 21٧. 321

15. 815 .91616. 116. 216 .316. ٤16. 616. ٧16. 816 .91٧22

15 . 515. 615 .٧15. 815 .91616 .116. 216 .٤16. 516. 616 .٧23

15 .315 .٤15. 515. 615 .٧15. 815 .915 .916. 116. 216. 316. ٤2٤

1٤. 91515 .215 .215 .٤15. 515. 615 .٧15. 815 .91616. 125



150

فشار اتمسفر
درصد

104010201000980960940920900880860840820

1٧ .٤1٧ .٤1٤. 81٤ .91515 .215 .315 .٤15 . 515 .615. ٧15. 826

1٤. ٤1٤. 51٤. 61٧ .٤1٤. 81٤. 81٤. 915 .115 .215 .315 .٤15. 52٧

1٤ .21٤ .21٤. 31٤ .٤1٤. 51٤. 61٧. ٤1٤. 81٤. 81515 .115 .228

13 .91٤1٤ .11. ٤21٤. 21٤. 31٤ .٤1٤. 51٤. 61٧. ٤1٤. 81٤ .929

13. ٧13. ٧13. 813 .91٤1٤. 11٤. 11٤ .21٤ .31٤. ٤1٤. 51٤. 630

13. ٤13. 513. 613. 613. ٧13. 813 .91٤1٤1٤ .11٤ .21٤. 331

13. 213. 213. 313. ٤13. 513. 513. 613. ٧13. 813. 91٤1٤32

12. 91313 .113 .113. 213 .313 .٤13. ٤13. 513. 613 .٧13. 833

12 .٧12 .٧12. 812. 9131313 .113 .213. 313 .313. ٤13. 53٤

12. ٤12. 512. 512. 612 .٧12. 812. 812. 91313 .113 .213. 235

12. 112 .212 .312 .٤12. ٤12. 512. 612. ٧12. ٧12. 812. 91336

11 .9121212 .112 .212. 212. 312. ٤12. 512. 512. 612. ٧3٧

11 .٧11. ٧11. 811 .911 .91212 .112. 112 .212. 312. ٤12 .٤38

11 .٤11. 511. 611. 611. ٧11. ٧11. 811 .911 .91212 .112. 239

11 .211. 211 .311. ٤11 .٤11. 511. 611. 611. ٧11. 811. 811 .9٤0

غلظت های توصیه شده دوددهی با فرمالین و پرمنگنات پتاسیم

قدرتردیف
برای تولید گاز فرمالدئید )با هم مخلوط می شوند(

پرمنگنات پتاسیم )گرم(مایع فرمالین )سی سی(

11x ٤020يک برابر

22x 80٤0دو برابر

33x 12060سه برابر

٤٤x 16080چهار برابر
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غلظت های توصیه شده دوددهی با فرمالین و پرمنگنات پتاسیم

زمان دوددهی به دقیقهغلظت دوددوددهیردیف

3x20تخم ها بعد از تخم گذاری1

2x20تخم ها قبل از گذاشتن در ستر2

1x30 و 2xسالن جوجه کشی3

3x30هچر، بین هچ ها٤

3x30سالن هچر5

ارتباط میان سن و وزن جوجه شتر مرغ و درجه حرارت اتاق جهت نگهداری در اتاق پرورشی
)بدون مادر مصنوعی(

سنوزندرجه حرارت اتاق

32 ˚C )90 ˚F(> 3 ـ 0 روزگی1 کیلوگرم

30 ˚C )86 ˚F(> ٧ ـ ٤ روزگی1/2 کیلوگرم

28 ˚C )82 ˚F(> 1٤ ـ 8 روزگی1/5 کیلوگرم

26 ˚C )٧9 ˚F(> 21 ـ 15 روزگی2 کیلوگرم

2٤ ˚C )٧5 ˚F(> 35 ـ 22 روزگی5 کیلوگرم

22 ˚C )٧2 ˚F(> 50 ـ 36 روزگی10 کیلوگرم

20 ˚C )68 ˚F(> 60 ـ 51 روزگی35 کیلوگرم

احتیاجات غذایی

سن

انرژی 
متابولیسمی 

)کیلو کالری در 
کیلوگرم غذا(

پروتئین خام
)درصد(

فیبر
)درصد(

کلسیم
)درصد(

فسفر
)درصد(

2261/30/٧2 ـ 1٧5020تا 1 ماهگی

235020101/30/6٤از 1 تا 2 ماهگی

2٧0018101/30/6٤از 2 تا 3 ماهگی

2800161٤1/30/6٤از 3 ماهگی تا قبل از بلوغ 

از 1 ماه قبل از بلوغ و در 
28002٤1٤2/٤50/٧مرحله جفت گیری
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دوره های رشد شتر مرغ ها تحت تغذیه تجاری

وزن زندهسن )ماه(دوره تغذیه
)کیلوگرم(

رشد
)گرم/ پرنده/ روز(

مقدار انرژی خوراک 
)انرژی قابل متابولیسم 

کیلوکالری/ کیلوگرم خوراک(

101503٤65 ـ 20/8 ـ 0پیش آغازین
٤0٤003226 ـ ٤/510 ـ 2آغازین
603302٧٤8 ـ 6/5٤0 ـ ٤/5رشد

9025022٧0 ـ 10/560 ـ 6/5پایانی
1002002031 ـ 1290 ـ 10/5پس پایانی

22٧0ـباالی 110باالی 20مولد

The Welfare of farmed Ratites )2011( منبع: کتاب

میانگین ماده خشک مصرفی تخمین زده شده همراه با پروتئین و اسید آمینه مورد نیاز شتر مرغ

پارامترهای تخمینی
مرحله تولید

نگهداریپایانیرشدآغازینپیش آغازین

120ـ9090 ـ 6060 ـ ٤0٤0 ـ 1010ـ 0/85وزن زنده )کیلو گرم(
20 ـ 1010 ـ ٧٧ ـ 55 ـ 22 ـ 0سن )ماه(

2٧58٧5160319152٤٤0مصرف خوراک )گرم/ روز(
22/8919/٧21٤/٧112/156/92پروتئین )گرم/ 100 گرم خوراک(
1/11/020/8٤0/٧90/58لیزين )گرم/ 100 گرم خوراک(

0/330/330/290/280/2٤متیونین )گرم/ 100 گرم خوراک(
0/230/220/180/1٧0/1٤سیستین )گرم/ 100 گرم خوراک(

اسید آمینه های گوگرد دار
0/560/550/٤٧0/٤50/38)گرم/ 100 گرم خوراک(

0/630/590/٤90/٤٧0/36ترئونین )گرم/ 100 گرم خوراک(
0/9٧0/930/80/٧80/63آرژنین )گرم/ 100 گرم خوراک(
1/381/2٤0/990/880/59لوسین )گرم/ 100 گرم خوراک(
0/٧0/650/5٤0/510/38ايزولوسین )گرم/ 100 گرم خوراک(
0/٧٤0/690/5٧0/530/36والین )گرم/ 100 گرم خوراک(

0/٤0/٤30/٤0/٤0/3٧هیستیدين )گرم/ 100 گرم خوراک(
0/850/٧90/650/610/٤5فنیل آالنین )گرم/ 100 گرم خوراک(
0/٤50/٤٤0/380/380/31تیروزين )گرم/ 100 گرم خوراک(

The Welfare of farmed Ratites )2011( منبع: کتاب
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مقادیر توصیه شده حداقل درصد مواد مغذی )با رطوبت(
 برای جیره های شتر مرغ گردن سیاه آفریقایی )درصد(

پروتئین نوع خوراک
خام

رطوبتلیزین
)حداکثر(

فیبر خامچربی خام
)حداکثر(

فسفرکلسیم

191122/5101/20/6پیش آغازين

1٧0/9122/513/51/20/6آغازين

150/٧5122/51٧/510/5رشد

120/55122/522/50/90/5پايانی

100/٤122/5250/80/5کشتار

100/3122/5300/80/5نگهداری

120/58122/52٤20/5مولد

The Welfare of farmed Ratites )2011( منبع: کتاب

شکل فیزیکی توصیه شده جیره برای شتر مرغ های در مراحل مختلف تولید

شکل فیزیکی جیرهمرحله تولید/ رشد

آردیپیش آغازين

کرامبلآغازين

پلت )6 میلی متری(رشد

پلت )6 میلی متری(پايانی

پلت )6 میلی متری(نگهداری

پلت )6 میلی متری(تولید
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ضریب تبدیل غذایی در شتر مرغ در سنین مختلف با تأکید بر کیفیت پوست

ضریب تبدیل خوراکسن

2/8 ـ 2/٤ کیلوگرم خوراک برای تولید 1 کیلوگرم وزن زندهتا شش ماهگی

٤/5 ـ ٤ کیلوگرم خوراک برای تولید 1 کیلوگرم وزن زندهده ماهگی

5/8 ـ 5/2 کیلوگرم خوراک برای تولید 1 کیلوگرم وزن زندهيازده ماهگی

6/5 ـ 5/8 کیلوگرم خوراک برای تولید 1 کیلوگرم وزن زندهدوازده ماهگی

نمونه ای از جیره های مصرفی در سنین مختلف در مزارع پرورش شتر مرغ ایران

2 ـ 0 درصد ماده غذایی
ماهگی

4 ـ 2 
ماهگی

6 ـ 4 
ماهگی

10 ـ 6 
ماهگی

مولد دوره 
تولید

مولد دوره 
نگهداری

مولد دوره 
نگهداری 
)درصورت 
پرچینی(

٤9/9٤3٤/0٧22/2612/9122/3213٧/٧٤ذرت

3٤/٧923/5115/318/٧٧19/9101/69کنجاله سويا

818/032٧/62٤/0532/0236/8635/91يونجه

0101525151015جو

0٧/51٤/632503030سبوس گندم

0000065کاه گندم

11/2٤0/8501/3800روغن

2/9٤2/61/951/622/8821/95دی کلسیم فسفات

1/٧31/٤80/8٧1/19٤/950/5٧1/01کربنات کلسیم

0/٤0/3٧0/3٤0/390/٤0/3٧0/3٧نمک

1111111مکمل معدنی و ويتامینه

0/080/10/10/020/1٤0/10/16متیونین

0/120/10/090/0500/10/1٧لیزين

100100100100100100100جمع
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انواع یونجهپروتئین )%(فیبر )%(کلسیم )%(فسفر )%(

6% گل دهی0/191/183813

30% گل دهی0/211/303٤15

10% گل دهی٤02918/0/2٤1

يونجه خوب0/291/602620

يونجه عالی0/321/802322

مواد مغذی موجود در هر 100 گرم گوشت شتر مرغ

شتر مرغگاو گوشتیمرغعنوان

3/616/32چربی )گرم(

858٤58کلسترول )میلی گرم(

18525611٤انرژی )کیلو کالری(

21/٤2021/9پروتئین )گرم(

1395/2کلسیم )میلی گرم(

مقایسه کیفیت گوشت شتر مرغ نسبت به سایر حیوانات پرورشی )در هر 100 گرم(

پروتئین )g(چربی )g(کالری )Kcal(کلسترول )m g(نوع گوشتردیف

٤99٧1/٧21/1شتر مرغ1

٧31٤0318/5ران مرغ2

801352/221سینه مرغ3

591652/820بوقلمون٤

552251520ران گوساله5

٧52611322گاو6

٧8215192٤گوسفند٧
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 درصد الشه لخت بسته به سن جنس و استانداردهای مديريتی بین 6٤ ـ 56% متغیر می باشد 
که در جنس نر 1/5% بیشتر از جنس ماده تولید گوشت صورت می گیرد. اجزای غیر الشه ای 

شامل ٤٤ ـ 36% مابقی می شود که به شرح ذيل می باشد:

اجزادرصد وزن زنده

خون٧ ـ 6

سر1 ـ 0/8

پا )از زانو به پايین(3/5 ـ 3

پوست8 ـ ٧

بال1/5 ـ 1/2

دل و جگر )قلب 1/1، کلیه 0/6، کبد 1/6(٤ ـ 3

امعا و احشا )دستگاه گوارش، شش ها و ...(19 ـ 15

تشخیص جنسیت در شتر مرغ و تخمین سن

آلت نرینگی )CM(آلت مادگی )CM(سن )ماده(

0/8 ـ 0/80/5 ـ 0/5بدو تولد

1>3>3

3>3<10 ـ 2

12>3٤

25حدود 183 ـ 16

39 ـ 29حدود 2٤3>
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برنامه پیشنهادی واکسیناسیون شتر مرغ

سن نوع واکسننام بیماری
واکسیناسیون

دز و روش 
توضیحاتواکسیناسیون

آنتروتوکسمی
 c ـ perfingens

Type D
واکسن روغنی

5/0 سی سی زير 1 هفتگی
جلدی گردن

1 سی سی زير ٤ هفتگی
جلدی گردن

1 سی سی زير بال و ٤ ـ 6 هفتگیواکسنآبله پرندگان
يا گردن

ـ السوتانیوکاسل
ـ روغنی کشته

قطره چشمی10 ـ 1٤ روزگی

تزريق هر 6 ماه 
تکرار شود.

1 سی سی تزريق 3 ـ ٤ هفتگی
زير جلدی گردن

1 سی سی تزريق زير 6 ماه
زير جلدی گردن

2 سی سی تزريق باالی 6 ماه
زير جلدی گردن

AI روغنیآنفلوانزا

1 سی سی تزريق 9 ـ 10 روزگی
هر 6 ماه تزريق زير جلدی گردن

تکرار شود در 
مناطقی که احتمال 
بیماری وجود دارد 
با نظر ستاد آنفلوانزا 

اقدام شود.

1 سی سی تزريق 5 هفتگی
زير جلدی گردن

1 سی سی تزريق هر 6 ماه تکرار
زير جلدی گردن

بلدرچین

مشخصات تولیدی بلدرچین ژاپنی

واحدمیانگینمعیار

روز50 ـ 35سن بلوغ جنسی
ماه8 ـ 6دورة تخم گذاری

هفته6 ـ 5سن شروع تخم گذاری
عدد280 ـ 150حداکثر تولید تخم در يک سال

درصد80 ـ 50قابلیت جوجه درآوری
درصد85 ـ ٧5نطفه داری



158

فضای مورد نیاز به ازای هر قطعه بلدرچین

فضای مورد نیاز )cm2(سن به هفته

25 ـ 120

30 ـ 225

٤5 ـ 3٤0

60 ـ ٤55

٧0 ـ 565

80 ـ 6٧5

200 ـ 150دوره تخم گذاري

دماي مورد نیاز براي پرورش بلدرچین در سنین مختلف

دما بر حسب سانتی گرادسن جوجه بلدرچین

3٧ ـ 35هفته اول

3٤هفته دوم

32هفته سوم

29هفته چهارم

25هفته پنجم

25ـ23شش هفتگی به بعد

مدت و شدت نوردهي در سنین مختلف بلدرچین

شدت نور )لوکس(مدت روشنایي )ساعت(سن )روز(

50 ـ ٧2٤20 ـ 1 روزگي

10 ـ 885 روزگي تا تخم گذاري

20 ـ 1610دورة تخم گذاري
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مقایسه طول دوره جوجه کشي انواع ماکیان

طول دوره پرنده
جوجه کشی

روز انتقال 
به هچر

دما در ایام 
ستر

رطوبت در 
ایام ستر

دما در ایام 
هچر

رطوبت در 
ایام هچر

2٧0 .٧603٧ .21183٧مرغ

2٧0 .553٧ تا 560 .26233٧ تا 28مرغ شاخ دار

5٧0 .3٧603٧ تا 282٤38بوقلمون

٧5 تا 280 .٧653٧ .1٧1٤3٧بلدرچین

280 .6653٧ .2136 تا 2٤23 تا 26قرقاول

553٧٧5 تا 560 .2٤213٧کبک

580 .3٧٧03٧ ـ 282538اردک

585 .3٧٧53٧ ـ 3٤3138 تا 35غاز

25 تا 630 .2036 تا 325 .٤23936شتر مرغ

احتیاجات تغذیه اي بلدرچین

دوره تخم گذاری دوره آغازین و رشد واحد مواد مغذی

3000 3000 Kcal/kg انرژی

20 2٤ % پروتئین

1/26 1/25 % آرژنین

1/1٧ 1/2 % گلیسین + سرين

0/٤2 0/36 % هیستیدين

0/9 0/98 % ايزولوسین

1/٤2 1/69 % لوسین

1/15 1/3 % لیزين

0/٧6 0/٧5 % متیونین + سیستئین

0/٤5 0/5 % متیونین

1/٤ 1/8 % فنیل آالنین + تیروزين

0/٧8 0/96 % فنیل آالنین
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0/٧٤ 1/02 % ترئونین

0/19 0/22 % تريپتوفان

0/92 0/95 % والین

1 1 % لینولئیک اسید

2/5 0/8 % کلسیم

0/55 0/٤5 % فسفر

0/٤ 0/٤ % پتاسیم

500 300 mg منیزيم

0/15 0/15 % سديم

0/15 0/2 % کلر

٧0 90 mg منگنز

50 25 mg روی

60 100 mg آهن

6 6 mg مس

0/3 0/3 mg يد

0/2 0/2 mg سلنیوم

5000 5000 IU A ويتامین

1200 1200 IU D ويتامین

25 12 mg E ويتامین

1 1 mg K ويتامین

٤ ٤ mg ريبوفالوين

15 10 mg اسید پانتوتنیک

20 ٤0 mg نیاسین

0/003 0/003 mg B12 ويتامین

1500 2000 mg کولین

0/15 0/3 mg بیوتین

1 1 mg فوالسین

2 2 mg تیامین

3 3 mg پريد وکسین
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شکل فیزیکی و زمان مصرف

زمان مصرفنوعنام محصول

0 تا 2٤ روزگیکرامبلاستارتر

25 تا ٤2 روزگی )کشتار(پلت دای 2رشد

-----------پلت دای 2تخم گذار

جدول توصیه مقدار مصرف خوراک در بلدرچین

میزان دان مصرفی در هفته )گرم(وزن پرنده بر حسب گرمهفته

860 ـ 16

25295

3102100

٤1٤٤110

5196115

6236125

فضاي مورد نیاز براي پرورش کبک

تعداد کبک در هر مترمربعسن )هفته(

٤100 ـ 1

950 ـ 5

1٧25 ـ 10

11دوره تخم گذاري
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دماي مورد نیاز براي پرورش کبک در سنین مختلف

ششم به بعدپنجمچهارمسومدوماولهفته

353128252219 ـ 33حرارت

مدت و شدت نوردهي در سنین مختلف کبک تخم گذار

شدت نور )لوکس(مدت روشنایي )ساعت(سن 

50 ـ ٧2٤20 ـ 1 روزگي

10 ـ 885 روزگي تا تخم گذاري

100 ـ 1650دورة تخم گذاري

احتیاجات تغذیه اي کبک

جیره تولیدجیره رشدجیره پیش دانواحدمواد مغذی

252016%پروتئین خام

٧0/٧02/Kcal/kg2/802انرژی متابولیسمی

3/٧02/٧02/80%چربی

٤/503/803/20%فیبر

1/301/203/00%کلسیم

0/800/٧00/50%فسفات
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استاندارد مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب برای پرورش ماهی قزل آال

درجه حرارت به سانتی گراد*
هوا

18ـ  8آب

mg/L6اکسیژن*

*

mg/l اسیدکربنیک

Co2010ـ

HCO3

CO3

m/g قلیايیAlkalinity10٤00ـ

*p.p.m سختی کل
٤00ـdh10 کربنات

mg/l 180 باقی مانده خشک درOC

mg/lپرمنگنات پتاسیم مصرف شده

mg/l خاکستر درOC                                      650600  ـ

*mg/l آهن
Fe3+> 0/01

Fe2+

mg/l                                         CL                                        > 0/003 کلر*

mg/l                              SO سولفات* −2
4                                    

> 50

mg/l کلسیم*
      Ca2+                                      16ـ٤

mg/l منیزيم
Mg 2+                                       > 15

mg/l فسفات

  PO +2
4                                                     

 mg/l پتاسیم
k +                                                                 > 5

mg/l سديم
Na 2+                                    ٧5

mg/l سولفید هیدروژن*
SH2                                        

> 1
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پی اچ* pH6/8  ـ   8/5

مس*
CU 2+                                                               0/006

0/005 <روی*

ZN 2+                                      

Pb> 0/02                                             سرب

نیترات*
NO3

> ٤00

نیتريت*
NO2

> 0/1

آمونیاک*
NH3

0/03

BOD 5 اکسیژن موردنیاز بیوشیمیايی*

COD10 اکسیژن موردنیاز شیمیايی*

g/l 15شوری*

مبانی مزارع پرورش ماهیان گرمابی
ف

نیازشرحردی

3 لیتر / ثانیه / هکتارنیازآبی جبرانی1

آب شیرين کمتر از ppm 1 شوریکیفیت آب2

2ـ1 هکتاراراضی مورد نیاز استخرها و ساير ابنیه3

10 درصد از کل اراضیاراضی مورد نیاز کشت علوفه٤

6 ـ٤ تن در هکتارمیانگین تولید )تن در هکتار(5

3ـ2ضريب تبديل غذای کنسانتره کپور 6

25ـ20ضريب تبديل علوفه غذای کپور علف خوار٧

1/2ـ 0/5 تننیاز کود شیمیايی )فسفاته و نیتراته(8
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جدول استاندارد پارامترهای کیفی آب مزارع حد واسط قزل آالی رنگین کمان

ماخذمیزان مجازواحدپارامتر

بر اساس تجارب بومی1٤ـ 8سانتی گراددمای آب

٧Piper etal. ;1982 >میلی گرم در لیتراکسیژن محلول

10Piper etal. ;1982 <میلی گرم در لیتردی اکسید کربن

115Piper etal. ;1982 ـ11٤درصدفشار گاز کل

٤00Piper etal. ;1982ـ10میلی گرم در لیترقلیائیت کل

٤00Piper etal. ;1982ـ10میلی گرم در لیترسختی کل

ـ 6/5پی اچ  8Piper etal. ;1982

160Piper etal. ;1982ـ٤میلی گرم در لیترکلسیم

0/15Piperetal. ;1982<میلی گرم در لیترکلر

0/01Piper etal. ;1982<میلی گرم در لیترمنگنز

0/15Piper etal. ;1982<میلی گرم در لیترآهن )کل(

0/3Piper etal. ;1982ـ0/01میلی گرم در لیترفسفر

0/1Piper etal. ;1982میلی گرم در لیترآلومینیم

0/05Piper etal. ;1982<میلی گرم در لیترروی

 3<)برای تخم(میلی گرم در لیترمواد معلق
15Piper etal. ;1982< )برای پرورش(

0/012Piper etal. ;1982<میلی گرم در لیترآمونیاک

0/3Piper etal. ;1982ـ0میلی گرم در لیترنیترات

0/015Piper etal. ;1982میلی گرم در لیترنیتريت

0/1Piper etal. ;1982<میکروگرم در لیترسولفید هیدروژن

2 )آب سبک(میکروگرم در لیترمس
Piper etal. ;1982 ٤ـ3)آب سخت(

 0/8 ـ0/2)آب سبک(میکروگرم در لیترکادمیوم
1/8Piper etal. ;1982ـ 1/3 )آب سخت(

 2ـ1)آب سبک(میکروگرم در لیترسرب
٧Piper etal. ;1982ـ٤ )آب سخت(

6٤ـ25 )آب سبک(میکروگرم در لیترنیکل
150Piper etal. ;1982ـ110 )آب سخت(

0/1Piper etal. ;1982میکروگرم در لیترجیوه
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میزان اشباعیت اکسیژن محلول آب در دماها و ارتفاعات مختلف

ارتفاع برحسب متر

°C درجه حرارت
03006009001200150018002100240027003000

4/441312/512/111/611/210/810/4109/69/39

7/2212/111/711/210/810/510/19/79/398/78/4

7/7711/911/511/110/710/39/99/69/28/98/68/3

8/3311/811/310/910/510/29/89/49/18/88/58/2

8/8811/611/210/810/4109/79/398/78/38

9/4411/511/110/610/39/99/59/28/98/68/27/9

1011/310/910/510/19/89/498/68/317/7

7/7ـ /10/5511/210/810/4109/79/498/68/38

11/111110/610/29/99/59/28/98/58/27/47/6

11/6610/910/510/19/89/49/18/78/48/17/87/5

12/2210/810/4109/69/398/68/387/77/4

15/55109/69/38/98/68/387/77/47/16/8

18/339/49/18/88/48/17/87/57/276/76/4

21/2298/78/487/87/47/26/96/76/46/1

23/888/68/387/77/47/16/86/56/36/15/8

طبقه بندی آب از نظر سختی

mg/lit ـ  200201ـ100110ـ5556 ـ 5کربنات کلسیم   500

خیلی سختمتوسطسختی کمسبکنوع آب



167

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب مناسب برای تکثیرو پرورش ماهی قزل آال رنگین کمان 

10ـ  ٤/5 درجه سانتی گراددرجه حرارت مناسب تکثیر و تخم کشی 

پرورش الروبچه  و  انکوباسیون  مناسب  درجه حرارت 
12ـ  8 درجه سانتی گرادماهی

18ـ12 درجه سانتی گراددرجه حرارت مناسب پرورش تا وزن بازاری

pH6/8/٤ ـ٤

O213ـ6 میلی گرمدر لیتر

CO2
کمتر از 21 میلی گرم در لیتر ـ مناسب 2 میلی گرم 

در لیتر

500  ـ٤00 میلی گرم در لیترسختی کل

٤32 میکروموسهدايت الکتريکی

NH3 کمتر از 0/03 میلی گرم در لیترآمونیاک

NH+
تا 5 میلی گرم در لیترآمونیوم ٤

کمتر از 6 میلی گرم در لیترمواد معلق برای انکوباسیون

کمتر از 20 میلی گرم در لیترمواد معلق برای بچه ماهیان 

80  ـ52 میلی گرم در لیترکلسیم

20 میلی گرم در لیترمنیزيم

هر کدام کمتر از 0/1 میلی گرم در لیترفسفات، آهن، جیوه، روی، کادمیوم
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میزان تولید در مزارع منفرد با توجه به میزان دبی در دسترس، وضعیت و تجهیزات موجود 
در مزرعه

مزارع متداول پرورش قزل آال

ف
نوع استخرردی

عمق 
استخرها 

)متر(

سطح کل 
حوضچه ها 
)متر مربع(

دبی آب 
ورودی 
)لیتر در 

ثانیه(

امکانات و تجهیزات مزرعه
حداکثر 
بیوماس 

)تن(

مقدار 
تولید 
)تن( مولد برق

هوادهبرق
برگشت 
آب )لیتر 
در ثانیه(

برج میکروفیلتر
هوادهی

گرد، مستطیل، 1
2500502/510هشت وجهی

گرد، مستطیل، 2
2/5500505150935ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 3
803/615  ـ2/560060ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، ٤
80615010/8٤5  ـ2/560060ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 5
100٤/820ـ2/5٧0080ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 6
٧50/1001018012ـ2/5٧0080ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، ٧
1506/525ـ2/5800100ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 8
٤60/1501020015ـ2/5800100ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 9
2008/535ـ2/5900150ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 10
2001022019/2٧5ـ2/5900150ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 11
25011٤5ـ2/51000200ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 12
2501225022/585ـ2/51000200ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 13
30016/565ـ2/51200250ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 1٤
3001225025100ـ2/51200250ـ2هشت وجهی



169

جدول استاندارد عوامل تأثیرگذار در سیستم های مدار بسته برای پرورش ماهی قزل آال

فاکتورهای تأثیرگذار در ردیف
سیستم های مدار بسته 

مقدار مطلوب و استاندارد 
برای زندگی ماهی میلی گرم 

در لیتر

مقدار خطرناک میلی گرم 
در لیتر

1NHـ 0آمونیوم ٤ 5 )بستگی به دما و pH دارد(*3 

2NO2 ـ 0نیتريت  0/21

3NO3 ـ 0نیترات ـ  200250     500

٤pH6/5 ـ  ٧/56 ـ   8

5CO2 ـ 0 میلی متردی اکسیدکربن 12 میلی متر10 

6TSS** 10ـ0کدورت NTU***20 NTU

اکسیژن موردنیاز بیوشیمیايی ٧
BOD

510 ـ 0

20 درجه سانتی گراد18ـ  5 سانتی گراد دما8

* هر چه pH باالتر مقدار تبديل آمونیوم به آمونیاک بیشتر و محیط برای زيست ماهی سمی تر می شود.
 Total Suspended Solids* *

Nephelometric Turbidity Unit * * *
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میزان تولید در مزارع نیمه مدار بسته با توجه به میزان دبی در دسترس، وضعیت و تجهیزات 
موجود در مزرعه

نوع استخرردیف
حجم 

استخرها 
)مترمکعب(

دبی ورودی )لیتر 
حداکثر امکانات و تجهیزات مزرعهدر ثانیه(

بیوماس 
)تن(

مقدار 
تولید 
)تن( برگشت آب تازه

مولد برقآب
برج هواده برق

فیلتر فیلترهوادهی
مدیا

1
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی يا عمق مفید 
2ـ3 متر

ـ  ٤005   8100555٤0

2
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی يا عمق مفید 
2ـ3 متر

ـ  6008  151208850  ـ٧

3
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی يا عمق مفید 
2ـ3 متر

ـ  25150108 ـ٧5015   8555

٤
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی يا عمق مفید 
2ـ3 متر

ـ  100025  ٤01501199/565ـ

5
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی يا عمق مفید 
2ـ3 متر

ـ  120035   501٧0121010/3٧0ـ

6
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی يا عمق مفید 
2ـ3 متر

ـ  1500٤5   ٧01801311/11/580ـ٤

٧
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی يا عمق مفید 
2ـ3 متر

ـ  180065   801901٤1313/390ـ

8
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی يا عمق مفید 
2ـ3 متر

13/٧100ـ1002001613/5ـ  2000٧5

تبصره 1: منظور از حجم استخرها صرفاً حجم استخرهای پرورش ماهی بوده و سطوح کانال های ورودی و خروجی و استخرهای استقرار 
فیلترها )مديا فیلتر، درام فیلتر( و مديا و رسوب گیر های ورودی و خروجی مزرعه نبوده که بستگی به توپوگرافی محل احداث متفاوت می باشد. 
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 میزان تولید در استخرهای دو منظوره سردابی با توجه به میزان دبی در دسترس، وضعیت و 
تجهیزات موجود در مزرعه

ـ 7 ماه فعالیت برای پرورش  استخرهای تیپ خرد )دو منظوره کشاورزی( با چاه دارای حداکثر 8
قزل آال

ردیف
نوع 

استخر

شکل 

استخر

عمق 

استخرها 

)متر(

مساحت 

حوضچه ها 

)مترمربع(

دبی آب 

ورودی 

)لیتر در 

ثانیه(

ساعات 

جریان 

آب

امکانات و تجهیزات مزرعه
مقدار 

تولید 

)تن(
برق

مولد 

برق
هواده

برج 

هوا دهی

برگشت آب 

)لیتر در 

ثانیه(

15ـ8010✓3✓✓2٤ـ1523ـ 22508مستطیلکانال1

20ـ 10015✓5✓✓2٤ـ2523ـ 2٤0015مستطیلکانال2

32ـ15022ـ120✓٧✓✓2٤ـ3523ـ60020 ـ2550مستطیلکانال3

٤5ـ1٧032ـ1٤0✓8✓✓2٤ـ٤523ـ80030 ـ2600مستطیلکانال٤

60 ـ18050ـ150✓10✓✓2٤ـ5523 ـ1000٤0ـ2800مستطیلکانال5

ـ 120055ـ2900مستطیلکانال6 80 ـ20060ـ1٧0✓12✓✓2٤ـ8023 

میزان تولید در استخرهای تیپ سردابی با توجه به میزان دبی در دسترس، وضعیت و تجهیزات 
موجود در مزرعه

استخرهای دو منظوره موجود با فصل کشاورزی دوره پرورش 7 ماهه ماهی قزل آال

ردیف
نوع 

استخر
شکل 
استخر

عمق 
استخرها 

)متر(

حداقل 
مساحت 
استخرها 
)مترمربع(

دبی آب 
ورودی 

)لیتر در 
ثانیه(

ساعات 
جریان 

آب

امکانات و تجهیزات مزرعه

مقدار 
تولید 

)تن(

نیاز 
به 

برق

نیاز 
به 

مولد 
برق

هوا دهی
برگشت 

آب )لیتر 
در ثانیه(

1
تیپ 
يک

ـ 1205ـ580 ـ1نامنظم 1/2ـ1نداردندارد18ـ81٤ 

2ـ 15✓✓20ـ1516ـ 2008ـ2100نامنظمتیپ دو2

10ـ50٤ ـ2٤0✓✓22ـ 2218ـ ٤0015ـ2/5200ـ2منظمتیپ سه3

٤
تیپ 
چهار

15ـ8010 ـ٤60✓✓2٤ـ3020ـ50020 ـ3300ـ2/2منظم

5
تیپ 
پنج

25ـ10020ـ680✓✓2٤ـ3523ـ ٧0025ـ3٤00ـ2/2منظم

6
تیپ 
شش

٤0ـ 12025ـ8100✓✓2٤ـ٤523ـ100030ـ3/5500ـ 2/5منظم
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یک نمونه مولتی ویتامین پیشنهادی در جیرۀ غذایی ماهی قزل آالی رنگین کمان

واحدمیزاننام ویتامین

A واحد بین المللی *1630000ویتامین

B واحد بین المللی110000ويتامین

D واحد بین المللی88160ويتامین

K میلی گرم2/55٧ويتامین

میلی گرم88/2ويتامین بیوتن

B12 میلی گرم5/5ويتامین

میلی گرم٤20٤ويتامین فولیک اسید

میلی گرم558ويتامین نیاسین

میلی گرم161٤5ويتامین پانتوتنیگ اسید

میلی گرم٧/18ويتامین پیريدوکسین

B2 میلی گرم13/2ويتامین

B1 میلی گرم8/8ويتامین

* میکروگرم

دستورالعمل یک جیرۀ غذایی پیشنهادی مولدین قزل آالی رنگین کمان

چربیپروتئین خامدرصد در جیرهاقالم غذایی

2012/82پودر ماهی

18٧/90/36کنجاله سويا

202/20/3آرد گندم

ـ٧3/3پروتک

63/51/08پودر گوشت

53/٤0/2پودر خون

112/20/51سبوس گندم

٤ـ٤روغن

ــ3افزودنی ها

10035/38/18جمع
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مقدار و دفعات غذادهی ماهی در اوزان مختلف و دماهای متفاوت

نوع غذاپلت آغازیپلت انگشت قدپلت پروازی

500 ـ200

200ـ100

100ـ50

50 ـ30

20ـ 18

18ـ12

12ـ 8

8 ـ2

2ـ 0/5

وزن ماهی )گرم( سایز 0/5<
و اندازه

8٧6655٤321

درجه حرارتمیزان درصد غذا دهی روزانه بر حسب وزن ماهی )کیلوگرم(

0/30/٤0/50/60/٧0/٧0/80/811/82

0/60/811/11/21/51/٧1/٤1/82/6٤

0/60/91/11/21/51/822/333/٧6

0/81/11/31/51/82/12/32/83/6٤/68

0/91/21/51/81/12/٤2/83/3٤/15/٤10

1/11/51/82/12/52/93/23/8٤/66/212

1/31/٧2/12/52/93/٤2/8٤5/1٧1٤

1/51/92/52/83/22/83/٤٤/٤5/5٧/516

1/62/12/٧3/13/6٤/2٤/856818

تعداد دفعات و تعداد   10    20     30   8       8       10  2        3        5       6
غذادهی در روز

 
trout farming manual :ماخذ *
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میزان غذا دهی بر حسب طول بدن ماهی و دمای آب

دمای آب )بر حسب درجه سانتی گراد(
 4             6              8           10            12            14             16           18    

اندازه ماهی 
بر حسب 
سانتی متر

تا 23/633/96/85/85٤/9/1٧

٤ـ٧3/12/63/٧5/85/1٤/٤3/٧/٧6

6 ـ٧2/3٤/53/83/22/6/85/95/1٤

ـ ٧2/326/5/95/1٤/٤3/93/32  8

10ـ ٧8/33/83/32/82/322/5٤

12ـ٤10/٧1/٤21/٧2/23/63/22/٤

1٤ـ٤1/212/٧1/3/532/62/321

16ـ٤1/211٤/2/92/53/21/91/61

22ـ٧1/210/816/٤2/11/81/61/2

30ـ٧22/٧1/51/21/10/90/2/11/91

باالی ٧0/60/530/٤1/210/80/1/61

مولدين٤/٧0/60/50/110/90/80
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احتیاجات انرژی )پایه و تولید( آبزیان پرورشی

انرژی قابل هضم )DE(انرژی متابولیکی )ME(نوع آبزی پرورشیردیف

ماهی کپور معمولی1
Cyprinnus caripio. L.

)Kcal / kg( 3000ـ2800
)Kj / kg( 12500ـ11٧00

)Kcal / kg( 3500ـ3300
)Kj / kg( 1٤600ـ13٤00

ماهی کپور2
Grass Carp

)Kcal / kg( 2900ـ2800
)Kj / kg( 12100ـ11٧00

)Kcal / kg( 3٤00ـ3200
)Kj / kg( 1٤200ـ13٤00

ماهی قزل آال رنگین کمان3
Raninbow trout

)Kcal / kg( 3200ـ3000
)Kj / kg( 13٤00ـ12500

)Kcal / kg( 3800ـ3500
)Kj / kg( 15900ـ1٤600

میگو٤
Shrimp

)Kcal / kg( 3100ـ2900
)Kj / kg( 13000ـ12100

)Kcal / kg( 3٧00ـ330
)Kj / kg( 15٤00ـ1٤200

میزان پروتئین مورد نیاز ماهی قزل آال در مقاطع مختلف وزنی 

میزان پروتئین شماره غذانوع غذاردیف
)درصد(

میانگین وزن 
ماهی )گرم(

پیش آغازين )0( 1
)Prestarter(

SFT )0(50 ـ 0/٤ـ520 

2)Starter 1( 1 آغازينSFT )1(٤8 ـ 1ـ٤/500 

3)Starter 2( 2 آغازينSFT )2(2/5ـ٤81ـ٤٧

٤)Starter 3( 3 آغازينSFT )3(٤6 ـ ٤٧2/5ـ  5

5)Grower 1( 1 رشدFFT )1(٤5 10ـ ٤65ـ

6)Grower 2( 2 رشدFFT )2(20ـ٤510ـ٤٤

٧)Grower 3( 3 رشدFFT )3(٤350 ـ٤٤20ـ

8 )finisher 1( 1 پايانیGFT )1(٤1100ـ٤250ـ

9)finisher 2( 2 پايانیGFT )2(٤0250ـ٤1100ـ

10)finisher 3( 3 پايانیGFT )3(38 ٤00ـ39250ـ

11)Pre B( پیش مولدBFT )0(٤2900ـ٤3٤00ـ

12)B1( 1 مولدBFT )1(1٤00ـ٤5900ـ٤٤

13)B2( 2 مولدBFT )2(٤5 3000ـ٤61٤00ـ
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میزان )درصد( پروتئین مورد نیاز کپور ماهیان در مقاطع مختلف وزنی

بچه ماهی بچه ماهیگونه
انگشت قد

بچه ماهی 
ماهی مولدماهی پروارینورس

)50 به باال( )50 ـ10( گرم)10ـ 5( گرم)0/5ـ0( گرم
گرم

)1000 به باال( 
گرم

3٧ـ3236ـ 3628ـ 3935ـ٤23٧ـ٤0کپور معمولی

35ـ2832ـ 3125ـ3530ـ٤032ـ 38کپور علف خوار

احتیاجات اسیدهای آمینه آبزیان پرورشی )بر حسب درصد پروتئین جیره(

ماهی قزل آالی ماهی کپورنوع اسید آمینهردیف
رنگین کمان

1)Arg( 3/8ـ٤/23/5ـ٤آرژانتین

2)His( 1/٧ـ 2/11/6ـ2هیستیدن

3)IIe( 2/5ـ2/32/٤ـ2/1ايزولوسین

٤)Leu( ٤/5ـ3/5٤/٤ـ3/3لوسین

5)Lys( 5/٤ ـ5/٧5/3 ـ5/٤لیزين

6)Met( 2/2ـ3/19/1ـ3متیونین

٧)Phe( 3/5ـ6/53/2 ـ6/٤فنیل آالنین

8)Ter( ٤/5ـ3/8٤/3ـ3/2ترئونین

9)Trp( 0/٧ـ 0/80/5ـ 0/6تريپتوفان

10)Val( 3/٤ـ3/53/2ـ3/٤والین
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مکمل ویتامینی پیشنهادی مخصوص آبزیان پرورشی

قزل آالی عالمت اختصارینام ویتامینردیف
کپور معمولیرنگین کمان

)V. A1200000 )IU(1000000 )IUرتینول1

)V. D3150000 )IU(125000 )IUکولکسیفرول2

)V.E1000 )mg(5000 )mgتوکوفرول3

)V. K3٤00 )mg(300 )mgمناديون٤

)V. B11000 )mg(800 )mgتیامین5

)V. B21500 )mg(1500 )mgريبوفالوين6

)V. B6٤000 )mg(3000 )mgپیريدوکسین٧

)mg( ٧000)V. B121٤000 )mgکوباالمین8

)V. B36000 )mg(6000 )mgاسید پنتوتنیک9

)V. H200 )mg(100 )mgبیوتین10

)mg(3 )mg( V. PP٤نیاسین11

)V. Bc100 )mg(50 )mgاسید فولیک12

)mg( ٤0000)mg( 80000ـکولین13

)mg(15000 )mg( 20000ـاينوزيتول1٤

)V. C12500 )mg(12000 )mgاسید آسکوربیک15

ـ)mg( 1خالصآنتی بیوتیک رشد16

تا صد در صدتا صد در صدـمواد کاربر1٧
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احتیاجات مواد معدنی آبزیان پرورشی

واحد و عالمت نام عنصر معدنی
کپور معمولیقزل آالی رنگین کماناختصاری

0/٤ـ 0/٧0/28ـ Ca )%(0/5 کلسیم

0/8ـ0/٧30/٧ـ٧/P )%(0فسفر قابل جذب

0/06ـ 0/060/05ـ Mg )%(0/05منیزيم

0/3ـ0/٧30/1ـ٤/Na )%(0سديم

0/٤ـ1/020/2ـK )%(0/3پتاسیم

0/5ـ0/680/3ـ S )%(0/5گوگرد

0/5ـ0/٧٤0/1ـ٤/Cl )%(0کلر

160ـ100150ـFe )mg / kg(50آهن

٤ـ51 ـ٤)Cu )mg / kgمس

13ـ5012 ـMn )mg / kg(30منگنز

ـ10ـ Co )mg / kg(5کبالت

100ـ٤030ـZn )mg / kg(30روی

ـ250ـI )mg / kg(150يد

ـ0/٤ـSe )mg / kg(0/1سلنیوم
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مواد اولیه ای که برای تأمین مواد معدنی به غذا افزوده می شود. 

مواد اولیه مورد استفادهماده معدنیردیف

1)Ca( کربنات کلسیم، منو فسفات کلسیم، دی فسفات کلسیم، کلسیم
الکتات کلسیم

2)P( منو فسفات سديم، منو فسفات کلسیم، منو فسفات پتاسیم فسفر
و دی فسفات کلسیم

3)Mg( کربنات منیزيم، سولفات منیزيممنیزيم

٤)Na( سديم)کلريد سديم )نمک طعام

5)K( کلريد پتاسیم، فسفات پتاسیمپتاسیم

6)Zn( اکسید رویروی ،]Zn )So٧)٤ H2o[ سولفات روی

٧)Cu( اکسید مسمس ،]Cu )So٤(5 H2o[ سولفات مس

8)Mn( اکسید منگنزمنگنز ،]Mn )So٤( H2o[ سولفات منگنز

9)Fe( گلوکونات آهن ،)Fe )So٧)٤ H2o( سولفات آهن دو ظرفیتی
آهن دو ظرفیتی، کربنات آهن دو ظرفیتی، اکسید فريک

10)I( يديد پتاسیم، يدات پتاسیم، يديد دی آمین هیدرواتیلن يد
)برای میگو(

11)Se( سلنیت سديمسلنیوم

12)Co( کلريد کبالت، سولفات کبالتکبالت

طول دوره پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان با توجه به میزان رشد روزانه در دماهای مختلف

وزن ماهی بر حسب گرم 
درجه حرارت آب به 

سانتی گراد
ـ 5 30ـ150150ـ5050 ـ2020

طول دوره 
پرورش به 
شبانه روز

9٤2٧19399305ـ 6

1232606٧822٤1ـ 9

1525/5٤55062/5182/5ـ12
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تعیین مقدار غذای مورد نیاز ماهی قزل آالی رنگین کمان

180 به 
بعد

130 تا 
180

90 تا 
130

60 تا 
90

٤0 تا 
60

25 تا 
٤0

12 تا 
1/5 5 تا 2512

تا 5
0/2 تا 
1/5

وزن 
ماهی

25 به 
بعد

22/5 تا 
25

20 تا 
22/5

1٧/5 تا 
20

15 تا 
1٧/5

12/5 تا 
15

10 تا 
12/5

٧/5 تا 
10

5 تا 
٧/5

 2/5
تا 5

طول 
ماهی 
cm

0/٧0/٧0/80/91/11/31/62/22/93/66°c

0/٧0/80/911/21/٤1/٧2/33/13/9٧°c

0/٧0/80/91/11/31/51/82/53/3٤/28°c

0/80/911/21/٤1/622/٧3/6٤/59°c

0/911/11/31/51/٧2/22/93/9٤/910°c

11/11/21/٤1/61/82/٤3/2٤/35/311°c

1/11/11/31/51/٧22/63/5٤/٧5/٧12°c

1/11/21/٤1/61/82/22/83/856/113°c

1/21/31/51/822/٤3٤/15/٤6/61٤°c

1/31/٤1/622/22/63/2٤/٤5/8٧/215°c

1/٤1/51/٧2/22/٤2/83/٤٤/86/3٧/816°c

1/51/61/82/32/533/65/26/88/31٧°c

1/61/٧1/92/٤2/63/23/85/5٧/28/٧18°c

طول دوره پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان با توجه به میزان رشد روزانه در دماهای مختلف

وزن ماهی بر حسب گرم 
درجه حرارت آب به 

سانتی گراد
ـ 5 30ـ150150ـ5050 ـ2020

طول دوره 
پرورش به 
شبانه روز

9٤2٧19399305ـ 6

1232606٧822٤1ـ 9

1525/5٤55062/5182/5ـ12
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میزان غذای مورد نیاز روزانه کپور معمولی )بر حسب درصد وزنی ماهی(

میزان غذا )درصد وزن وزن ماهی )گرم(
میزان غذا ) درصد وزن ماهی )گرم(ماهی(

وزن ماهی(

350٤/٤ـ1٤0301ـ 0/5

٤00٤ـ2/530351ـ 1/5

٤503/٤ـ520٤01 ـ3

5003/2 ـ1015٤51ـ 6

5502/8 ـ2011501ـ11

6002/5 ـ3510551ـ21

ـ 36 6502/3 ـ509/5601 

٧00ـ٧09651ـ51

٧501/9ـ1008٧01ـ٧1

8001/٧ ـ150٧٧51ـ101

10001/55ـ2006801ـ151

12001/٤5ـ2505/91001ـ201

15001/3ـ300٤/91201ـ251
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ترکیب گله

شیری،  )گاو  دام  ترکیب  ابتدا  در  است  الزم  حذف  و  تلفات  گوساله گیری،  ضريب  به  توجه  با 
گاوخشک، تلیسه، گوساله نر، گوساله ماده( در سال های مختلف مشخص گردد لذا با فرض اجرای 
طرح گاوداری شیری 100 رأس صورت وضعیت دام در سال های مختلف به شرح جدول زير 

بود. خواهد 
صورت وضعیت تغییرات دام

سال
1234شرح

ضرايب فنی )درصد(
درصد گوساله گیری

درصد تلفات
درصد حذف

80
٤
15

80
٤
20

80
٤
20

80
٤
20

ترکیب گله )سر(

گاو شیری
گاو شیری قابل بهره برداری

گوساله ماده 
گوساله نر

تلیسه
گاو نر

100
98
٤0
٤0
ـ
2

82
80
32
33
٤0
2

100
98
٤0
٤0
32
2

100
98
٤0
٤0
٤0
2

گاو شیریتلفات )سر(
تلیسه 

٤
ـ

3
2

٤
1

٤
2

گاو شیریخريد )سر(
گاو نر

100
2

ـ
1

ـ
1

ـ
1

فروش )سر(

گاو شیری حذفی
تلیسه

گوساله نر
گاو

1٤
ـ
٤0
ـ

16
1
33
1

19
8
٤0
1

19
15
٤0
1
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 ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی )اصیل( به ازای هر رأس دام مولد

ترکیب گله و تأسیسات مورد نیازردیف
مساحت مورد نیاز )متر مربع(

غیر مسقفمسقف
5/٧011/٤0گاو شیرده و خشک1
1/0٤2/08تلیسه آبستن2
0/8٤1/68تلقیح شده و آماده تلقیح3
1/052/10گوساله نر و ماده 12ـ 6 ماهه٤
0/320/6٤گوساله نر و ماده 6 ـ3 ماهه5
0/1٧0/19گوساله نر و ماده کمتر از 3 ماه6
0/٧٧0/8٤محل انتظار زايش و زايشگاه٧
0/٤00/80گوساله نر پرواری8
0/160/32جوانه نر داشتی9
1/361/00شیر دوشی، نگهداری شیر و انتظار دوشش10
ـ0/٤8درمانگاه11
ـ2/00انبار کنسانتره12
ـ2/٧0هانگار علوفه13
3/60ـسیلو1٤
ـ0/٤0هانگار ماشین آالت15
ـ0/30دفتر مديريت16
ـ1/20خانه کارگری1٧
ـ0/09اتاق نگهبانی18
18/982٤/65جمع کل زير بنا19

ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پروار بندی صنعتی )اصیل( و نیمه صنعتی )آمیخته( به ازای هر رأس دام

تأسیسات مورد ردیف
نیاز

واحد نیمه صنعتی )آمیخته(واحد صنعتی )اصیل(

مسقف 
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

مسقف
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

3٤/523جايگاه گوساله نر1

ـ0/5ـ0/8انبار کنسانتره2

ـ0/2ـ0/3هانگار علوفه3

1/2ـ1/8ـسیلو٤

ـ0/3ـ0/٤خانه کارگری5

٤/56/33٤/2جمع کل زير بنا6
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آخور

به منظور جلوگیری از قرار گرفتن پاهای جلويی گوساله در بیرون جايگاه بهتر است 20 سانتی متر 
فاصله  بايد  و خوراک  آب  گرفتن سطل شیر،  قرار  در محل  نباشد.  نرده ای  درب جلويی  پايین 
نرده ها بیش از 10 سانتی متر باشد تا گوساله قادر به خوردن شیر، آب و خوراک باشد. ابعاد فضای 

آبخوری و تغذيه در جدول 2ـ  5 آورده شده است.

ابعاد فضای آبخوری و تغذیه در باکس انفرادی

باالی 60 کیلوگرمزیر 60 کیلوگرموزن گوساله )کیلوگرم(

)cm( 1920پهنای دريچه تغذيه

)cm( 2830ارتفاع دريچه تغذيه

6 لیتر6 لیترحداقل حجم غذاخوری )لیتر(

٤55ارتفاع لبه باالی سطل از کف باکس 

)cm( ٧080ارتفاع سطل پستانک دار يا سر پستانک مصنوعی از کف باکس

)cm( 8090حداکثر ارتفاع کف علوفه خوران از کف باکس

دامنه طبیعی دما، ضربان قلب و تعداد تنفس برای سنین مختلف گاو

تعداد تنفس 
)در دقیقه(

تعداد ضربان قلب
)در دقیقه(

دما
)درجه سانتی گراد(

تازه متولد شده٤0ـ 5613038/5

1 ماهگی39/٧ـ 5010538/5

3 ماهگی39/٧ـ ٤09938/5

6 ماهگی39/٧ـ309638/3

1 سالگی39/٧ـ 5/18803٧

گاوها39/٤ـ2/1٤803٧
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طول آخور مورد نیاز گاو در سنین مختلف

طول آخور برای هر رأس دام )سانتی متر(سن )ماه(

50   ـ10٤0ـ3

60   ـ1850ـ10

65   ـ2٤60ـ  18

80   ـ2٤٧0>

آبخوری موردنیاز گاو برحسب وزن دام 

100200300400500600700وزن دام )کیلوگرم(

از  کاسه ای  آبخوری  بااليی  لبه  ارتفاع  حداکثر 
)متر( گاو  ايستادن  0/50/50/60/60/٧0/٧0/٧محل 

و  باز  جايگاه  در  کاسه  هر  ازای  به  گاو  تعداد 
استال 101088666فری 

201٧1312111010تعداد گاو به ازای هر متر آبشخور

حداکثر ارتفاع لبه بااليی آبشخور از محل ايستادن 
0/60/٧0/80/80/90/90/9گاو )متر(

0/٤0/٤0/٤0/٤0/50/50/5پهنای پاگرد )متر(

0/150/150/150/200/20/20/2ارتفاع پاگرد )متر(
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آبخوری در سیستم جایگاه باز و فری استال

ابعاد توصیه شده فری استال و راهروها برای گوساله و دام های جوان در نشریات مختلف

ابعاد فری استال برای گوساله و دام های جوان )توصیه کشور دانمارک(

طول )متر(پهنا )متر(وزن حیوان )کیلوگرم(

1000/61/3

1500/6٧1/52

2000/٧31/65

3000/81/8٤

مقابل ديوار 1/98

مقابل فری استال ٤000/881/9

مقابل ديوار 2/2

مقابل فری استال 1/12/1ـ5001

anonym 1999 :منبع

ابعاد فری استال برای گوساله و دام های جوان )توصیه کشور آمريکا(

طول )متر(پهنا )متر(وزن حیوان )کیلوگرم(

1500/٧51/55

2000/٧51/55

1/85 ـ ٧5/3000/951

٤001/٧01/98

5001/٧01/98

anonym 1999 :منبع

پهنای راهروها )توصیه کشور دانمارک(

100150200300٤00500وزن حیوان )کیلوگرم(

1/٧51/952/052/22/٤52/٧5راهرو تغذيه )متر(

1/٧51/952راهرو بین دو رديف فری استايل )متر(

anonym 1999 :منبع
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2/2

0/5 0/51/2

شکل حوضچه ضدعفونی سم

با توجه به اينکه بسته به شرايط وزنی و تولید شیر و دسترسی به مواد اولیه تشکیل دهنده غذای 
دام جیره های متفاوتی را می توان برای دام تعیین نمود. جداول زير می تواند راهنمای خوبی برای 

تصمیم گیری درباره نوع جیره غذايی دام باشد:
درصد ماده خشک مورد نیاز دام نسبت به وزن زنده آن

تولید شیر )با 4% چربی(
)کیلوگرم(

وزن زنده دام )کیلوگرم(

400500600700800

درصددرصددرصددرصددرصد10

152/٧2/٤2/222/9

203/22/82/62/32/2

253/63/22/92/62/٤

30٤3/53/22/92/٧

35٤/٤3/93/53/22/9

٤05٤/23/٧3/٤3/1

٤55/5٤/6٤3/63/3

5٤/٤3/83/5ـ50

5/٤٤/٧٤/13/٧ـ55

5٤/٤٤ــ60

5/٤٤/8٤/3ــ

طول حوضچه شست وشو بايد حداقل 2/2 متر باشد و يک سطح شیب دار انتهای حوضچه به طول 
0/5 متر ايجاد شود.

حوضچة آب محلول ضدعفونی  عمق حوضچه 15 سانتی متر        

حداقل عمق محلول 10 سانتی متر
)متر(  )متر(  )متر(  

)متر(  
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احتیاجات غذایی روزانه گوساله های ماده و تلیسه های در حال رشد )نژاد بزرگ شیری(

وزن زنده دام )کیلوگرم(

ش وزن روزانه )کیلوگرم(
افزای

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

کاروتن )میلی گرم(

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

ویتامین D )واحد بین المللی(

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

پروتئین قابل هضم 
)کیلوگرم(

ص 
انرژی خال

نگهداری )مگاکالری(

ص رشد 
انرژی خال

)مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

٤00/200/50/1100/1000/90/٤0/52/21/٧٤/21/٧265

٤50/300/60/1350/1201/10/50/63/22/5٤/81/9300

550/٤01/20/1800/1٤51/30/60/9٤/53/55/82/3360

٧50/٧52/10/3300/2٤51/50/91/59/1٧٧/93/2٤95

1000/٧52/90/3٧00/26021/1210/98/٤11٤660

1500/٧5٤/10/٤350/2953/11/52/٧1512166990

2000/٧55/30/5000/330٤/11/83/٤181٤2181320

ـ82/2٤21162610/٧56/50/5٧00/365٤/2500

ـ52٤183213/50/6٤00/3955/62/5٤/٧5٧/3000

ـ925193٧15/٤306/22/8٤/٧150/٤0/٧58/3500

ـ٤656/93/15/22620٤21٧/٧59/30/8000/٤000

ـ53/15/32٧21٤819/٤95٧/٧09/50/8850/٤500

ـ5000/609/50/9350/5058/12/95/32٧215321

ـ٧2526205823/٤٧58/٤08/90/9150/5500

ـ32٤186٤26/٧٤/٤059/30/6000/158/60/8100
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نیازهای غذایی گوساله های ماده و تلیسه های در حال رشد )نژادهای کوچک شیری(
وزن زنده دام )کیلوگرم(

ش وزن روزانه )کیلوگرم(
افزای

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

کاروتن )میلی گرم(

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

ویتامین D )واحد بین المللی(

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

پروتئین قابل هضم 
)کیلوگرم(

ص نگهداری 
انرژی خال

)مگاکالری(

ص رشد 
انرژی خال

)مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

200/100/30/0650/0600/60/20/31/10/82/10/8130

250/150/٤0/0900/0800/80/30/٤1/51/12/61165

350/30/80/1350/1100/90/50/62/32/52/٧1/5230

500/51/20/2150/16010/90/9٤/93/85/32/1330

٧50/551/٧0/2٧50/1901/511/2٧5/٤٧/93/2٤95

1000/552/٤0/3300/210
1
21/11/69٧11٤660

1500/553/60/3900/2٤53/٧1/32/3129166990

2000/55٤/80/٤650/280٤/11/62/915112181320

ـ81/93/51٧132610/2500/556/10/5500/320٤

ـ3000/56/80/5900/3305/623/8191٤3213

ـ٧191٤3٧15/3500/356/60/5850/3156/21/53

ـ٧3/6191٤٤21٧/٤0/5550/2906/90/٤000/156

ـ٤191٤٤819/50/53/٤500/056/10/5800/290٧
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نیازهای غذایی روزانه گوساله های نر در حال رشد )نژاد بزرگ شیری(

وزن زنده دام )کیلوگرم(

ش وزن روزانه )کیلوگرم(
افزای

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

کاروتن )میلی گرم(

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

ویتامین D )واحد بین المللی(

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

پروتئین قابل هضم 
)کیلوگرم(

ص نگهداری 
انرژی خال

)مگاکالری(

ص رشد 
انرژی خال

)مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

٤00/20/50/1100/1000/90/٤0/52/21/٧٤/21/٧265

٤50/30/60/1350/1201/10/50/63/22/5٤/81/9300

550/٤1/20/1800/1٤51/30/60/9٤/53/55/82/3360

٧50/82/10/3٤50/2551/611/59/٧٧/5٧/93/2٤95

10013/20/٤550/3202/11/32/2131011٤660

1501٤/50/5200/3553/21/83181٤166990

20015/90/5950/390٤/52/23/821162181320

ـ52٤182610/٧٤/٤3062/30/6٧00/2501٧

ـ235/22٧203213/٤65٧/٧٤50/٧0/301018

ـ٤5/929223٧15/350110/20/8300/5008/13

ـ٤00111/80/9300/5٤093/86/63023٤21٧

ـ1٧3023٤819/٤50112/51/0550/5909/8٤

ـ330235321/5000/9131/1100/61010/6٤٧

ـ٤3/8٧/٧30235823/5500/813/81/1600/62511

ـ٧13/80/1900/63012/13/5٧/٧30236٤26/6000

ـ630236928/6500/613/61/2200/63512/93/2٧

ـ53023٧٤30/٤01/2350/63013/62/8٧/٧000/513

ـ٤13/21/2٤00/6201٤/٤2/3٧/٤3023٧932/٧500

ـ13023853٤/٤٧/٧1/1650/5٧019/11/8000/2512

ـ٧0/66/830239036/8500/112/11/0600/51015
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نیازهای غذایی روزانه گوساله های نر در حال رشد )نژادهای کوچک شیری(
وزن زنده دام )کیلوگرم(

ش وزن روزانه )کیلوگرم(
افزای

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

گرم( کاروتن )میلی 

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

المللی( ویتامین D )واحد بین 

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

پروتئین قابل هضم 
)کیلوگرم(

ص نگهداری 
انرژی خال

)مگاکالری(

ص رشد 
انرژی خال

)مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

200/100/30/0650/0600/60/20/31/10/82/10/8130

250/150/٤0/0900/0800/80/30/٤1/51/12/61165

350/30/80/1350/1100/90/50/63/22/53/٧1/5230

500/651/٤0/2650/20011/116/555/32/1330

٧50/٧520/3٤50/2٤01/51/31/٤8/٤6/5٧/93/2٤95

1000/٧52/80/3900/2552/11/61/911811٤660

1500/٧5٤/30/٤600/2953/1٧/92/٧1511166990

2000/٧55/٧0/5300/330٤/52/33/٤181٤2181320

ـ٧٤21162610/٧5٧0/6100/36562/2500

ـ6231٧3213/23/1٤/٧58/20/6800/395٧/3000

ـ٤5/22٤183٧15/٤308/13/٧600/٧59/30/3500

ـ٧2519٤21٧/٤508/93/65/٧10/20/8200/٤000

ـ٤659/83/35/82620٤819/٤0/8٧50/٤500/6015

ـ٤5510/62/35/626205321/٤0100/8880/5000

ـ٤5/625195823/٤1/٤2011/5500/35100/8٤50

ـ6000/109/80/8000/38512/10/65/52٤186٤26
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احتیاجات غذایی روزانه )نگهداری( گاوهای نر بالغ مورد استفاده در اصالح نژاد

وزن زنده دام )کیلوگرم(

ش وزن روزانه )کیلوگرم(
افزای

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

کاروتن )میلی گرم(

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

ویتامین D )واحد بین المللی(

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

پروتئین قابل هضم 
)کیلوگرم(

ص 
انرژی خال

نگهداری )مگاکالری(

ص رشد 
انرژی خال

)مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

ـ٤/620155321ـ8/30/6٤00/3009/5ـ500

ـ5/٤221٧6٤26ـ9/60/٧350/3٤510/8ـ600

ـ6/12519٧٤30ـ10/90/8300/39012/3ـ٧00

ـ6/٧2٧21853٤ـ120/9150/٤3013/9ـ800

ـ٧/330239538ـ13/210/٤٧015/2ـ900

ـ٧/93225106٤2ـ1٤/11/0٧50/50516/9ـ1000

ـ8/٤352٧10٧٤٧ـ15/11/1600/5٤518/2ـ1100

ـ9382912٧51ـ16/11/2350/58019/5ـ1200

ـ9/6٤03113855ـ1٧/11/3100/61520/٧ـ1300

ـ10/1٤3331٤859ـ18/11/3800/65021/9ـ1٤00
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وزن زنده دام )کیلوگرم(

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

کاروتن )میلی گرم(

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

هضم  پروتئین قابل 
)کیلوگرم(

ص 
انرژی خال

نگهداری )مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

احتیاج نگهداری گاوهای شیرده بالغ
35050/٤860/2206/92/81٤113٧19
٤005/50/5210/2٤5٧/63/11٧13٤21٧
٤5060/5850/2٧58/33/٤181٤٤819
5006/50/6380/30093/٧20155321
550٧0/6910/3259/6٤21165823
600٧/50/٧3٤0/3٤510/3٤/2221٧6٤26
65080/٧٧60/36510/6٤/523186928
٧008/50/8300/39011/6٤/82519٧٤30

احتیاج نگهداری و آبستنی )دو ماه آبستنی(

3506/٤0/5٧00/3158/٧3/621166٧2٧
٤00٧/20/6500/3559/٧٤2318٧630
٤50٧/90/٧300/٤0010/٧٤/٤2620863٤
5008/60/٧800/٤3011/6٤/829229538
5509/30/8500/٤6512/65/2312٤105٤2
600100/9100/50013/55/63٤2611٤٤6
65010/60/9600/5301٤/٤6362812٤50
٧0011/310/55515/36/3393013353

درصد 
احتیاج غذایی برای تولید یک کیلو شیر با درصد چربی متفاوتچربی

ــ0/0660/0٤20/590/2552/٤1/٧ـ2/5

ــ0/0٧00/0٤50/6٤0/2802/51/8ـ3

ــ0/0٧٤0/0٤80/690/3052/61/9ـ3/5

ــ0/0٧80/0510/٧٤0/3302/٧2ـ٤

ــ0/0820/05٤0/٧80/3552/82/1ـ5/٤

ــ0/0860/0560/830/3802/92/2ـ5

احتیاجات روزانه گاوهای شیرده )نژاد شیری(
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جدول خوراک مصرفی ساالنه يک رأس از ترکیب گله گاو شیری اصیل )متوسط وزن گاو شیری 
550 کیلوگرم، متوسط تولید ساالنه شیر 5000 کیلوگرم با چربی 3/5 درصد( به شرح زير است:

نوع غذا
شیرخشککنسانتره دامیسیلوی ذرتیونجه نوع دام

ـ220066001600گاو شیری 

ـ16003300٧00تلیسه از يک تا دو سالگی

٧501500٤00٧0گوساله ماده از تولد تا يک سالگی

٧5021001100٧0گوساله نر از تولد تا وزن ٤00 کیلوگرم

ـ300036001000گاو نر اصیل

جدول خوراک مصرفی ساالنه يک رأس از ترکیب گله گاو شیری )متوسط وزن گاو شیری ٤50 
کیلوگرم، متوسط تولید ساالنه شیر ٤500 کیلوگرم با ٤ درصد چربی( به شرح زير است:

نوع غذا
شیرخشککنسانتره دامیسیلوی ذرتیونجه نوع دام

ـ20005٤001٧00گاو شیری 

ـ12502٧00٧00تلیسه از يک تا دو سالگی

550120035050گوساله ماده از تولد تا يک سالگی

6501800100050گوساله نر از تولد تا وزن ٤00 کیلوگرم

ـ2٧003000850گاو نر اصیل

جدول خوراک مصرفی ساالنه یک رأس از ترکیب گله گاو شیری با توجه به میزان شیردهی

شرح
مقدار مصرف ساالنه غذا به ازای یک رأس )کیلوگرم(

کنسانترهسیلوی ذرتیونجه خشک

280053001٤00گاو شیری با تولید ٤000 کیلوگرم شیر در سال

29005٤001٧00گاو شیری با تولید 5000 کیلوگرم شیر در سال

280058002100گاو شیری با تولید 6000 کیلوگرم شیر در سال

2٧0061002500گاو شیری با تولید ٧000 کیلوگرم شیر در سال

2٧0058003000گاو شیری با تولید 8000 کیلوگرم شیر در سال

250060003500گاو شیری با تولید 9000 کیلوگرم شیر در سال
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2٤005٤00٤200گاو شیری با تولید 10000 کیلوگرم شیر در سال

600900500گوساله ماده *

600900500گوساله نر *

25003٤00500تلیسه

* عالوه بر علوفه ذکر شده در جدول فوق، به ازای هر رأس گوساله ماده / نر مقدار 300 کیلوگرم شیر )برای 
مصرف تا دو ماهگی( در نظر گرفته می شود.

جدول خوراک مصرفی ساالنه یک واحد دام مولد )شامل گاو شیری، گوساله و تلیسه مربوط به 
آن( با توجه به میزان شیردهی

مقدار شیر ساالنه گاو مواد 
)کیلوگرم(

مقدار مصرف ساالنه غذا به ازای 
ترکیب کنسانتره )درصد(یک واحد دام مولد )کیلوگرم(*

ک
ش

یونجه خ

ت
سیلوی ذر

سانتره
کن

جو

س گندم
سبو

کنجاله پنبه

ف
پودر صد

ها مکمل و ویتامین 

ک
نم

61ـ٤000٤300٧٤00200038٤96

51ـ5000٤٤00٧500230039٤٧8

51ـ6000٤300٧9002٧00٤53613

51ـ٧000٤20082003100٤53316

٤1ـ8000٤200٧90036005٧2018

9000٤0008100٤1005618201٤1

100003900٧500٤800611٤20131

* مقدار مصرف شیر توسط گوساله ها به ازای يک رأس گاو مولد در سال 2٤0 کیلوگرم در نظر گرفته می شود.
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مصرف مادۀ خشک گاوهای شیری )درصد وزن بدن(

%4 FCM وزن بدنتولید شیر با

400600800         )کیلوگرم(

102/٧2/21/9

203/62/92/٤

30٤/٤3/52/9

٤05/5٤3/3

٤/٧3/٧ـ50

5/٤٤/3ـ60

ترکیب یک شروع کننده برای گوساله بر اساس مادۀ خشک

حداقل مقدارماده غذایی

% 18 ـ 16پروتئین

TDN٧5 %

% 2چربی

% 5الیاف خام

% 0/٧کلسیم

% 0/5فسفر

A 1136ويتامین IU/Kg

D 11٤ويتامین IU/Kg

E 1/1ويتامین IU/Kg
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ضایعات ماده خشک پیش بینی شده برای علوفه لگومینهـ  گراس در زمان برداشت، انبار و تغذیه

روش
ضایعات ماده خشک 

برداشت
)%(

انبار
)%(

تغذیه
)%(

جمع 
)%(

پرس معمولی علوفه

32/645/241/8بارندگی شده

253/85/234متوسط

17/43/65/226/2بارندگی نشده

13/41/85/220/4در سوله خشک شده

پرس های کروی بزرگ

2514/215/354/5در مزرعه خشک شده

1510/75/531/2با اسید خشک شده

درصد رطوبت سیلو

70221/21134/2 به باال

69510/11126/1 ـ60

11/58/21130/7زیر 60

تخمین مقدار رطوبت علوفه

وضعیتمقدار رطوبت )%(

با فشار دادن، مقداری آب از سیلو خارج می شود. بیش از 70 

آب خارج نمی شود ولی سیلو به صورت گلوله در می آید. 70ـ60

بعد از فشار، گلوله به تدریج باز می شود.60  ـ50

سیلو بعد از فشار کاماًل باز می شود و به صورت گلوله نمی ماند.50  ـ40

حتی با فشار زیاد آبی از سیلو خارج نمی شود و صدای خشک برگ ها شروع می شود.40ـ30

علوفه خش خش می کند و به سختی می توان آنها را گلوله کرد.30ـ20

برگ ها خرد می شوند.کمتر از 20
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احتیاجات سالیانه علوفه )تن خوراک مرطوب در سال( گاو شیری )با 5900 کیلو شیر و 3/5 
درصد چربی1(

مقدار علوفه )کیلوگرم در روز(

2٧/320/513/66/80سیلوی ذرت:تولید شیر

02/35/58/210/5علوفه يونجه:)کیلوگرم(

ــ12/69/86/13/1سیلوی ذرت 8182

1/13/53/6٤/8ــعلوفه يونجه

ــ12/910/16/23/2سیلوی ذرت6818

1/12/63/85/1ــعلوفه سونجه

ــ13/610/66/٧3/3سیلوی ذرت 5909

1/22/٧٤/05/3ــعلوفه يونجه

1ـ سیلوی ذرت حاوی 35% ماده خشک و يونجه حاوی 86% ماده خشک بود. مقدار همه خوراک ها بر اساس 
ماده خشک نبوده و شامل گاوهای خشک و ضايعات غذايی می باشد.

برنامة پیشگیری واکسیناسیون در پرورش گاو

سنبیماری

IBR, BVD, and Pl- 3از تولد تا دو ماهگی

Rco, corona virus, E coil

scours vaccine Johneʼs

6Bruccellosis  ـ2 ماهگی

IBR and Pl-3 pastcurclla 6  ـ٤ ماهگی

and Heamophilus somus Pncumonia Blacheg

8IBR and BVD  ـ6 ماهگی

13Leptospirosis IBR, BVD and Pl-3 Vibriosis ماهگی )2 ماه قبل از جفت گیری(
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میزان کود تولید شده به وسیله دام ها و ویژگی های کود آنها

مواد مغذی کود )گرم در روز(کل کود تولیدی روزانه

وزن دام نوع دام
Kg

متر مکعب 
در روز

لیتر در 
روز

درصد آب 
کود

کیلوگرم در 
روز

NP2O5K2O

680/26/6٤895/٧٧22/68٤/5318/12تلیسه

1130/3311/٤٧899/6336/2٤9/0631/٧1

2260/6522/18919/25٤8/٧222/656٧/95

٤081/1٧39/٧88833/٤31٤٤/96٤5/3113/25گاو خشک

٤531/3٤٤/23883٧/15163/08٤9/83126/8٤

5٤31/5653/188٤٤/5819٤/٧963/٤21٤9/٤9

63٤1/8261/928852226/5٧2/٤81٧6/6٧

٤081/1٧39/٧88832/6185/٧363/3٤126/8٤گاو شیری

٤531/3٤٤/238836/2٤203/85٧2/٤81٤0/٤3

5٤31/5653/188٤3/52٤٤/6286/0٧1٧2/1٤

63٤1/8261/928850/٧٤285/3999/66199/32

انبار کود مورد نیاز برای هر گاو در هر روز

کود تولید شده لیتر نوع دام
متر مکعب

انبار کود مایع لیتر متر 
مکعب

انبار کود خشک لیتر 
متر مکعب

5/٤0/005٤5/٤0/005٤گوساله 3ـ0 ماهه

٧/10/00٧19/90/0099گوساله 6  ـ3 ماهه

1٤/20/01٤219/80/01981٧0/1699تلیسه 15ـ6 ماهه

21/20/021231/10/031222/60/22٧تلیسه 2٤ـ  15 ماهه

ــ٤5/30/0٤5362/30/0623گاو شیری ٤50 کیلوگرمی

56/60/056٧ــــجايگاه باز )بستری(

56/90/0٧8٤8/10/0٤82ــجايگاه فری استال 

50/90/051ــــجايگاه بسته
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تفاوت ترکیب با آغوز گاو 

آغوز ماده مغذیردیف
)درصد(

شیر 
آغوز ماده مغذیردیف)درصد(

)درصد(
شیر 

)درصد(

٤/٧62/80کازئین28/3012/865ماده خشک1

خاکستر )مواد 2
1/50/5٤آلبومین1/580/٧26معدنی(

150گلوبولین12٤٧چربی3

21/323/33پروتئین2/5٤/808الکتوز٤

سالن شیردوشی   

سطح توزیع کود  

 مخزن ذخیره مایع با 
سیفون خودکار

 مخزن تصفیه

 شیب

 شیب

 2% شیب

سوراخ های لوله
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زمان الزم )ثانیه( برای شماره گذاری با الکل ـ یخ خشک و ازت مایع در گاوهای شیری، 
گوشتی و اسب

الف( با استفاده از الکل و یخ خشک

گاو گوشتیگاو شیریسن

1015تولد تا يک ماه

21520 تا 3 ماه

٤2025 تا 8 ماه

92530 تا 18 ماه

3035بیشتر از 18 ماه

ب( با استفاده از ازت مایع با دمای 196- درجه سانتی گراد

گاو گوشتیگاو شیریسن

510تولد تا يک ماه 

2٧12 تا 5 ماه

61015 تا 9 ماه

10121٧ تا 12 ماه

131520 تا 18 ماه

2525بیشتر از 18 ماه
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تأثیر خأل، تعداد  نبض های پولساتور و نسبت پولساتور بر  میزان های جریان شیر و پس دوشی با ماشین

متغیر
مدت زمان دوشش 
قبل از پس دوشی با 

ماشین )دقیقه(

مدت زمان پس دوشی 
با ماشین )دقیقه(

میزان حداکثر جریان 
)کیلوگرم(

خأل
Kpaاينچ جیوه

12٤0٤0/63/٧
186030/8٤/9
2٤802/81/6٤/8

میزان پولساتور
٤03/٤1/1٤/٤
803/31٤/5
12031/1٤/٤

نسبت پولساتور
1:13/50/9٤/3
1:331/2٤/9

دوشش در سالن های متفاوت و مدت زمان های مختلف دوشش
مدت زمان دوشش1

6 ساعت4 ساعت3 ساعتتعداد گاوها در ساعتنوع سالن 
هرینگ بون
٤080110190چهار جفتی
6511٤1٧9293شش جفتی

8٧1522183٧0ده جفتی
ترای گون

6811918٧289با 12 جايگاه
8٤1٤٧21035٧با 16 جايگاه
8815٤2103٧٤با 18 جايگاه

پلی گون 
9٤165235٤00با 16 جايگاه
1091912٧3٤36با 2٤ جايگاه

1552333٤9581با 32 جايگاه2
سالن با ورودی کناری

٤59012٤203دوجفتی
5611215٤252سه جفتی

1ـ زمان مورد نیاز برای هر دوشش شامل يک ساعت برای آماده سازی و تمیز کردن و 15 دقیقه برای تعويض 
هر 100 گاو.

2ـ دو کارگر در سالن
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)cm( براساس محیط دور سینه )kg( جدول محاسبه وزن بدن گاو

)kg()cm()kg()cm()kg()cm()kg()cm()kg()cm(
1202256٧322093511621361153068
121125٧٧٤22103581631٤01163169

1221258٧5221136616٤1٤311٧32٧0

1231259٧622123٧31651٤٧1183٤٧1
12٤0260٧٧221338116615011935٧2
1250261٧8221٤38816٧15312036٧3
1260262٧9221539616815٧1213٧٧٤
12٧0263803216٤0316916112238٧5
12٧926٤81٤21٧٤101٧016٤123٤0٧6
1289265825218٤181٧116812٤٤2٧٧
1299266836219٤261٧21٧2125٤3٧8
130826٧8٤٧220٤331٧31٧6126٤5٧9
1318268858221٤٤11٧٤18012٧٤680
1328269869222٤٤81٧518٤128٤881
13382٧0880223٤561٧61881295082
13٤٧2٧189122٤٤631٧٧1921305283
135٧2٧2900225٤٧11٧81961315٤8٤
136٧2٧3910226٤٧81٧92011325685
13٧62٧٤92022٧٤851802051335886
13862٧5930228٤9218121013٤608٧
13962٧693922950018221٤1356288
1٤052٧٧9٤92305081832191366589

95923151618٤22313٧6٧90
96823252٤1852281386991
9٧8233532186232139٧292
98823٤5٤018٧2361٤0٧٤93
9982355٤81882٤11٤1٧٧9٤
100٧2365561892٤61٤2٧995
101٧23٧56٤1902501٤38296
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102٧2385٧21912551٤٤8٤9٧
10362395801922601٤58٧98
10٤62٤05881932651٤69099
10562٤159619٤2٧01٤٧93100
10662٤260٤1952٧51٤896101
10٧52٤36131962801٤998102
10852٤٤62219٧285150101103
10952٤563119829015110310٤
110٤2٤66٤0199295152106105
111٤2٤٧6٤9200300153109106
112٤2٤865820130515٤11210٧
113٤2٤966٧202310155115108
11٤32506٧6203316156118109
115325168520٤32115٧121110
116325269٤20532٧15812٤111
11٧2253٧0320633215912٧112
118225٤٧1220٧338160130113
1192255٧222083٤٤16113311٤

خصوصیات فیزیکی عمده شترهای جلگه ای و کوهستانی

نوع کوهستانینوع جلگه ای یا دشتیخصوصیت

کوچکبزرگشکل کلی

1/8 تا 1/92/0 تا 2/2ارتفاع در محل جدوگاه )متر(

ريز نقشدرشت نقشساختار بدن

کوتاهدرازگردن و پاها

گرد و سختبیضوی و نرمکف پاها

بلند و ريزکوتاه ظريفموها
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مقایسه شکل ظاهری و عملکرد شترهای رودخانه ای و بیابانی

نوع بیابانینوع رودخانه ایخصوصیت

کوچک با پوزه ای باريکزبر و خشن با بینی رومیسر

نازک با ماهیچه کمترسنگین و توپراستخوان ها و ماهیچه ها

حمل افراد سبک و بارهای سبکحمل بارهای سنگینقدرت بار کشی

تندکندسرعت

اندازه های پستان در شتر

اندازه و ابعاد سر سانتی متراندازه و ابعاد پستان
سانتی مترپستان ها

طول سر پستان های بزرگپستان ها
2 تا 3جلويی در زمان خشکی 

13/5 تا 16عمق
طول سر پستان های 
3 تا 3/5عقبی در زمان خشکی

طول سر پستان ها در 1٧ تا 20عرض
5 تا 6زمان شیر دهی

فاصله میان سر 
محیط سر پستان های 15 تا 18پستان های جلو

8 تا 9عقبی در زمان شیر دهی

طول نوک پستان های 2٤متوسط طول پستان
3/1 تا 2/3جلويی

عرض پستان در نوک 
طول نوک پستان های 36پستان جلويی

1/8 تا 5/0عقبی

قطر نوک پستان های 13عمق کارتیه های عقبی
2/1 تا ٤/9عقبی در قاعده

قطر نوک پستان های جلو 1٧عمق کارتیه های جلويی
1/8 تا ٤/5در قاعده
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مقایسه خصوصیات بیولوژیکی شترهای بی کوهان

ویکوناگوانگوآلپاکاالماصفت و ویژگی

طول مدت آبستنی 
356ـ 3603٤6ـ3٤53٤5ـ3٤83٤2)روز(

6 ـ15٤ـ 88 ـ12٧وزن تولد )کیلوگرم(

وزن شیر گیری 
ــ35ـ ٤525)کیلوگرم(

1155812035وزن بلوغ )کیلوگرم(

ـ5٧/05555/0درصد الشه

پراکندگی توده های نژادی مختلف شتر در ایران

توده نژادیاستان / منطقهنژاد / توده نژادیاستان / منطقه

دشتی، عربی، ترکیه ای هرمزگان و بوشهرمهابادی؛ افغانیاصفهان
)ترکی(

زاهدانی، بلوچی، چینیسیستان و بلوچستانمهابادی، چینی، افغانیسمنان

يزدترکمن، محلی )بومی(گلستان
زاهدانی، گنبدی، 
ترکیه ای، بندری، 

بیرجندی، محلی )بومی(

رودباری، پاکستانی، کرمانکلکوئیتهران و قم
محلی)بومی(

بلوچی، افغانی، کلکوئی و منطقه خراسانکلکوئی، محلی )بومی(فارس
آمیخته آنها
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جدول اسامی مختلف شتر برحسب سن

اسمسن داماسمسن دام

گرد دندان ـ گردنیشهشت سالگیدیالق ـ حاشیتازه متولد شده

نیشکی ـ سرنیشنه سالگیحاشی ـ جالک بندتا یک سالگی

یک پای بند نیشده سالگیبلبان ـ بله بون ـ بلوانشتر تا دو سالگی

دو پای بند نیشیازده سالگیپارجمل ـ حقشتر تا سه سالگی

سه پای بند نیشدوازده سالگیجعد ـ جتچهار سالگی

پیرهسیزده سالگی و باالترکلپنج سالگی

اروانهماده مولد )به طور اعم(دو دندانشش سالگی

شتر نر داشتی )به طور چهار دندانهفت سالگی
اعم(

لوک

در بعضی مناطق شتر از یک سالگی تا سه سالگی را در نرها لوکچه و در ماده ها مجی و از سه سالگی به بعد 
را در نرها لوک و در ماده ها اروانه می نامند. 

تأثیر سن شتر مادر بر میانگین وزن تولد دیالق

دیالق مادهدیالق نرسن مادر

34/534/7یک بار زایش )4 تا 5 ساله(

37/734/5دو بار زایش )6 تا 7 ساله(

36/638/1سه بار زایش )8 تا 9 ساله(

38/140/2چهار بار زایش )10 تا 11 ساله(

40/636/3پنج بار زایش )12 تا 13 ساله(
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میانگین وزن بچه شتر بر حسب توده ژنتیکی، جنس و سن

                                                      ماه

توده 
هیجدهدوازدهنهششسهتولدجنسژنتیکی

آمیخته

39/8100/2161/920٧/2229/63٧1/٤نر

39/1110/5156/818٤/6206/2336/9ماده

39/٤103/6158/819٧/0218/8352/0میانگین

تک 
کوهانه

39/٧103/6158/8189/3210/٧333/0نر

3٧/391/5159/51٧٧/519٤/1302/6ماده

38/59٤/1155/6182/8201/6319/0میانگین

رشد روزانه شترهای آمیخته و تک کوهانه در سنین مختلف )برحسب گرم(

تک کوهانهآمیختهنوع دام

متوسطمادهنرمتوسطماده نرسن )ماه(

از تولد تا 3 
6٧٧٧9٤٧135٧8659618ماهگی

368651561٤٧5562٧683 تا 6 ماهگی

650٤309٤1٤3322٧1303 تا 9 ماهگی

9 تا 12 
2٤92٤02٤2238185209ماهگی

12 تا 18 
٧88٧26٧٤06٧9603625ماهگی
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متوسط وزن تولد بچه شترهای آمیخته )شتر نر دو کوهان با ماده تک کوهان(

سنصفت
نوع شتر

آمیختهیک کوهان

مادهنرمادهنرجنس

وزن بدن 
)کیلوگرم(

91/596/٧100/2110/5سه ماهگی

159/5153/1161/9156/8شش ماهگی

افزايش وزن 
روزانه حاشی ها 

)گرم(

210/٧19٤/1229/6206/2يک سالگی

2٤2/0٤1٤/0از 6 تا 9 ماه

وزن حاشی های 
پرواری 
)کیلوگرم(

209/0303/0از 9 تا 12 ماه

3٤٤/030٧/0396/03٤3/0يک ساله

رویش و تعویض دندان های شتر

زمان تعویضزمان رویشنام دندان

٤ يا 5 سالگیبدو تولد يک ماهگیثنايای مرکزی فک تحتانی

5 يا 6 سالگی1 تا 3 ماهگیثنايای میانی فک تحتانی

6 يا ٧ سالگی 2 يا 6 ماهگیثنايای گوشه ای فکین

6 يا 6/5 سالگی10 ماهگیانیاب فکین

٧ـ6 سالگی6  ـ3 ماهگیاولین پیش آسیا فکین

5 ماهگی6  ـ3 ماهگی دومین پیش آسیا فکین

5 ماهگی6  ـ3 ماهگیسومین پیش آسیا فک فوقانی

ـ3ـ2 سالگیاولین دندان آسیا دائمی فکین

ـ٤ـ3 سالگیدومین دندان آسیا دائمی فکین

ـ  5 سالگیسومین دندان آسیا دائمی فکین ـ6  



211

مقایسه ترکیبات کلستروم و شیر شتر )درصد(

خاکسترالکتوزپروتئینچربیماده خشکآبماده غذایی

٧5/22٤/80/151٧/86/22کلستروم در روز اول

86/913٤/13/٤٤/50/٧شیر شتر بعد از 8 روز

احتیاجات روزانه نگه داری شتر از نظر انرژی قابل متابولیسم و پروتئین قابل هضم

احتیاجات غذایی

وزن بدن
)کیلوگرم(

وزن 
متابولیکی

ماده 
خشک 
مصرفی 

)کیلوگرم(

انرژی قابل 
متابولیسم 

)در کیلوگرم(
پروتئین 

قابل 
هضم 
)گرم(

کلسیم 
)گرم(

فسفر 
)گرم(

 A ویتامین
1000 واحد

Mj/kgMcal/
kg

20053/22/523/196/821٤٤8٧9

25062/93/02٧/٤11٤/٤٧16910911

300٧2/13/٤31/٤131/3٤195121013

35080/93/835/21٤٧/٤02181٤1115

٤0089/٤٤/238/9162/802٤11٧131٧

٤509٧/٧٤/6٤2/51٧٧/8626٤181٤19

500105/٧5/0٤6/02192/55285201521

550113/65/3٤9/٤206/٧335٧211623

600121/65/٧52/٧6220/٧532٧221٧26
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احتیاجات روزانه انرژی قابل متابولیسم و پروتئین قابل هضم برای نگهداری شتر

وزن زنده بدن 
)کیلوگرم(

پروتئین خام 
)گرم(

پروتئین قابل 
هضم )گرم(

انرژی 
متابولیسمی 

)کیلوژول(

انرژی 
متابولیسمی 
)کیلوکالری(

200230/1135/61610138٤8

210239/01٤0/616٧023992

2202٤٧/٤1٤5/61٧295٤133

230255/8150/61٧881٤2٧٤

2٤026٤/1155/518٤61٤٤12

2502٧2/3160/319035٤5٤9

260280/5165/119603٤685

2٧0288/5169/820166٤820

280296/51٧٤/520٧23٤953

29030٤/٤1٧9/2212٧65085

300312/2183/82182٤5216

310320/0188/٤2236٧53٤6

32032٧/٧192/9229065٤٧5

330335/٤19٧/٤23٤٤15603

نیازهای غذایی شترها در حال نگهداری )داشتی(

وزن زنده 
)کیلوگرم(

ماده خشک 
مصرفی 

)کیلوگرم(

پروتئین قابل 
هضم )گرم(

مجموع مواد 
قابل هضم 

)گرم(
فسفر )گرم(کلسیم )گرم(

500125005500200100

550135256000225120

6001٤5506500250150

65015600٧000250150

٧5016/5650٧500250150
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جیره غذایی شترهای داشتی

علوفه مرتعی سن شتر
نمک )گرم(کنسانتره )کیلوگرم()کیلوگرم(

1/80/٤528زير يک سال 

3/60/9056يک تا دو سال

5/٤1/585دو تا سه سال 

٧/32/0115باالتر از سه سال

8/22/51٤2شتر نر )لوک(

ترکیبات جیره سنتی شتر

درصدمقدار )کیلوگرم(ماده غذایی

20٤0کلش گندم و جو

20٤0يونجه

1020آرد گندم

50100کل

نیاز غذایی شترهای در حال رشد )پروار(

وزن زنده 
)کیلوگرم(

ماده خشک 
مصرفی 

)کیلوگرم(

پروتئین قابل 
هضم )گرم(

مجموع مواد 
قابل هضم 

)گرم(
فسفر )گرم(کلسیم )گرم(

200525020008030

2506325250010035

300٧/5350300012050

3509٤٧038001٤560

٤0010600٤٧0018580

٤5010/56505000200100
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ارزش غذایی بعضی از گیاهان مرتعی

نوع گیاه
پروتئین خام 

)درصد(
الیاف 
خام

NDF
)درصد(

ADF
)درصد(

قابلیت  هضم 
ماده خشک 

)درصد(

قابلیت    هضم 
ماده آلی 
)درصد(

قابلیت هضم 
ماده آلی در 
ماده خشک 

)درصد(

٧٧/9٧2/55٧/9ــ13/21٤/8تاغ

83/9٧8/962/3ــ1٤/016/0ترات

89/383/9٤٧/٧ــ12/٧6/9اشنان

32/329/220/6ــ6/319/5اسکنپیل

8٧/٧81/155/3ــ8/٤12/5پیر

٧5/0٧5/63/0ـــ13/8نیام سمر

ــــــ13/6يونجه

ــــــ11/2سرشاخه کهور

ــــــ12/٤جر

ـــ٤0/٤35/٤ـ18/3گز شاهی

ـــ82/859/6ـ5/5درمنه

هالوستاخیس درمرحله 
رشد رويشی

ـــ33/٤1٧/6ـ13/6

دوره  در  هالوستاخیس 
بذردهی از  بعد 

ـــ56/036/2ـ6/0

ـــ2٤/013/2ـ18/٧کاکل شور 

ــــــ10/1تره شور

گیاه سوئدا قبل از 
بذر دهی

82/8368/6233/83ـــ

گیاه سوئدا بعد از 
بذر دهی

23/6219/٧118/53ـــ
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متوسط )حداقل تا حداکثر( مقدار تولید شیر شتر با توجه به نوع مرتع

مراتع فقیرمراتع خوبمیزان تولید )کیلوگرم(

روزانه
5/2 )3 تا 10/0( 6/8 )15 تا 3(کمترين
9/9 )٤/5 تا 15/0(1٧/3 )٧ تا 35(بیشترين

بــرای  شــده  محاســبه 
روزه  305 دوره  يــک 

2008 )10٧0 تا 2500(219٤ )1500 تا 2800(کمترين
2٧09 )13٧0 تا 3000(٤٤82 )3000 تا 5٧00(بیشترين

درصد اجزای الشه شتر به تفکیک جنس و توده ژنتیکی )تک کوهانه با آمیخته(

جنستوده ژنتیکیصفات
نرمادهآمیختهتک کوهانه

56/٧5٧/556/95٧/2گوشت
22/922/622/922/8استخوان

1٤/21٤/01٤/01٤/1چربی
3/33/13/33/1ضايعات

ــه  ــت ب ــبت گوش نس
2/92/82/92/8اســتخوان

تعیین وزن زنده شتر با در نظر گرفتن ابعاد بدن )سانتی متر(

170165160155150145140135130125120
طول بدن

دور سینه
180125ــــــــــ
180130ــــــــــ
2٤02٤0225215205195135ـــــ
2502502502٤02٤02252051٤0ــــ
2٧02٧02602602502252151٤5ــــ
2952852٧02٧02602٤0225150ــــ
3203053052952852٧02502٤0155ـــ
160ـ3٤03٤0330320295285260ـــ

165ــ3853٧53653653653٤0330320295
1٧0ــ٤003853853٧53653503٤0330320

1٧5ـــ٤٤0٤20٤10٤103٧53653٤0330

180ـــــــــ٤55٤30

معموالً اين نسبت در شترهای نر بیشتر از شترهای ماده است.
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نمونه طرح یک واحد بیست نفری پرواربندی شتر با آبشخور وسط

15 متر

8 متر

جایگاه مسقف )نیمه 
باز(

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

آبشخور24 متر

بهار بند

آخور

شمای یک جایگاه شتر
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فصل 5 
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
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عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

عالئم ایست، مثال های کاربردی
اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از 
کمربند ایمني 
استفاده  شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از 
ماسک ایمني 
استفاده   شود 

باید از 
لباس ایمني 
استفاده  شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشكاري 
استفاده شود

باید فقل شود 

باید از گوشي 
محافظ 

استفاده  شود 

باید از پل 
استفاده شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید از عینک 
حفاظتي 

استفاده شود

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ 

استفاده  شود 

باید همه 
دست ها 

شسته  شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
شستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های کمک های اولیه برانكارددوش اضطراری
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
نردبان فرار 

تلفن اضطراري
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شیلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

تلفن اضطراری کلید هشدار حریق کاله آتش نشانی 
حریق

عالئم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در 

وان حمام، دوش 
یا ظرف شویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد متفرقه 
ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستكش ممنوع

عكس برداري 
ممنوع

ممنوعیت 
دسترسي براي 
افرادی که در 

بدن ایمپلنت های 
فلزی دارند
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عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الكتریكی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت به 
زمین خوردن و 

گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الكترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت
از دستگاه های  4-    حفاظت کامل و استفاده 

4- ممكن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی

شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
صورت استفاده گردد

ولی 2-  با حرارت مالیم مشتعل می گردد می دهد  شدید  شیمیایی  تغییرات   -2
منفجر نمی شود

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 1-  بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
1- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گرددمی گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقايسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الكتریكی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
4ـ زیر 73 درجه فارنهایت

3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممكن است منفجر شود

3ـ ممكن است در اثر حرارت و شک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند منظوره 
CO2  هالون 

خاموش کننده های پودری چندمنظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
 چوب، زغال سنگ، پارچه

موادی که در اثر حریق شكل خود را 
از دست می دهند مانند: الستیک نرم، 

پالستیک نرم

A دسته
 جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مكانیكی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الكل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

B دسته
مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید 

مانند:  کاربید

 C دسته
گازهای قابل اشتعال

خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون
کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 

ترانسفورماتورها
 D دسته

تجهیزات برقی

دسته Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک
فلزات قابل اشتعال

میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف

50  ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود.3

500  ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود.4

1000ـ 500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود.5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود.6

5000  ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود.7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9
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میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر  تر شیمیایی5

6
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

آلومینیم و یا برنجی
12

7
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه
12

8
خاموش کننده های حاوی پودر و دارای بالن )کارتریج( یا سیلندرهای 

فوالدی ریخته گری شده
12
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عالئم و کدهای بازيافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یكی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به خصوص 
در مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یكی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفكیک زباله در مبدأ کمک نماید 
عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در ذیل، به 

بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی باالپلی اتیلن تری فتاالت

پلی اتیلن با چگالی پایینپلی وینیل کلراید

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که عمدتاً 
شامل اکریلیک ها،     فایبرگالس، 

پلی آمید و مالمین )اوره 
فرمالدئید( هستند

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتری های 
سرب ـ اسیدی، قلیاتی، نیكل کادمیوم، نیكل 

متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن 
)باتری های قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، 
و  نامه  پاکت  روزنامه،  کاغذ 

غیره

آهنکاغذ

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

PET

PVC
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 70تا 79 
مربوط به انواع شیشه ها است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک یا آلومینیوم

آلومینیوم

چوب

چوب پنبه

 

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51
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کدها
کدها عبارت اند از: 

بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک  اتیلن ترفتاالت، قابل  PETE 1 پالستیک کد 1: پلی 
استفاده می شود.  غیره  و  و ظرف های یک بار مصرف  نوشابه  بطری های آب،  عنوان  به  است که 
محكم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، 

فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.
HDPE 2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شكل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیكی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمكت و غیره تبدیل می شود.
PVC  3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنكه محیط زیست 
و سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 
LDPE 4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش 
به کار  خشكشویی  کاورهای  فشاری،  قوطی های  بسته بندی،  شیرینی،  نخ های  در  معموالً  است. 
می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده 

می شود.
pp 5 پالستیک کد 5: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. 
و  راهنمایی  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد. رانندگی، 
PS 6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار 
و غیره به کار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل 
اما  نیست،  بازیافت شهرداری ها  برنامه های  ماده جزو  این  آنكه  با  دارد.  زیادی  کاربرد  نمی کند، 

تبدیل شود. پالستیكی  و ظروف  تخم مرغ، خط کش  شانه های  عایق های حرارتی،  به  می تواند 
از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیكی و مواد 

هستند. سفارشی 
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دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل

اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه

اطمینان از محكم بودن تسمه یا زنجیر

دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15
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 جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی
وزن 

مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
مبنای تعیین حد مجاز مواجههنمادها

TWASTEL/C

سرب و ترکیبات معدنی آن
 Lead and inorganic

compounds as Pb

207/20
اختالالت سیستم اعصاب محیطی و A3؛BEL ـmg/m3 0/50متفاوت

مرکزی؛  اثرات خونی

کرومات سرب ؛
Lead chromate as Pb 323/220/50 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2
A2

آسیب سیستم تولید مثل  در مردان و 
اثرات ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان
Lindane290/850/5 mg/m3ـA3 آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب پوست؛

مرکزی

هیدرید لیتیم
Lithium hydride7/950/025 mg/m3تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست ــ

و چشم

هیدروکسید لیتیم
Lithium hydroxide23/951ـ mg/m3ــ

 جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( .این نوع گوشی ها کاماًل اللۀ گوش را می پوشانند

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

قرار  گوش  کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
می گیرند، آنها به صورت یكبار مصرف و چندبار مصرف در 

بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

نوع  این  است.  توگوشی  و  روگوشی  حفاظ  از  ترکیبی 
گوشی ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار 
می گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی های 
چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت، 

به یكدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

صدمات  نیز  سر  به  است  ممكن  که  مشاغل  برخی  برای 
صوت  انتقال  کنترل  برای  همچنین  و  کند  وارد  مكانیكی 
از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در 
برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به 

صورت کاله محافظ عرضه نموده اند.
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جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره 
زیر است:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

µgr/m3150µgr/m3260میانگین 24 ساعتهPM
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افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن

سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس



232

1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دست ها کاماًل کشیده  شده اند

خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرو
یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 19 کیلوگرم نیروب( زانو زدن
هنگام تعمیر و نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و گذاشتن 

سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر 
دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک 
جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری 

کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع 
شانه

به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 ) 10 in( 25 cm کشیدن به سمت باال
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

فشار دادن به سمت باال تا ارتفاع 
شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله 20کیلوگرم نیرو
یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت باالی 

تخته
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فصل 6
شایستگی  های غیر فنی
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شایستگی های غیر فنی

شایستگی های 
غیرفنی

ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفه ای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری 
مادام العمر

یادگیری	

توسعه	شایستگی	و	دانش

ایفای	نقش	در	تیم

شرکت	در	اجتماعات	
و		فعالیت	ها

رهبری	تیم	

احترام	گذاشتن	

به		ارزش	دیگران

مدیریت	زمان	

مدیریت	مواد	

مدیریت	منابع	مالی	

مدیریت	منابع	انسانی

درستکاری	و	کسب	حالل

مسئولیت	پذیری	

تعالی	فردی

اجتماعی	بودن

مهارت	گوش	دادن	

مذاکره

جمع	آوری	اطالعات	

سامان	دهی	اطالعات

تفسیر	و	تبادل	اطالعات

کاربرد	فناوری	اطالعات

تفکر	انتقادی

تفکر	خالق

تفکر	سیستمی

درک	درست	از	سیستم

تنظیم	و	اصالح	عملکرد
بهبود	عملکرد

تفکر	منطقی

استدالل	
تصمیم	گیری	
حل	مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب	فناوری	مناسب

به	کارگیری	فناوری	مناسب

نگه	داری	فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

	خود	مدیریتی

	مدیریت	کارها	و	پروژه	ها

	مدیریت	کیفیت
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مسیرهای توسعه حرفه ای رشته امور دامی
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جدول دروس رشته امور دامی
س هفتگی دوره دوم متوسطه ـ شاخه فنی و حرفه ای

ت تدری
جدول مواد درسی و ساعا

شاورزی
زمینه: ک

کد گروه:1
شاورزی و غذا

گروه تحصیلی: ک
کد رشته تحصیلی: 081110

رشته تحصیلی: امور دامی
پایه 12

پایه 11
پایه 10

دامنه محتوایی
ف

ردی
ت

ساع
س

نام در
ت

ساع
س

نام در
ت

ساع
س 

نام در
2

تعلیمات	دینی	)دینی،	قرآن	و	اخالق(3
2

تعلیمات	دینی	)دینی،	قرآن	و	اخالق(2
2

تعلیمات	دینی	)دینی،	قرآن	و	اخالق(1
ت دینی و اخالقی

تربی
1

1
عربی،	زبان	قرآن	3

1
عربی،	زبان	قرآن	2

1
عربی،	زبان	قرآن	1

2
فارسی	3

2
فارسی	2

2
فارسی	1

ت فارسی
زبان و ادبیا

2

ــ
ــ

2
زبان	خارجی	2

2
زبان	خارجی	1

زبان های خارجی
3

2
معاصر تاریخ	

2
علوم	اجتماعی

2
جغرافیای	عمومی	و	استان	شناسی

ت اجتماعی
س: مطالعا

خوشه درو
4

2
ت	بدنی	3

تربی
2

ت	بدنی	2
تربی

2
ت	بدنی	1

تربی
ت

سان و سالم
س: ان

خوشه درو
5

2
ت
ت	و	بهداش

سالم
2

ت
انسان	و	محیط	زیس

ــ
ــ

3
آمادگی	دفاعی

ــ
ــ

2
ک	زندگی

ت	خانواده	و	سب
مدیری

2
س	انتخابی	)1ـ					هنر	2ـ					تفکر	و	سواد	

در
رسانه	ای(

ــ
ــ

ت های زندگی
سان و مهار

س: ان
خوشه درو

6

2
اخالق	حرفه	ای

3
کارگاه	نوآوری	و	کارآفرینی

2
الزامات	محیط	کار

ستگی های غیرفنی
س: شای

خوشه درو
7

ــ
ــ	

2
س	انتخابی	)1ـ	کاربرد	فناوری	های	

در
ت	تولید(

نوین	2ـ				مدیری
ــ

ــ

ــ
ــ

2
ریاضی	2

2
ریاضی	1

ستگی های پایه فنی 
س: شای

خوشه درو
ت شناسی(

س
ک، شیمی، زی

)ریاضی، فیزی
8

ــ
ــ

2
شیمی

2
ت	شناسی

زیس

8
گ

بزر ش	دام	های	
تولید	و	پرور

8
ش	زنبور	عسل	و	تولید	محصوالت	آن

پرور
8

ش	مرغ
تولید	و	پرور

ستگی های فنی
س: شای

خوشه درو
9

8
ش	آبزیان	

تولید	و	پرور
)خوراکی	ـ		زینتی(

8
ش	ماکیان

تولید	و	پرور
8

ک
کوچ ش	دام	های	

تولید	و	پرور

4
ش	فنی	تخصصی

دان
ــ

ــ
3

ش	فنی	پایه
دان

تجمیعی*
کارآموزی

ــ
ــ

4
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای

38
جمع

40
جمع

40
جمع

ش	و	ارائه	خالقانه	)سمینار(،	یادگیری	پروژه	محور	و	
زمینه	سازی	برای	اجرای	بند	5ـ5	سند	تحول	بنیادین	و	بند	2ـ13	برنامه	درسی	ملی	مشتمل	بر	عناوینی	مانند:	پژوه
ت(

ش	حالل	)ساالنه	50	تا	100	ساع
ش	مهارت	تأمین	معا

آموز
برنامه ویژه مدرسه

10

ت متوالی در طول سال اجرا می شود.
ب به صور

ت ترتی
ستگی های فنی پایه های دهم و یازدهم صرفًا تا پایان سال تحصیلی 97ـ96 با رعای

س 8 ساعته خوشه شای
1ـ درو

یابد. ص می 
ستگی اختصا

ب شای
س

ت ک
ش نیم سال دوم به ازای نیم سال اول جه

ت زمان آموز
2ـ مد

ت اجرا می شود.
ب با رشته 240ـ120 ساع

* کارآموزی متناس



239



240

جدول خام زمان بندی انجام کارها

سالن مرغداری را ضدعفونی می کنم
جسمی
روحی
ذهنی

اجتماعی

هدف ها                عنوان ها

اولویت های هفته

هفته
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کارنامک
]نام و نام خانوادگی کارجو[
تلفن	تماس:	]....0912333[

	]youremail@adomain.ext[	:رایانامه
متولد:	]سال[

ساکن:	]شهر[	ـ	]محدوده[

سوابق تحصیلی
کاردانی	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	دانشگاه	]نام	دانشگاه[	]تاریخ	شروع	دوره[	الی	]تاریخ	

دانش	آموختگی[
	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[

	]اختیاری:	معدل[
دیپلم	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	هنرستان	]نام	هنرستان[

	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[
	]اختیاری:	معدل[

سوابق حرفه ای
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[

مهارت ها
مهارت های نرم افزاری

	]ذکر	نام	نرم	افزار	در	هر	خط	و	تشریح	میزان	آشنایی	...[
آشنایی با زبان های خارجی

	]ذکر	نام	زبان	مربوطه	ضمن	مشخص	نمودن	میزان	آشنایی	در	زمینه	محاوره	و	مکاتبه	...[
سایر مهارت ها

	]ذکر	سایر	مهارت	ها	مانند	تخصص	های	فنی،	مهارت	های	فردی	و	غیره	و...[
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نمونه نامه درخواست شغل
مدیر محترم ...............

شرکت الف
موضوع: درخواست استخدام

با	سالم	و	احترام،
بدین	وسیله	پیرو	درج	آگهی	استخدام	آن	شرکت	در	نشریه	..............	مورخ	.................	جهت	همکاری	
در	بخش	...........	آن	شرکت،	به	پیوست	مشخصات	و	سوابق	شغلی	خود	)کارنامک(	خود	را	برای	اعالم	

آمادگی	جهت	همکاری	تقدیم	می	دارم.
امیدوارم	ویژگی	های	اینجانب	از	جمله،	تحصیل	در	رشته	..................	و	گذراندن	دوره	های	....................	
و	داشتن	مهارت	های	ارتباطی	قوی،	اعتماد	به	نفس	باال	و	اشتیاق	به	یادگیری	مداوم	و	به	روز	نمودن	
اطالعات	شغلی	مورد	توجه	آن	مدیریت	محترم	قرار	گیرد	و	فرصتی	را	فراهم	سازد	تا	بتوانم	انتظارات	

و	خدمات	مورد	نظر	آن	شرکت	را	برآورده	سازم.
ضمن	آرزوی	توفیق	و	بهروزی	برای	جنابعالی،	از	وقتی	که	به	بررسی	کارنامک	اینجانب	اختصاص	
می	دهید	سپاسگزارم	و	آمادگی	خود	را	جهت	حضور	در	آن	شرکت	برای	ارائه	سایر	اطالعاتی	که	الزم	

باشد	و	آشنایی	بیشتر	اعالم	می	دارم.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی
امضا



246

نمونه قرارداد کار
این	قرارداد	به	موجب	ماده	)10(	قانون	کار	جمهوری	اسالمی	ایران	و	تبصره	)3(	الحاقی	به	ماده	)7(	
	مصوب	 قانون	کار	موضوع	بند	)الف(	ماده	)8(	قانون	رفع	برخی	از	موانع	تولید	و	سرمایه	گذاری	صنعتیـ	
25/				1387/8	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	بین	کارفرما	/	نماینده	قانونی	کارفرما	و	کارگر	منعقد	می	شود.

	مشخصات طرفین: 1
کارفرما/نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/	شرکت	................................	فرزند	....................	شماره	شناسنامه/	شماره	ثبت	..........................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
کارگر

آقای/خانم	.................................	فرزند	............................	متولد............................	شماره	شناسنامه.................

شماره	ملی	...................................	میزان	تحصیالت	.............................	نوع	و	میزان	مهارت............................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
	نوع قرارداد:												دائم																								موقت																						کارمعین 2

	نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: 3
......................................................................................................................................................................................

	محل انجام کار:	............................................................................................................................................ 4

	تاریخ انعقاد قرارداد:	..................................................................................................................................... 5

	مدت قرارداد:	............................................................................................................................................... 6

	ساعات کار:	....................................................................................................................................................... 7

میزان	ساعات	کار	و	ساعت	شروع	و	پایان	آن	با	توافق	طرفین	تعیین	می	گردد.	ساعات	کار	نمی	تواند	
بیش	از	میزان	مندرج	در	قانون	کار	تعیین	شود	لیکن	کمتر	از	آن	مجاز	است.

	حق السعی: 8

الف(	مزد	ثابت/	مبنا/	روزانه/	ساعتی	........................	ریال	)حقوق	ماهانه:	.............................	ریال(
ب(	پاداش	افزایش	تولید	و	یا	بهره	وری	........................................	ریال	که	طبق	توافق	طرفین	قابل	پرداخت	است.
ج(	سایر	مزایا	...............................................................................................................................................................

	حقوق و مزایای کارگر:	به	صورت	هفتگی/	ماهانه	به	حساب	شماره	..........................	نزد	بانک	 9
..............	شعبه	..............................	توسط	کارفرما	یا	نماینده	قانونی	وی	پرداخت	می	گردد.

10	بیمه: به	موجب	ماده	)148(	قانون	کار،	کارفرما	مکلف	است	کارگر	را	نزد	سازمان	تأمین	اجتماعی	
و	یا	سایر	دستگاه	های	بیمه	گر	بیمه	نماید.

	عیدی و پاداش ساالنه:	به	موجب	ماده	واحده	قانون	مربوط	به	تعیین	عیدی	و	پاداش	ساالنه	 11
کارگران	شاغل	در	کارگاه	های	مشمول	قانون	کار	ـ	مصوب	1370/12/6	مجلس	شورای	اسالمی،	
به	ازای	یک	سال	کار	معادل	شصت	روز	مزد	ثابت/مبنا	)تا	سقف	نود	روز	حداقل	مزد	روزانه	قانونی	
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کارگران(	به	عنوان	عیدی	و	پاداش	ساالنه	به	کارگر	پرداخت	می	شود.	برای	کار	کمتر	از	یک	سال،	
میزان	عیدی	و	پاداش	و	سقف	مربوط	به	نسبت	محاسبه	خواهد	شد.

12	حق سنوات و یا مزایای پایان کار: به	هنگام	فسخ	یا	خاتمه	قرارداد	کار	حق	سنوات،	مطابق	قانون	
و	مصوبه	مورخ	87/8/25	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	به	نسبت	کارکرد	کارگر	پرداخت	می	شود.

13	شرایط فسخ قرارداد: این	قرارداد	در	موارد	ذیل،	هر	یک	از	طرفین	قابل	فسخ	است.
فسخ	قرارداد	........................	روز	قبل	به	طرف	مقابل	کتباً	اعالم	می	شود.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................

14	سایر	موضوعات	مندرج	در	قانون	کار	و	مقررات	تبعی	از	جمله	مرخصی	استحقاقی،	کمک	هزینه	
مسکن	و	کمک	هزینه	عائله	مندی	نسبت	به	این	قرارداد	اعمال	خواهد	شد.

15		این	قرارداد	در	چهار	نسخه	تنظیم	می	شودکه	یک	نسخه	نزد	کارفرما،	یک	نسخه	نزد	کارگر،	یک	
نسخه	به	تشکل	کارگری)	در	صورت	وجود(	و	یک	نسخه	نیز	توسط	کارفرما		از	طریق	نامه	الکترونیکی	

یا	اینترنت	و	یا	سایر	طرق	به	اداره	کار	و	امور	اجتماعی	محل	تحویل	می	شود.

محل امضای کارفرما                                            محل امضای کارگر
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5 - ترکیب و ادغام4 - نامتقارن سازي3- کیفیت موضعی2- استخراج1 - جداسازی

10 - اقدام پیشاپیش9 - مقابله پیشاپیش8- جبران وزن7 - تودرتو بودن6 - چند کاربردي

15- پویایی14 - انحنا دادن13 - تغییر جهت12 - هم سطح سازي11-حفاظت  پیشاپیش

کمي   کمتر،  کمي   -16
بیشتر

17 - حرکت به بعدي 
جدید

20 - تداوم کار مفید19 - عمل دوره ای18- لرزش و نوسان

25- خدمت دهی به خود24- واسطه تراشي23- بازخورد22- تبدیل ضرر به سود21- حمله سریع

30- پوسته و پرده نازک29- ساختار بادي یا مایع28- تعویض سیستم27- یکبار مصرفي26- کپی کردن

33- همــجنس و 32- تعویض رنگ31 - مواد متخلخل
همگن سازی

35- تغییر ویژگي 34- ردکردن و باز سازی

37- انبساط حرارتی36 - تغییر حالت
 

38 - اکسید کننده 
قوی

40 - مواد مرکب39 - محیط بی اثر

)TRIZ( اصول حل مسئله ابداعي
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)TRIZ( متغیرها در حل مسئله ابداعياصول حل مسئله ابداعي 
قدرت	یا	توان21وزن	جسم	متحرک1

تلفات	انرژی22وزن	جسم	ساکن2

ضایعات	مواد23طول	جسم	متحرک3

اتالف	اطالعات24طول	جسم	ساکن4

تلفات	زمان25مساحت	جسم	متحرک5

مقدار	مواد26مساحت	جسم	ساکن6

قابلیت	اطمینان27اندازه	و	حجم	جسم	متحرک7

دقت	اندازه	گیری28اندازه	و	حجم	جسم	ساکن8

دقت	ساخت29سرعت9

عوامل	زیان	بار	خارجی	مؤثر	بر	جسم30نیرو10

اثرات	داخلی	زیان	بار31تنش	/	فشار11

سهولت	ساخت	یا	تولید32شکل12

سهولت	استفاده33ثبات	و	پایداری	جسم13

سهولت	تعمیر34استحکام14

قابلیت	سازگاری35دوام	جسم	متحرک15

پیچیدگی	وسیله	یا	ابزار36دوام	جسم	غیرمتحرک16

پیچیدگی	کنترل	یا	دشواری	عیب	یابی37دما17

سطح	خودکار	بودن	)اتوماسیون(38روشنایی18

بهره	وری39انرژی	مصرفی	جسم	متحرک19

	 انرژی	مصرفی	جسم	ساکن20

تکنیک خالقیت اسکمپر

ترکیب کردن
جایگزینی

بازآرایی

 انطباق با تغییر

اصالح کردن

استفاده های دیگر
حذف کردن

بزرگ یا کوچک کردن

معکوس کردن
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مدل ایجاد تفکر انتقادی

کجا؟ چرا؟
چه زمانی؟چه کسی؟

چه چیزی؟ چطور؟

پیامد حل نشدن؟
چه پیامدی دارد؟

راه حل چیست؟

موضوع / مسئله

توصیف

ارزیابی

تجزیه و تحلیل

فعالیت های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش

پیشبرد فروش ویژه مشتریان

محیط	داخلی	فروشگاهمسابقه	و	برنامه	های	انگیزشی	نمونه	های	رایگان

تبلیغات	نمایشیتخفیف	های	تجاری	کوپن

استندها	در	محل	خریدپوسترها	و	استندهاامتیازهای	ویژه

تخفیف	قیمتیبرنامه	های	آموزشیمسابقه	ها	و	قرعه	کشی	ها

مارک	گذاری	خصوصی	نمایشگاه	های	تجاریبازپرداخت	و	استرداد	وجه

فروش	آنالینتبلیغات	مشترکبسته	های	پاداش

تخفیف	قیمتی

پیشبرد رده فروشانپیشبرد فروش تجاری

پیشبرد فروش

چند	کاال	به	یک	قیمت	

برنامه	های	وفاداری

الف( مدل کسب و کار

ارتباط	با	مشتریان

بخش	مشتریان
	فعالیت	های	کلیدی

شریک	یابی
	منبع	یابی																

	ساختار	هزینه	ها

ارزش	پیشنهادی
کانال	توزیع
درآمدزایی
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بخش مشتریان

برای	چه						افرادی				ارزش	آ	فرینی	
می	کنیم؟	

مهم	ترین	مشتریان	ما	چه	افرادی	
هستند؟

ارتباط با مشتریان
مشتریان	مختلف	انتظار	برقراری	
و	حفظ	چه	نوع	رابطه	ای	را	از	ما	

دارند؟
کــدام	یک	از	آنهــا	برقــرار	شده	

است؟
اجزای	 با	کل	 روابط	چگونه	 این	
تلفــیق	 ما	 کســـب	و	کار	 مدل	

می	شوند؟
هزینه	آنها	چقدر	است؟

		
درآمدزایی

واقعاً	 بهایی	 چه	 به	 ما	 مشتریان	
پول	می	دهند؟	آنها	در	حال	حاضر	
چه	بهایی	می	پردازند؟	آنها	در	حال	
می	پردازند؟	 را	 بها	 چگونه	 حاضر	
چگونه	 که	 می	دهند	 ترجیح	 آنها	
بپردازند؟	هر	جریان	درآمد	چگونه	

به	درآمد	کل	کمک	می	کند؟

منبع یابی
ارزش	 برای	 اصلی	 منابع	
پیشنهادی،	کانال	توزیع،	ارتباط	
چه	 درآمد	زایی	 و	 مشتری	 با	

هستند؟

ارزش پیشنهادی
ارائه	 مشتریانمان	 به	 ارزشی	 چه	
مسائل	 از	 کدام	یک	 می	دهیم؟	
می	کنیم؟	 حل	 را	 مشتریانمان	
)محصوالت	 ما	 پیشنهادی	 بستۀ	
به	مشتریان	مختلف	 و	خدمات(	
نیازهای	 از	 کدام	یک	 چیست؟	

مشتریان	را	برطرف	می	کنیم؟

کانال توزیع
از	طریق	چه	کانال	هایی	می	توانیم	
به	بخش	مشتریان	دسترسی	پیدا	
کنیم؟	در	حال	حاضر	چگونه	به	

آنها	دسترسی	داریم؟	
یکپارچه	 چطور	 ما	 کانــال	های	

شده	اند؟
عملکرد		کدام	یک	بهتراست؟

پرهزینه	ترین			کانا	ل	ها	کدام	اند؟
چطور	آنها	را	با	نیاز	های	مشتریان		

هماهنگ		می	کنیم؟

شریک یابی
شرکای	کلیدی	و	تأمین	کنندگان	

کلیدی	ما	چه	کسانی	هستند؟	
منابع	اصـــلی	به	دست	آمـــده	از	

شرکایمان	کدام	اند؟	
فعالیت	های	اصلی	انجام	شده	توسط	

شرکایمان	کدا		م	اند؟

       فعالیت های کلیدی

با	 ارتباط	 توزیع،	 کانال	 پیشنهادی،	 ارزش	 برای	 اصلی	 فعالیت	های	
مشتری	و	درآمدزایی	چه	هستند؟

       ساختار هزینه ها

مهم	ترین	هزینه	های	اصلی	ما	در	مدل	کسب	و	کار	کدام	اند؟
ما	 اصلی	 فعالیت	های	 ما	کدام	اند؟	گران	ترین	 اصلی	 منابع	 گران	ترین	

کدام	اند؟

ب( بوم کسب و کار

مهارت های کارآفرینی:ویژگی های کارآفرین
  نظم درونی )خودنظمی(

  توانایی پذیرش خطر
  خالقیت و نوآوری

  گرایش به تغییر
  پشتکار

مهارت های فنی:
  توانایی انجام عملیات )اجرایی(

  ارتباط اثربخش
  طراحی

  تحقیق و توسعه
  مشاهده فعاالنه محیط

مهارت های مدیریتی:
  برنامه ریزی

  تصمیم گیری
   انگیزش
  بازاریابی

  مدیریت مالی
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مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش بنیان 

من می خواهم یک شرکت 
دانش بنیان داشته باشم!!!

زمینه  در  توسعه  و  تحقیق 
تخصص  مورد عالقه 

 آیا کاال / خدمت مورد نظر در 
لیست دانش بنیان است؟؟؟             

بازدید  و  ارزیابی مستندات 
شرکت  از  کارگزار  حضوری 

و اعالم نتیجه به کارگروه!!!

اعالم نتیجه نهایی تأییدیه 
دانـش بنیان شـدن توسط 

کارگروه ارزیابی به شرکت 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر خیر

آیا شرکت ثبت شده دارم؟؟؟ 
یک شرکت در موضوع مورد عالقه 

ثبت می کنم!!!

از  جدید  خدمت   / کاال  تأییدیه 
و تشخیص  ارزیابی  کارگروه  طرف 
صالحیت شرکت های دانش بنیان!!! 

تأییدیه  کارگزار  معرفی  و  تعیین 
طـرف  از  دانش بنیان  صالحــیت 

کارگروه  ارزیابی 

تجدیدنظر  درخواست  و  اعتراض 
برای دانش بنیان شدن

قابلیت با  خدمت   / کاال  یک  شرکت   آیا 
دانش بنیان شدن تولید ارائه می کند؟؟

تکمیل فرم پیشنهاد کاال / خدمات جدید 
برای اضافه شدن در فهرست دانش بنیان

 ارسال اطالعات تکمیلی به کارگزار 
تعیین شده 

با  دارم  دانش بنیان   من یک شرکت 
حمایت های متعدد 

و  درخواستی  اطالعات  تکمیل  و  سامانه  به  ورود 
ارسال نهایی درخواست بررسی به کارگروه 

صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  سامانه  به  مراجعه 
شرکت های دانش بنیان و دریافت نام کاربری و رمز عبور

معافیت های گمرکی کریدور صادرات

تسهیالت مالی لیزینگ محصوالت

معافیت های سربازی معافیت های مالیاتی

بله

بلهخیر

بله

بله
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انواع معامالت رقابتی
روش مناقصه

و	 رقابت	 به	 را	 یا	خدمت	موردنیاز	خود	 روشی	است	که	در	آن	سازمان	های	عمومی،	خرید	کاال	
با	اشخاص	حقوقی	یا	حقیقی	که	کمترین	قیمت	یا	مناسب	ترین	شرایط	را	 مسابقه	می	گذارند	و	

پیشنهاد	می	کنند،	معامله	می	نمایند.
روش مزایده   

یکی	دیگر	از	روش	های	پیش	بینی	شده	در	قانون	محاسبات	عمومی،	روش	مزایده	است	که	برای	
انعقاد	پیمان	های	عمومی	می	باشد.

مزایده	ترتیبی	است	که	در	آن	اداره	و	سازمان،	فروش	کاالها	و	خدمات	یا	هر	دو	را	از	طریق	درج	
آگهی	در	روزنامه	کثیراالنتشار	و	یا	روزنامه	رسمی	کشور	به	رقابت	عمومی	می	گذارد	و	قرارداد	را	با	

شخصی	که	بیشترین	بها	را	پیشنهاد	می	کند،	منعقد	می	سازد.

مراحل دریافت پروانه کسب

مراجعه	به	اتحادیه	مربوط

تقاضای	پروانه	کسب

	ارائه	مدارک	شامل:	

فتوکپی	از	تمام	صفحات	شناسنامه 	کارت	پایان	خدمتمدرک	تحصیلی

12	قطعه	عکس	4×3	کارت	ملی

		ارائه	تأییدیه	اماکنارائه	تأییدیه	عدم	اعتیاد

سند	اجاره	نامه	یا	مالکیت	محل	کسب

ارائه	آزمون	فنی	برای	صنوف	مشمول

	بازرسی	محل	کسب

ارائه	معاینه	پزشکی	و	بهداشت	صنوف	مشمول

ارائه	تأییدیه	عدم	سوء	پیشینه

ارائه	تأییدیه	شهرداریارائه	تأییدیه	دارایی

ارائه	فیش	ابطال	تمبر	پروانهارائه	فیش	تعویض	پروانه	

ارائه	فیش	بازرگانی	تمرکز	وجوه

صدور	پروانه	کسب

ارائه	تأییدیه	مجمع
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اسناد تجاری   
	تعریف سفته

سفته	یا	سند	طلب	از	نظر	لغوی	چیزی	است	که	کسی	برحسب	آن	از	دیگری	به	رسم	عاریت	یا	
قرض	بگیرد	و	در	شهری	دیگر	یا	مدتی	بعد،	آن	را	مسترد	دارد.	
قانون	تجارت	ایران،	سفته	را	به	طریق	زیر	تعریف	نموده	است:	

»سفته	سندی	است	که	به	موجب	آن	امضاکننده	تعهد	می	کند	مبلغی	در	موعد	معین	یا	عندالمطالبه	
در	وجه	حامل	یا	شخص	معینی	و	یا	به	حواله	کرد	آن	شخص	کارسازی	نماید«.	)مفاد	ماده	307(

	چک
چک		نوشته	اي	است	که	به	موجب	آن	صادرکننده	وجوهي	را	که	نزد	محال	علیه	دارد	کاًل	یا	بعضاً	

مسترد	یا	به	دیگری	واگذار	نماید.	
در	چک	باید	محل	و	تاریخ	صدور	قید	شده	و	به	امضاي	صادرکننده	برسد	چک	نباید	وعده	داشته	باشد.
چک	ممکن	است	در	وجه	حامل	یا	شخص	معین	یا	به	حواله	کرد	باشد	ـ	ممکن	است	به	دیگری	

منتقل	شود.
وجه	چک	باید	به	محض	ارائه	کارسازي	شود.

اگر	چک	در	وجه	حامل	باشد	کسي	که	وجه	چک	را	دریافت	می	کند	باید	ظهر	)پشت(	آن	را	امضا	
یا	مهر	نماید.
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عقود اسالمی  
اسالم	برای	همه	وجوه	زندگی	قوانینی	دارد.	وجود	اقتصاد	اسالمی	مؤید	این	مطلب	است	که	در	
حوزه	اقتصاد	معیشت	و	تأمین	رفاه	هم	روش	های	خاصی	موجود	است	که	باید	به	آنها	پرداخت،	

بانکداری	اسالمی	و	عقود	اسالمی	از	آن	دسته	هستند.
در	بینش	اسالمی،	دریافت	و	پرداخت	بهره،	تحریم	شده	است،	بنابراین	عملیات	بانکداری	باید	بدون	
بهره	انجام	شود	و	اسالم	روش	هایی	را	برای	جایگزین	کردن	بهره	پیشنهاد	می	کند	که	از	آن	جمله	

می	توان	از	عقود	اسالمی	نام	برد.
به	طورکلی	عقود	اسالمی	در	نظام	بانکی	به	چهار	گروه	تقسیم	می	شوند	که	عبارت	اند	از:

فروش اقساطی، اجاره به  شرط تملیک 
َسَلف، خرید دین، جعاله، ضمان ((

مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، 
مزارعه،  مساقات ((

عقود
مبادله	ای

عقود	
مشارکتی

سرمایه	گذاریقرض	الحسنه عقود 
اسالمی

بیمه
	بیمه	در	مواجهه	با	خطرات،	باعث	اطمینان	و	آرامش	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	و	اقتصادی	

می	شود.
	بیمه،	انتقال	بار	زیان	های		مالی	بر	شانه	های	شخص	دیگر	برای	ایجاد	اطمینان	خاطر	است.

افراد	شاغل	فراهم	 	بیمه	امکاني	است	که	سازمان	هاي	تأمین	اجتماعي	براي	کار	گران	و	کلیه	
آورده	است	تا	از	آنان	در	حین	کار،	بیکاري،	از	کار	افتادگي،	بازنشستگي	و	فوت	)خانواده	متوفي(	

حمایت	مالي	کند.	
	کارفرما	بنا	بر	قانون،	موظف	است	قسمتي	از	دستمزد	کارگر	را	تحت	عنوان	بیمه	و	مالیات	از	

حقوق	وي	کسر	و	به	حساب	بیمه	و	اداره	مالیات	واریز	نماید.
	حق	بیمه	اجباري	توسط	کارگر	)سهم	7	درصد(	و	کارفرما	)سهم	23	درصد(	پرداخت	مي	شود.	
		در	بیمه	خویش	فرما،	کارگر	خود	مي	تواند	با	پرداخت	مستقیم	حق	بیمه،	از	مزایاي	آن	بهره	مند	شود.	
		مالیات	به	دستمزدهایي	که	از	مقدار	مشخصي	کمتر	باشند،	تعلق	نمي	گیرد.	حداکثر	دستمزدي	

که	به	آن	مالیات	تعلق	نمي	گیرد،	ابتداي	هر	سال	توسط	دولت	تعیین	مي	شود.
انواع بیمه در محیط کار

الف:	بیمه	اجباري:	شامل	بیمه	درماني،	بیمه	بازنشستگي،	بیمه	بیکاري	و	از	کار	افتادگي،	بیمه	فوت
ب: بیمه		هاي	اختیاري:	شامل	بیمه	حوادث،	بیمه	تکمیلي	و	...

	در	حالت	کلی	بیمه	به	دو	نوع	اجتماعی	و	بازرگانی	تقسیم	می	گردد.	معموالً	بیمه	اجتماعی،	
اجباری	است	و	بیمه	بازرگانی،	اختیاری	می	باشد.	بیمه	بازرگانی	با	توجه		به	نوع	خطر	به	دو	بخش	

بیمه	زندگی	و	بیمه	های	غیر	زندگی	تقسیم	می	شوند.
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مدیریت تولید

فرایند ساخت و تولید

     تولیدی             خدماتی

ورودی ها
مواد	خام

نیروی	انسانی
سرمایه

ماشین	آالت	و	تجهیزات
دانش	و	تکنولوژی

خروجی ها
کاال

خدمات

عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند

سیستم های تولید

تصمیم گیری حرکت، حمل و 
نقل، ارسال

بازرسی در 
حین عملیات

مدت زمان انتظار، تأخیر، 
رفتن به مرحله بعد

بایگانی، انبار، 
نگهداری

بازرسی و کنترل عملیات

سیستم های تولید

تولید پیوسته 

یک	یا	چند	نوع	مواد	
اولیه	توسط	عبور	

نوبتی	از	ماشین	آالت	
تبدیل	به	محصول	

می	شوند.	مانند	کارخانه	
تولید	روغن	نباتی،	

پتروشیمی	ها،	کارخانه	
سیمان،	پاالیشگاه	ها	و...

محصوالت	متنوع	
براساس	درخواست	
مشتری	و	به	دلخواه	
تولید	می	شود.	مانند	

برج	سازی،	ماشین	سازی	
و	...

در	سیستم	تولید	
پروژه	ای،	در	هر	زمانی	
براساس	شرایط	مختلف	

	یک	سری	
		محصوالت	مختلف	
و	متفاوتی	با	هم	

تولید	می	کنند.	مانند	
شرکت	های	دارویی	یا	

چاپ	اسکناس	و	کتاب	و...

در	سیستم	تولیدی	
انبوه،	محصوالت	

محدودی	را	در	مقدار	
بسیار	زیاد	تولید	می	کنند.	
مانند	کارخانه	های	تولید	
خودرو،	خودکار،	لوازم	
خانگی	و	یا	شرکت	های	
تولیدکننده	میخ	و	پیچ	و...

تولید انبوهتولید پروژه ایتولید سفارشی
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مدیریت تولید

انواع مدیریت در تولید

مدیریت زمان

وسیله	ای	جهت	
صرفه	جویی	و	

جلوگیری	از	اتالف	
وقت،	داشتن	آمادگی	
قبلی	برای	فعالیت	ها	
و	کاهش	حجم	کار	به	

شمار	می	رود.

مدیریت مواد
اولیه

	به	منظور	جلوگیری	
از	هزینۀ	باالی	خرید	
و	حمل	و	نقل	و	
نگهداری	مواد	و	

همچنین	ممانعت	از	
اختالل	در	برنامه		ریزی	
و	تأمین	به	موقع	مواد	
اولیه	صورت	می	گیرد.

مدیریت 
ماشین آالت و 

تجهیزات

	به	منظور	تهیه	و	
تأمین	ماشین	آالت	
و	ابزارآالت	مناسب	
و	سازمان	دهی	آنها	
صورت	می	گیرد.

مدیریت مالی

عبارت	از	تأمین	
نیازهای	مالی	با	

ارزان	ترین	روش،	و	
هزینه	نمودن	منابع	
مالی	در	دسترس	به	
بهترین	شیوه	و	در	
زمان	مناسب	می	باشد.

مدیریت منابع 
انسانی

عبارت	از	شناسایی،	
انتخاب،	استخدام،	
تربیت	و	پرورش	
نیروی	انسانی	به	
منظور	دستیابی	
به	اهداف	سازمان	

می	باشد.

منابع تولید

سرمایه 
)پول( 

 
نیروی 
انسانی

 
ماشین آالت 
و تجهیزات

انرژیمواد اولیه

دانش

زمان

منابع تولید
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مدیریت زمان با ماتریس »فوری ـ مهم« 

 زمانی برای انجام آن در نظر بگیر

حذفش کن

 مهم ـ غیرضروری 

 غیرمهم ـ غیرضروری

هم اکنون انجام بده

 به دیگران محول کن

 مهم ـ ضروری

غیرمهم ـ ضروری

مراحل توسعه محصول جدید

 کشف و شناسایی ایده

معرفی به بازار
و تجاری سازی

  غربالگری ایده ها

تحلیل آزمون و کشف 
بازار اولیه

توسعه مفهوم

آزمون
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منابع الزم برای
 تولید ایده

پرس	و	جو
	از	متخصصان

پژوهش	در	
مورد	محصول

کسب	نظر	
مشتریان

انواع 
امکان سنجی برای 

داشتن ایده هوشمندانه 
و آینده

امکان	سنجی	
بازار

امکان	سنجی	
فنی	ـ	اقتصادی

امکان	سنجی	
فنی

عوامل مؤثر بر تقاضای بازار

محصول

مکان عرضه

ترویجقیمت

ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
افراد

                      فقدان آموزش صحیح

            کمبود آموزشی

      نبود برنامه ریزی کافی 

   توالی نادرست عملیات

      روش های غیر علمی

            زمان های اتالف شده

                        تخصیص نادرست فعالیت ها

     روش ها

فرایند

                     بازرسی نادرست      

            فرایند عملیات اشتباه

      طوالنی بودن فرایند

  تغییرات آب و هوا

      تغییرات تکنولوژیکی

            تغییرات اقتصادی

                                تغییرات اجتماعیـ  سیاسی

محیط

مواد

                        فقدان ثبات کیفیت

             حمل و نقل نامناسب

       تمام شدن مواد

    فرسوده بودن

       نامناسب بودن ابزارها

             خرابی

                       سرعت پایین

ابزارها و ماشین آالت

مفهوم کیفیت از دو دیدگاه

دیدگاه تولیدکننده
عملکرد	 سطح	 تولید،	 فرایند	 طراحی	 نوع	 کیفیت	
نظارت	 و	 آموزش	 ماشین	آالت،	 فناوری	 و	 تجهیزات	

کارکنان	و	روش	های	کنترل	کیفی

دیدگاه مشتری
مشخصه	های	کیفیت	کاال	

مشخصه	های	کیفیت	خدمات
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مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه

تعریف سیستم 
برنامه ریزی پروژه

 سازماندهی
 پروژه

کنترل
 پروژه

پایان 
پروژه

هزینه های کیفیت

هزینه	های	ناشی	از	ارائه	
محصول	بی	کیفیت

هزینه	های	به	دست	آوردن	
کیفیت	خوب

مشخصه های 
کمی که قابل اندازه گیری باشند نظیر 

قطر، وزن یا حجم

اندازه گیری 
کیفیت کاالها

مشخصه های 
کیفی یا وصفی نظیر رنگ، بو، طعم، 
سطح صاف، ارگونومیک  بودن و...

چرخه انجام کار

اجرا

    اقدام اصالحی

برنامه ریزی

بررسی

عوامل
 پروژه

مدیر
	پروژه

سرپرست	
گروه	پروژه

اعضای	گروه	
پروژه

کاربرد فناوری های نوین
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مراحل مدیریت هزینه پروژه

برنامه ریزی 
منابع کاری

 برآورد هزینه و 
برنامه ریزی بودجه

در  هزینه  کنترل 
طول اجرای پروژه

مراحل مدیریت 
زمان پروژه

تعریف
	فعالیت	ها

تهیۀ
زمان	بندی

کنترل	
زمان	بندی

برآورد
	زمان

ارتباط	
فعالیت های فعالیت	ها

مدیریت 
پروژه

حداقل	
نمودن	زمان	
اجرای	پروژه

انجام	
به	موقع	کارها	

	بر	اساس
بودجه

حداکثر	
استفاده	از	منابع	
و	جلوگیری	از	

اتالف	آنها

کاربرد فناوری های نوین
اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور 

 اولویت های الف در فناوری:	فناوری	هوافضا،	فناوری	ارتباطات	و	اطالعات،	فناوری	هسته	ای،	فناوری	
نانو	و	میکرو،	فناوری	های	نفت	و	گاز،	فناوری	زیستی،	فناوری	زیست	محیطی،	فناوری	فرهنگی	و	نرم

 اولویت های ب در فناوری:	لیزر،	فوتونیک،	زیست	حسگرها،	حسگرهای	شیمیایی،	مکاترونیک،	
و	 حفظ	 )پلیمرها(،	 بسپارها	 نوترکیب،	 مواد	 کشتی	سازی،	 نیم	رساناها،	 روباتیک،	 و	 خودکارسازی	
ذخایر	ژنی،	اکتشاف	و	استخراج	مواد	معدنی،	پیش	بینی	و	مقابله	با	زلزله	و	سیل	و	پدافند	غیرعامل
 اولویت های ج در  فناوری:	اپتوالکترونیک،	کاتالیست	ها،	مهندسی	پزشکی،	آلیاژهای	فلزی،	
ترافیک	و	شهرسازی،	مصالح	ساختمانی	 نقل	ریلی،	 مواد	مغناطیسی،	سازه	های	دریایی،	حمل	و	

سبک	و	مقاوم،	احیای	مراتع	و	جنگل	ها	و	بهره	برداری	از	آنها،	فناوری	بومی
منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان

ژی
ولو

کن
د ت

کر
مل

ر ع
امت

پار دوره
 اختراع جدید

جنینی

دوره بهبود 
تکنولوژی

رشد

دوره بلوغ 
تکنولوژی  

           
بلوغ

زمان

پیر شدن

حد فیزیکی
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تجسمی از فناوری ها در آینده نزدیک

هوش  مصنوعی

بیوتیک

مواد  اولیه

کاالی
 هوشمند 

)الکترونیکی( 

فضا

انرژی سبز

جنگ

روبوتیک

پول

) ارتباطات (اینترنت 

سخت افزار 
)گجت(

زمان 
حاضر

حسگرها

ضبط
 ویدئو

پروسیو

تلفن های
پیکو

محاسبه 
ابری

نمودار 
اجتماعی

پن

دستگاه 
ترجمه دقیق

ماشین های 
مبتنی 

بر فرکانس 
خوددرمانیباال

نشانگر های 
ایمنی

درمان
از راه دور

مواد متا 
پنهان

ازدحام 
روباتیک

روبات های 
اجتماع داخلی

غیر نقدی
)بدون پول 

کاغذی(

ارزهای
مجازی

تکنولوژی
5G

اینترنت 
بین سیاره ای

لوتزم
 زبان ها

مه
سودمند

کشاورزی 
معکوس

گوشت 
ترکیبی 
مصنوعی

بازخورد 
زیستی

)بیو فیزیک(
اپتوژنتیک

اندام 
مصنوعی

درمان 
سلول های 

بنیادین

تشخیص 
پزشکی

تفسیر 
ترجمه 
طبیعی

نرم افزار 
عامل

موتورهای 
تصفیه کننده

مواد
 متا

سیم 
نانو

نانو
لوله های
 کربنی

آسانسور 
فضایی

صنعت 
توریسم
فضایی

فضاپیمای 
اختصاصی

چاپ 
سه بعدی

ممریستور

چاپ بر 
روی تقاضا 

 NUI
)نرم افزار(

پایگاه
 قمری

انرژی حرارتی
خورشیدی

فتوسنتز
مصنوعی

استفاده غالب 
از تجدید 
شونده ها

سفر با 
رآکتور موج

برداشت 
بیو مکانیکی

شبکه
هو  شمند

پیزو
ا لکتریکی

تولید
 برق محلی

دید
ماشینی

تلپرسنس
هپتیک

تشخیص 
حیاتی

تشخیص 
ژست

سه بعدی

پیش بینی
صوتی

تبلت و 
پد

دیواری

پیکو
اسپیمزپرو ژکتور

پوشیدنی

نمایشگر 
رتینا

نمایشگر 
جا سازی شونده 

 پارچه ای

صفحه
نمایش 

جا سازی شونده 

صفحات

 لمسی

هولوگرافی

محافظ
اسکلتی

جنگ
سایبری

UAVs

HAPs

AR

4G

NFC

ANNs
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چرخه عمر محصول

سطوح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی

بلوغ
افول

معرفی

رشد

توسعه

بلوغ
تحلیل اطالعات 
مشتریان برای 

نگه داشتن بیشتر 
محصول در رقابت، 
تبلیغات، بازاریابی، 

کشف بازارهای جدید

افول
تحلیل اطالعات 
در رابطه با رقبا، 

ویژگی های مورد انتظار 
برای اضافه شدن به 
محصول برای کاهش 

سرعت افول و...

رشد
تحلیل اطالعات 

بازخوردهای مشتریان، 
اثربخشی تبلیغات، 
پیشنهادات تشویقی

معرفی
تحلیل اطالعات مورد 

نیاز برای تبلیغات 
و معرفی محصول، 

تفاوت با رقبا، 
ویژگی های جدید

توسعه
تحلیل اطالعات مربوط 
به نیازهای مشتریان 

آتی محصول، 
ویژگی های موجود و...

سطح 4 
پردازش خودکار 

سفارشات و انجام 
فعالیت های دیگر 

به صورت الکترونیکی

سطح 5 
انجام فعالیت های 

کسب و کار به صورت 
الکترونیکی

سطح 3
 انجام خرید و فروش 
)سفارش و دریافت 
و پرداخت وجه( در 

وب سایت

سطح 2 
دریافت سفارش از 

طریق وب سایت

سطح 1
 ارائه اطالعات از طریق 

وب سایت و ارسال 
ایمیل
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کاربرد فناوری نانو

فناوری نانو

کاربردهای 
فناوری نانو

الکترونیک

انرژی

زیست

 پزشکی و 
داروسازی               

خودروسازی                کشاورزی               

ساختمان

نساجی

نفت و 
پتروشیمی

ویژگی های کالن داده ها 

 وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شدهاندازه

 گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود

 سرعت تولید کالن داده ها بسیار باالست

 بسیاری از داده های کالن در لحظه ایجاد شده و از بین می روند که 
مشکالت ذخیره سازی را به همراه دارد

 کیفیت و کامل بودن کالن داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد

تنوع

سرعت تولید

ناپایداری

درستی
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اخالق حرفه ای
در	انجام	کارها	به	صورت	شایسته	بایستی	به	خدا،	خود،	خلق	و	خلقت	همزمان	توجه	داشت	و	در	

انجام	آنها	باید	علم،	عمل،	ایمان،	تفکر	و	اخالق	را	همراه	کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط	با	خود
ارتباط	با	خدا
ارتباط	با	خلق

ارتباط	با	خلقت

عرصه شایستگی

فنی	)پایه	و	تخصصی(غیر	فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد

خوش قول و 
وقت شناس  است

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد

برای ارزش های  
اجتماعی  احترام 

قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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برخي از کلیدهاي زندگي شغلي و حرفه اي

	عبادت	ده	جزء	دارد	که	نه	جزء	آن	در	کسب	حالل	است. 1
	کسي	که	در	راه	کسب	روزي	حالل	براي	خانواده	اش	بکوشد،	مجاهد	در	راه	خداست. 2

	بهترین	درآمدها	سود	حاصل	از	معامله	نیکو	و	پاک	است. 3
	پاکیزه	ترین	مالي	که	انسان	صرف	مي	کند،	آن	است	که	از	دسترنج	خودش	باشد. 4

	امانت	داري،	بي	نیازي	مي	آورد	و	خیانت،	فقر	مي	آورد. 5
	بهره	آور	ساختن	مال	از	ایمان	است. 6

	هرکس	میانه	روي	و	قناعت	پیشه	کند	نعمتش	پایدار	شود. 7
	در	ترازوي	عمل	چیزي	سنگین	تر	از	ُخلق	نیکو	نیست. 8

	اشتغال	به	حرفه	اي	همراه	با	عفت	نفس،	از	ثروت	همراه	با	ناپاکي	بهتر	است. 9
10	کسي	که	مي	خواهد	کسبش	پاک	باشد،	در	داد	و	ستد	فریب	ندهد.

	هر	صنعتگري	براي	درآمد	زایي	نیازمند	سه	خصلت	است:	مهارت	و	تخصص	در	کار،	اداي	امانت	 11
در	کار	و	عالقمندي	به	صاحب	کار.

12	هر	کس	ریخت	و	پاش	و	اسراف	کند،	خداوند	او	را	فقیر	کند.
13	زماني	که	قومي	کم	فروشي	کنند،	خداوند	آنان	را	با	قحطي	و	کمبود	محصوالت	عذاب	مي	کند.
14	به	راستي	خداي	متعال	دوست	دارد	هر	یک	از	شما	هر	گاه	کاري	مي	کند	آن	را	محکم	و	استوار	کند.

15	تجارت	در	وطن	مایه	سعادتمندي	مرد	است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند
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منشور اخالقی نیروی کار ماهر 

در شغل و حرفه 

به	عنوان	عضوی	از	نیروی	کار	ماهر	کشور		در	پیشگاه	خداوند	متعال	که	دانای	آشکار	و	نهان	است؛	
متعهد	می	شوم	:

	مسئولیت	پذیری،	درست	کاری،	امانت	داری،	گذشت،	انصاف	و	بهره	وری	در	تمام	امور	شغلی	و	
حرفه	ای	را	سرلوحه	کارهای	خود	قرار	دهم.

	کار	خود	را	با	تفکر،	ایمان،	علم،	عمل	و	اخالق		در	عرصه	های	ارتباط	با	خود،	خدا،	خلق	و	خلقت	
به	صورت	شایسته	انجام	دهم.	

	در	تعالی	حرفه	ای،	یادگیری	مداوم	،	مهارت	افزایی	و	کسب	شایستگی	و	ارتقای	صالحیت	های	
حرفه	ای	خویش	کوشا	باشم.

	مصالح	افراد،	مشتریان	و	جامعه	را	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	بر	منافع	خود	مقدم	بدارم.
	با	همت	بلند	و	پشتکار	برای	کسب	روزی	حالل	و	تولید	ثروت	از	طریق	آن	تالش	نمایم.
	از	بطالت،	بیکاری،	اسراف،	ربا،	کم	فروشی،	گران	فروشی	و	زیاده	خواهی	پرهیز	کنم.	

	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	،	آنچه	برای	خود	می	پسندم،	برای	دیگران	هم	بپسندم	و	آنچه	
برای	خود	نمی	پسندم	برای	دیگران	نیز	نپسندم.

	از	کار،	تولید،	کاال،	سرمایه	و	خدمات	کشور	خود	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	حمایت	کنم.

	برای	مخلوقات	هستی،	محیط	زیست		و	منابع	طبیعی	کشورم	ارزش	قائل	شوم	و	در	حفظ	آن	بکوشم.
	از	حیا	و	عفت،	آراستگی	ظاهری	و	پوشیدن	لباس	مناسب	برخوردار	باشم.	

	همواره	در		حفظ	و	ارتقاء	سال	مت	و	بهداشت	خود	و	دیگران		در	محیط	کار	تالش	نمایم.
	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	در	تمامی	سطوح	،	حقوق	مالکیت	معنوی	و	مادی	اشخاص	،	

شرکت	ها	و	بنگاه	های	تولیدی	و	خدماتی	را	رعایت	کرده	و	بر	اساس	قانون	عمل	نمایم.

و	 راسخ	 را	 اراده	ام	 افزون،	 مرا	 بینش	 بزرگ،	 راه	 این	 پیمودن	 در	 می	خواهم	 متعال	 خداوند	 از	 و	
گام	هایم	را	استوار	گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
آب،	خاک،	گیاه-	گروه	کشاورزی	و	غذا

خاک

خواص	شیمیایی	و	بهسازی	خاک

خواص	آب

منابع	آب

کشت	و	نگهداری	گیاهان

10
ارتباط	مؤثر-گروه	بهداشت	و	سالمت

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کسب	و	کار

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

10
ارتباط	مؤثر-گروه	خدمات

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کسب	و	کار

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-	گروه	برق	و	رایانه	

ترسیم	با	دست	آزاد

تجزیه	و	تحلیل	نما	و	حجم

ترسیم	سه	نما	و	حجم

ترسیم	با	رایانه

نقشه	کشی	رایانه	ای

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-گروه	مکانیک

نقشه	خوانی	

ترسیم		نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه		

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-گروه	مواد	و	فراوری

نقشه	خوانی

ترسیم	نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-	معماری	و	ساختمان

ترسیم	فنی	و	هندسی

نقشه	های	ساختمانی

ترسیم	های	سه	بعدی

خروجی	دوبعدی	از	فضای	سه	بعدی

کنترل	کیفیت	نقشه	و	ارائۀ	پروژه

10
طراحی	و	زبان	بصری-	گروه	هنر

	خلق	هنری،		زبان	بصری	و	هنر	طراحی

طراحی	ابزار	دیدن	و	خلق	اثر	هنری

نقطه،	خط	و	طراحی	خطی	

سطح،	شکل	و	حجم،		به	کار	گیری	اصول	ترکیب	بندی	در	خلق	آثار	هنری

نور	و	سایه	در	هنرهای	بصری،	رنگ	و	کاربرد	آن	در	هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

ریاضی	101

حل	مسائل	به	کمک	رابطه	بین	کمیت	های	متناسب

کاربرد	درصد	در	حل	مسائل	زندگی	روزمره

مدل	سازی	برخی	وضعیت	ها	به	کمک	معادله	درجه	دوم

تفسیر	توان	رسانی	به	توان	عددهای	گویا	به	کمک	ریشه	گیری

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	یک	زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

11
ریاضی	2

به	کارگیری	تابع	در	مدل	سازی	و	حل	مسائل

مدل	سازی	و	حل	مسائل	مرتبط	با	معادله	ها	و	نامعادله	ها

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	زاویه	دلخواه

حل	مسائل	مرتبط	با	لگاریتم	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفاهیم	آماری
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ریاضی	123

به	کارگیری	برخی	تابع	ها	در	زندگی	روزمره

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	حد

مقایسه	حدهای	یک	طرفه	و	دو	طرفه	و	پیوستگی	تابع	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	مشتق

به	کارگیری	مشتق	در	تعیین	رفتار	تابع	ها

فیزیک10

به	کارگیری	مفاهیم،	کمیت	ها	و	ابزار	اندازه	گیری

تحلیل	انواع	حرکت	و	کاربرد	قوانین	نیرو	در	زندگی	روزمره

مقایسه	حالت	های	ماده	و	محاسبه	فشار	در	شاره	ها

تحلیل	تغییرات	دما	و	محاسبه	گرمای	مبادله	شده

تحلیل		جریان	الکتریکی	و	محاسبه	مقاومت	الکتریکی	در	مدارهای	الکتریکی	

11
شیمی

به	کارگیری	مفاهیم	پایه	شیمی	در	زندگی	

تحلیل	فرایند	های	شیمیایی	

مقایسه	محلول	ها	و	کلویید	ها

به	کارگیری	مفاهیم	الکتروشیمی	در	زندگی	

به	کارگیری	ترکیب	های	کربن	دار	در	زندگی	

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

زیست	شناسی10

تجزیه	و	تحلیل	انواع	ترکیبات	شیمیایی	موجودات	زنده

بررسی	ساختار	ویروس	ها،	باکتری	ها،	آغازیان	و	قارچ	ها

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	جانوران

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	گیاهان

تعیین	عوامل	مؤثر	بر	بهبود	کیفیت	محیط	زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

الزامات محیط كار10

تحلیل محیط  كار و برقراری ارتباطات انسانی   

تحلیل عملکرد فناوری در محیط كار

به كارگیری قوانین در محیط كار

به كارگیری ایمنی و بهداشت در محیط كار

مهارت كاریابی

كاربرد فناوری های نوین11

به كارگیری سواد فناورانه

تحلیل فناوری اطالعات و ارتباطات

 تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به كارگیری مواد نوتركیب

به كارگیری انرژی های تجدید پذیر 

تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول

مدیریت تولید11

تولید و مدیریت تولید

مدیریت منابع تولید

توسعه محصول جدید

مدیریت كیفیت

مدیریت پروژه

كارگاه نوآوری و كارآفرینی11

حل خالقانه مسائل

نوآوری و تجاری سازی محصول

طراحی كسب و كار

بازاریابی و فروش

ایجاد كسب و كار نوآورانه

اخالق حرفه ای12

امانت داری

مسئولیت پذیری

درستکاری

رعایت انصاف

بهره وری
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نمره نهاییواحد / ساعتنام درس )شایستگی فنی و غیر فنی(کد درس

.......
کارگاه	1-11

..................
8

.......
کارگاه	2-11

..................
8

3کارگاه	نوآوری	و	کارآفرینی88220

88230

88240

مدیریت	تولید

کاربرد	فناوری	های	نوین
2

کارنامه دروس شایستگی های فنی و غیرفنی پایه یازدهم 
ـ  شاخه فنی و حرفه ای رشته:

پودمان
مالحظهنتیجهنمره ساالنه

12345
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نوع 
درس

کد و نام 
نمره کل شایستگیمستمرنام پودمانشمارهدرس

نتیجهپودمان

نی
ی ف

تگ
س

شای

-.......

کارگاه	1-11

...............

1
2

3

4
5

نی
ی ف

تگ
س

شای

-.......

کارگاه	2-11

..............

1

2

3
4
5

ی 
رفن

غی
ی 

تگ
س

شای

	-88220

کارگاه	
نوآوری	و	
کارآفرینی

حل	خالقانه	مسائل1

نوآوری	و	تجاری	سازی	محصول2

طراحی	کسب	و	کار3

بازاریابی	و	فروش4

ایجاد	کسب	و	کار	نوآورانه5
ی 

رفن
غی

ی 
تگ

س
شای

-88230

مدیریت	تولید

تولید	و	مدیریت	تولید1

مدیریت	منابع2
توسعه	محصول	جدید3

مدیریت	کیفیت4

مدیریت	پروژه5

ی 
رفن

غی
ی 

تگ
س

شای

-88240

کاربرد	
فناوری	های	

نوین

سواد	فناورانه1

فناوری	ارتباطات	و	اطالعات2

به	کارگیری	چرخه	ایده	تا	محصول3

کاربرد	انرژی	های	نو4

فناوری	های	همگرا-	به	کارگیری	5
مواد	نوترکیب

ریز نمرات دروس شایستگی های فنی و غیرفنی
 پایه یازدهم ـ رشته: 
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