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سخنی با هنرجویان عزیز

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:

كتاب همراه 
هنرجو

زمان استفاده 
توسط هنرجو

هنگام یادگیری
هنگام ارزشیابی و امتحانات

هنگام انجام كار واقعی در محیط كار

هدف

برای كدام 
دروس

ویژگی كتاب

اجزاء

كاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه 
محوری

در  درسی  كتب  به  وابستگی  كاهش 
كارهای عملی

اهداف  ارزشیابی  و  سنجش  تسهیل 
اصلی

بهبود زمان یاددهیـ  یادگیری

ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل

استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

كمک به تحقق یادگیری مادام العمر

كاهش حجم كتاب 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 
كار و…(

دروس خوشه شایستگی های 
فنی مانند )دانش فنی پایه، 
ـ 1 و…( كارگاه 1٢

یک كتاب برای كل دوره متوسطه 
پس از استقرار كامل نظام جدید

قطع رقعی

دارای بخش های مستقل از كتاب 
درسی

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

استفاده از محتوای كتاب 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 كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش



 

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

٢ کارگاه نوآوری و کارآفرینی
3 کاربرد فناوری های نوین

 
4 مدیریت تولید 
5 اخالق حرفه ای

 دروس شایستگی های فنی:
1 دانش فنی پایه 

٢ 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 

داشت. توجه  همزمان 
 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. 
 همواره در هدف گذاري، یادگیري و ارزشیابي، تأکید بر کسب شایستگی 

است.

شایستگی )كل(

اجزا و عناصر به صورت جداگانه شایستگی تركیبی از عناصر و اجزا است
نیست شایستگی 

عناصر )اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرایمان

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي
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بخش 1
شایستگی های علوم پایه
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                        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 کوچک
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
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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
bL h= +

2
2

1 4

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

 c=kd و  a=kb  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

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

ka
b

= kc و 
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 

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

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

2 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار

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 n m
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 الزاویة 
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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

′ ′=  
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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



13

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

تبدیل واحدها
سطح

10-8 hm2 =10-10km2 =10-4=(cm2) یک سانتی متر مربع

2/471× 10-8acre= 1/076×10-3ft2=0/1550 inch2=

1550 inches2=10-4 ha=104 cm2=(m2) یک متر مربع

2/471 × 10-4acre=10/76ft2=
1/550× 107 inches2=104 m2=108 cm2=(ha) یک هکتار

2/471 acres=1/076 × 105 ft2=

 6/452 × 10-8 ha=6/452 × 10-4 m2=6/452 cm2=(inch2) یک اینچ مربع

1/594 × 10-7 acre=6/944×10-3 ft2=

9/290 ×10-6 ha=0/09290 m2=929/0 cm2=(ft2) یک فوت مربع

2/296 × 10-5 acre=144 inches2=

0/4047 ha=4047 m2=4/047 ×107cm2=یک ایکر

4/356 × 104ft2=6/273 × 106 inches2=



15

حجم

0/06102 inch3liter =10-3m3 =10-6=(cm3) یک سانتی متر مکعب

2/642 × 10-4 gal=3/531 × 10-5ft3=
0/01639 liter=1/639 ×10-5 m3=16/39 cm3=(inch3) یک اینچ مکعب

=4/329× 10-3 gal=5/787 ×10-4 ft3=
28/32 liters=0/02832 m3=2/832 ×104 cm3=(ft3) یک فوت مکعب
3785 cm3=7/481 gal=1728 inches3=

3/785 × 10-3 m3=
264/2 gal=35/31 ft3=

9/729×10-3 acre - inch=

61/03 inches3=10-3 m3=103 cm3=یک لیتر
0/2642 gal=0/03532 ft3=

0/02838 bu=0/02270 U.S.dry gallon=
0/1337 ft3=231 inches3=3/785 liters=(gal) یک گالن آمریکایی

=3/683 × 10-5 acre - inch=
9/309 gal=0/3524 hectoliter=35/24 liters=(bu) یک بوشل آمریکا
3630 ft3=2/715 ×104 gal=102/8 m3=(ac- inch) یک ایکر اینچ

105 liters=100m3=یک هکتار سانتی متر
2/642 × 104gal=3531ft3=6/102 × 10-6 inches3=(ha - cm)

وزن مخصوص

62/43 1b/ft3=0/03613 1b/inch3=103kg/m3=(g/cm3) یک گرم در سانتی متر مکعب

0/06243 1b/ft3=3/613 × 10-5 1b/inch3=10-3g/cm3=(kg/m3) یک کیلوگرم در متر مکعب

1728 1b/ft3=2/768 × 104 kg/m3=27/68 g/cm3=(1b/ inch3) یک پوند در اینچ مکعب

5/787 × 10-4 1b/inch3=16/02 kg/m3=0/01602 g/cm3=(1b/ft3) یک پوند در فوت مکعب
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سرعت

0/03281 ft/s=0/036 km/h=10-2 m/s=(cm/s) یک سانتی متر در ثانیه
0/02237 mi/h=

3/281 ft/s=3/6 km/h=102cm/s=(m/s) یک متر در ثانیه
2/237 mi/h=

1/097 km/h=0/3048 m/s=30/48 cm/s=(ft/s) یک فوت در ثانیه

انرژی یا کار

7/376 × 10-8 ft 1b=2/778 × 10-14 k wh=10-7 joule=یک ارگ

9/485 × 10-11 Btu=2/389 × 10-8 cal=3/725 × 10-14 hp h=

0/7376 ft 1b=2/778 × 10-7 kw h=107 ergs=یک ژول

9/485 × 10-4 Btu=0/2389 cal=3/725×10-7 hp h=

2/655 × 106ft 1b=3/6 × 106 joules=3/6 × 1013 ergs=(Kwh) یک کیلو وات ساعت

3415 Btu=8/601 ×105 cal=1/341hp h=

1/163 ×10-6kw h=4/186 joules=4/186 × 107 ergs=  (cal( 15°C یک کالری در

3/970 × 10-3 Btu=1/559 × 10-6hph=3/087 ft 1b=

2/929 × 10-4 kw h=1054 joules=1/054 × 1010ergs=(BTU) یک واحد گرمایی انگلیس

251/9 cal=3/928 ×10-4 hp h=777/6 ft 1b=

توان

44/25 ft 1b/mi=0/7376 ft 1b/s=10-3 kw=(یک ژول در ثانیه) یک وات

3/414 Btu/h=0/2389 cal/s=1/341 ×10-3 hp=

4/425 ×104 ft 1b/min=737/6 ft 1b/s=103 watts=(Kw) یک کیلووات

3414 Btu/h=238/9 cal/s=1/341 hp=

550 ft 1b/s=0/7457 kw=745/7 watts=(hp) اسب بخار

2546 Btu/h=178/1 cal/s=3/300 ×104 ft 1b/min=

3/087 ft 1b/s=4/186 × 10-3 kw=4/186 watts=(cal/s) یک کالری در ثانیه

14/29 Btu/h=5/613 × 10-3 hp=185/2 ft/min=
0/2160 ft 1b/s=2/929 ×10-4 kw=0/2929 watt=Btu/h یک واحد گرمایی انگلیس در ساعت

0/06997 cal/s=3/928 × 10-4 hp=12/96 ft 1b/min=
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محصول یا عملکرد محصول

0/8922 1b/acre=10-3 metric ton/ha=10-2 q/ha=(kg/ha) یک کیلوگرم در هکتار

4/461 ×10-4 short ton/acre=8/922 × 10-3 cwt/acre=

89/22 1b/acre=10-1 metric ton/ha=102 kg/ha=(q/ha) یک کوینتال در هکتار

0/04461 short ton/acre=0/8922 cwt/acre=

892/2 1b/acre=10 q/ha=103 kg/ha=(metric ton/ha) یک تن متریک در هکتار

0/4461 short ton/acre=8/922 cwt/acre=

1/121 × 10-3 metric ton/ha=0/01121 q/ha=1/121 kg/ha=(1b/acre) یک پوند در ایکر

2/242 metric ton/ha=22/42 q/ha=2240 kg/ha=(short ton/acre) یک تن کوتاه در ایکر

2000 1b/acre=

0/01148 bu/acre=10-2  h1/ha=(liter/ ha) یک لیتر در هکتار

0/8708 h1/ha=87/08 liters/ha=(bu/acre) یک بوشل آمریکایی در ایکر

جریان

3/531 × 10-5 ft3/s=0/06 liter/min=10-3 liter/s=(cm3/s) یک سانتی متر مکعب در ثانیه

0/01585 gal/min=2/642 × 10-4 gal/s=2/119 ×10-3 ft3/min=
0/03532 ft3/s=60 liters/min=103 cm3/s=(liter/s) یک لیتر در ثانیه
15/85 gal/min=0/2642 gal/s=2/119 ft3/min=
5/886 × 10-4 ft3/s=0/01667 liter/s=16/67 cm3/s=(liter/min) یک لیتر در دقیقه
0/2642 gal/min=4/403 × 10-3 gal/s=0/03532 ft3/min=
1699 liters/min=28/32 liters/s=2/832 × 104 cm3/s=(ft3/s) یک فوت مکعب در ثانیه
448/8 gal/min=7/481 gal/s=60 ft3/min=

0/9917 acre-inch/h=
28/32 liters/min=0/4719 liter/s=471/9 cm3/s=(ft3/min) یک فوت مکعب در دقیقه

7/481 gal/min=0/1247 gal/s=0/01667 ft3/s=
0/01653 acre~inch/h=

227/1 liters/min=3/785 liter/s=3785 cm3/s=(gal/s) یک گالن آمریکا در ثانیه
60 gal/min=8/021 ft3/min=0/1337 ft3/s=
3/785 liters/min=0/06309 liter/s=63/09 cm3/s=(gal/min) یک گالن در دقیقه
0/01667 gal/s=0/1337 ft3/min=2/228 × 10-3 ft3/s=
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درجه حرارت

K ( F )= − = −5273 32
9

=K ( F )= − = −5273 32
9

=(°C) درجه سلسیوس

C ( F )= + = − +5273 32 273
9

 =C ( F )= + = − +5273 32 273
9

 =(k) کلوین

C (K )= + = − +9 932 273 32
5 5
 =C (K )= + = − +9 932 273 32

5 5
=(°F) درجه فارنهایت

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

SI پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه
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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 
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 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 
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k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی
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eqR نیوتن R R R  1 2 3 
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 جنبشی
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eqR نیوتن R R R  1 2 3 
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 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط در 
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 کاربرد )معادله، رابطه(
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 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(



22

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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ضريب انبساط حجمی چند مايع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضريب انبساط طولی

3-10 × 0/18جيوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گليسيرين

3-10 × 0/70روغن زيتون

3-10 × 0/76پارافين

3-10 × 1/00بنزين

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استيك اسيد

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7كلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونياک

گرمای ويژۀ برخی از مواد *

گرمای ويژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب

134تنگستن

236نقره

386مس

900آلومينيوم

گر
 دي

ای
ده

جام

380برنج

450نوعی فوالد )آلياژ آهن با 2% كربن(

490فوالد زنگ نزن

790گرانيت

800بتون

840شيشه

2220يخ

ت
يعا

ما

140جيوه

2430اتانول

3900آب دريا

4187آب

20  o         C تمام نقاط غیر از يخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917يخ

103 × 1/26گليسيرين103 × 2/70آلومينيوم

103 × 0/806اتيل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جيوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هليم103 × 19/1اورانيوم

1/43اكسيژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هيدروژن103 × 21/4پالتين

داده های اين جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار يک 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

انواع 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



بخش 2
یادگیری مادام العمرحرفه ای و  فناوری اطالعات
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جدول دشمنان طبیعی )شکارگر، پارازیتویید، قارچ بیماری زا و...( برخی از آفات مهم
سايت  وب  در  آنها  علمی  اسامی  کردن  وارد  با  را  مفید  کنه های  و  حشرات  تصاوير  توجه: 

کنید. مشاهده  می توانید   www.insectimages.org

دشمنان طبیعی )شکارگر، پارازیتویید، قارچ بیماری زا و ...(آفتردیف

۱
سوسک ها )الرو ها و بالغ ها( 

مثل: سوسک برگ خوار 
سیب زمینی )سوسک کلرادو( 

Carabidae ۱ـ سوسک زمیني کارابیده
Podisus spp. ۲ـ سن شكارگر
۳ـ قارچ هاي بیماري زا )گوناگون(

مینوز۲
Macrolophus spp. ۱ـ سن شكارگر

Dacnusa spp. ۲ـ زنبور پارازيتوئید
Diglyphus spp. ۳ـ زنبور پارازيتوئید

سفید بالک۳

Macrolophus spp. ۱ـ سن شكارگر
 Delphastus spp. ۲ـ کفشدوزک

Encarsia formosa ۳ـ زنبور پارازيتوئید
Eretmocerus spp. ۴ـ زنبور پارازيتوئید

۵ـ قارچ هاي بیماري زا )گوناگون(

۴
شته ها و پسیل ها 

)شته سبز، شته سیاه و 
مكنده هاي گیاهي(

Coccinellidae ۱ـ کفشدوزک
Tachyporus spp.  ۲ـ سوسک سرگردان

Empidae ۳ـ دوبال امپید
 Aphidoletes spp.  ۴ـ الرو دوباالن شكارگر

Anthocoridae ۵ـ سن شكارگر
  Syrphidae  ۶ـ مگس گل سیرفید

Carabidae ۷ـ سوسک خاکزی کارابیده
 Chrysopidae ۸ـ بال توری کريزوپا

۹ـ زنبور های پارازيتوئید )گوناگون(
۱۰ـ قارچ هاي بیماري زا )گوناگون( 

۱ـ سن شكارگر .Macrolophus sppزنجرک ها۵
Anagrus spp. ۲ـ زنبور های پارازيتوئید

شپشک هاي آردآلود۶
Cryptolaemus spp. ۱ـ کفشدوزک کريپت

 Chrysopidae ۲ـ بال توری کريزوپا
Leptomastis spp. ۳ـ زنبور پارازيتوئید

۱ـ کفشدوزک Chilocorus sppشپشک هاي سپردار۷
 Metaphycus spp. ۲ـ زنبور های پارازيتوئید
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الرو هاي بال پولک داران۸
 )الرو پروانه ها و شب پره ها(

Podisus spp. ۱ـ سن شكارگر
 Cotesia ۲ـ زنبور پارازيتوئید کوتسیا

Trichogramma spp. ۳ـ زنبور پارازيتوئید تريكوگراما
 Bacillus )۴ـ عامل بیماری زای حشرات )باکتری باسیلوس

thuringiensis
۵ـ عامل بیماری زای حشرات )ويروس باکولوويروس( 

Baculoviruses

تريپس ها )سن هاي تندر(۹
۱ـ کنه های شكارگر)گوناگون(

Orius spp. ۲ـ سن شكارگر اوريوس
Chrysopidae ۳ـ بال توری کريزوپا

کنه هاي تارتن )کنه هاي قرمز ۱۰
يا تارتن دو نقطه اي(

Stethorus spp. ۱ـ کفشدوزک کوچک سیاه استتوروس
Feltiella spp. ۲ـ الرو دوبال شكارگر

۳ـ کنه شكاری فیتوزئید و ساير کنه های شكاری

حلزون ها و لیسک ها )نرم تنان(۱۱
Carabidae ۱ـ سوسک زمیني کارابیده

Chilopoda ۲ـ صدپای خیلوپودا
Phasmarhabditis spp. ۳ـ نماتد پارازيتوئید

خرخاکي ها۱۲
Carabidae ۱ـ سوسک زمیني کارابیده

Chilopoda ۲ـ صدپای خیلوپودا
 Arachnidae ۳ـ عنكبوت آراکنیده

انگلیسیترجمه فارسیانگلیسیترجمه فارسی

SunflowerآفتابگردانSoybeanلوبیای روغنی

Fiber           فیبرSugarقند

Foodغذاwheatگندم

Anther بساکFilamentمیله، رشته

BudجوانهFlowerگل، شكوفه

Composedترکیب شدهFruitمیوه

Conductهدايت، رفتارFutureآينده

Containingدارا بودنGroundزمین

Different متفاوتIncludeشامل بودن
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RootريشهLeaveبرگ

SeedبذرMajorبزرگ، عمده

ShapeشكلNutrientماده غذايی

Shootرويش شاخهovaryتخمدان

StamenپرچمPartپاره، بخش

StemساقهPhotosynthesisفتوسنتز

StigmaکاللهPistilمادگی

Styleسبک، شیوهPotatoسیب زمینی

Sugar beetچغندر قندPrettyتاحدی، قشنگ

Systemنظم، سلسلهReproductiveمولد، تناسلی
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جدول اسامی علمی حشرات و کنه های مفید
سايت                وب  در  آنها  علمی  اسامی  کردن  وارد  با  را  مفید  حشرات و کنه های  تصاوير  توجه: 

کنید. مشاهده  می توانید   www.insectimages.org

راستهخانوادهنام علمی )جنس و گونه(نام فارسیردیف

سخت بالپوشان Coccinella septempunctataCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک هفت  نقطه ای۱

سخت بالپوشان Coccinella undecimpunctataCoccinellidaeColeoptera  کفشدوزک يازده  نقطه ای۲

سخت بالپوشان Hippodamia variegataCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک هیپودامیا۳

سخت بالپوشان Rodalia cardinalisCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک استرالیايی۴

سخت بالپوشان Cryptolaemus montrauziereiCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک کريپتولموس۵

سخت بالپوشان Adalia bipunctataCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک آدلیا۶

سخت بالپوشان Stethorus sppCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک کنه خوار۷

بال توري سانان Chrysoperla carneaChrysopidaeNeuropteraبالتوری سبز۸

Mantis religiosaMantidaeMantodeaشیخک يا آخوندک۹

دوباالن Syrphus ribesiiSyrphidaeDipteraمگس گل يا سیرفید۱۰

دوباالن Phasia subcoleoptrataTachinidaeDipteraمگس پارازيتوئید فازيا۱۱

دوباالن Aphidoletes aphidimyzaCecidomyiidaeDipteraپشه شته خوار۱۲

نیم باالن Orius albidipennisAnthocoridaeHemipteraسن گل يا اوريوس۱۳

بال غشائیان Ichneumon caloscelisIchneumonidaeHymenopteraزنبور ايكنئومونید۱۴

بال غشائیان Bracon hebetorBraconidaeHymenopteraزنبور براکون۱۵

بال غشائیان Bracon brevicornisBraconidaeHymenopteraزنبور براکون۱۶

بال غشائیان Bracon greeniBraconidaeHymenopteraزنبور براکون۱۷

بال غشائیان ApantelesBraconidaeHymenopteraزنبور آپانتلس ۱۸

بال غشائیان Opius spp.BraconidaeHymenopteraزنبور اوپیوس ۱۹

بال غشائیان Aphidius colemaniBraconidaeHymenopteraزنبور آفیديوس کولمانی۲۰

بال غشائیان Aphidius erviBraconidaeHymenopteraزنبور آفیديوس اروی ۲۱

بال غشائیان Trichogramma sppTrichogrammatidaeHymenopteraزنبور تريكوگراما۲۲

بال غشائیان Encarsia formosaAphelinidaeHymenopteraزنبور انكارسیا۲۳

عنكبوتیان Phytoseiulus persimillisPhytoseidaeAcariکنه شكارگر يا فیتوزئید۲۴
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اسامی گیاه شناسیاسامی انگلیسیاسامی فارسیردیف

نخود لپه ای۱

Pigeon pea
Red gram
Congo pea

Nonـeye pea
Angola pea

Cajanus cajan
(Linnaeus) Millspaugh

۲
نخود ايرانی

)معمولی(

Chick pea
Gram

Garbanzo (USA)
Bengal gram

Channa (India, Caribbean)

Cicer arietinum
Linnaeus

LentilLens culinarisعدس۳

لوبیا۴
Mat bean

Moth bean
Dew gram (India)
Turkish gram (USA)

Phaseolus aconitifolius
N. J. Jacquin

لوبیا چیتی۵
Tepary bean

Texan bean (USA)
Phaseolus acutifolius

A. Gray

لوبیا قرمز۶
Roxburgh
Rice bean
Red bean

Phaseolus calcaratus

لوبیا سفید۷

Linnaeus
Lima bean
Butter bean
Sieva bean

Rangoon bean

Phaseolus lunatus

ماش سیاه۸
Black gram

Urd
Urid

Phaseolus mungo
Linnaeus

ماش سبز۹
Mung bean
Green gram

Golden gram

Phaseolus radiatus
Linnaeus

لوبیا سبز۱۰
Haricot bean

Common bean
Phaseolus vulgaris

Linnaeus

نخودفرنگی۱۱
Pea

Field pea
Garden pea

Pisum sativum
Linnaeus sensu lato

اسامی مهم ترین حبوبات
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اسامی گیاه شناسیاسامی انگلیسیاسامی فارسیردیف

باقال۱۲

Field bean
Broad bean
Tick bean

Horse bean
Windsor bean

Faba bean (USA)

Vicia faba
Linnaeus

Hungarian vetchVicia pannonicaماشک۱۳
Crantz

ماش معمولی۱۴
Common vetch

Spring vetch
Narrow leaf vetch

Vicia sativa
Linnaeus

لوبیا چشم بلبلی۱۵

Cow pea
Blackـeyed bean
Black ـ eyed pea

Southern pea
Bodi (Caribbean)

Vigna unguiculata
(Linnaeus) Walpers

var. unguiculata

بادام زمینی۱۶
Bambara groundnut

African peanut
Congo goober

Voandzeia subterranea
(Linnaeus) Thouars
ex A. P. de Candolle

جدول 1ـ نام های فارسی، انگلیسی و علمی گیاهان زراعی و تعدادی از گیاهان باغی

نام بر اساس مصرف نام علمی نام انگلیسی نام فارسی ردیف

الت
غ

Triticum   aesstivum Wheat گندم ۱

Hordium    Vulgar Barley جو ۲

Zea        Mays Corn ذرت ۳

Oriza        Sativa Rice برنج ۴

Avena    Fatua Oat يوالف ۵

Secale cereale Rye چاودار ۶

Panicum miliaceum Millet ارزن ۷

 Sorghum bicolor )L( Moench Sorghum سورگوم زراعی   ۸

Tritico secale Triticale تريتیكاله ۹

گیاهان قندی
Beta vulgaris Sugar Beat چغندر قند ۱۰

Saccharum officinarum Sugar can نیشكر ۱۱
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ات
بوب

ح

Pisum sativum Pea نخود زراعی ۱۲

Lens culinaris Lentil عدس ۱۳

Phaseolus vulgaris Bean لوبیا ۱۴

Vigna radiata Mushroom ماش ۱۵

Glycine max soybean سويا ۱۶

Vicia faba broad bean باقال ۱۷

ای
فه 

علو
ن 

اها
گی

Medicago sativa Alfalfa,lucerne يونجه ۱۸

Trifolium sp Clover شبدر ۱۹

Onobrychis viciifolia Saints اسپرس ۲۰

Lathyrus sativus  Chickling pea ـ
 Grass pea خلر ۲۰

Vicia villosa  Common vetch
 Garden vetch ماشک ۲۱

گیاهان لیفی

Linum Usitatissimum Flax, Linum بزرک ۲۲

Linum Usitatissimum Flax کتان ۲۳

Hibiscus cannabinus Hemp منداپسا ۲۴

گیاهان روغنی

Helianthus annuus Sunflower آفتابگردان ۲۵

Brassica napus Rapeseed کلزا ۲۶

Eruca sativa Turnip منداپ ۲۷

Arachis hypogaea  peanut,
Groundnut بادام زمینی ۲۸

Gossypium herbaceum cotton پنبه ۲۹

Carthamus tinctorius Safflower گلرنگ ۳۰

Sesamum indicum Sesame کنجد ۳۱
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تدخینی Nicotiana tabacum Tobacco توتون 32

ات
یج

سبز
Allium cepa Onion پیاز 33

Allium sativum Garlic سیر 34

Solanum lycopersicum Tomato گوجه فرنگی 35

Solanum melongena Eggplant بادمجان 36

Cucumis sativus Cucumber خیار 37

Spinacia oleracea Spinach اسفناج 38

Daucus carota subsp. sativus Carrot هویج 39

 Capsicum annuum Sweet peppers فلفل دلمه 40

Solanum tuberosum Potato سیب زمینی 41
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انگلیسیترجمه فارسیانگلیسیترجمه فارسی

Agricultureکشاورزیlegumesبقوالت

Application   استعمال، درخواستManagementمديريت

BeanلوبیاMaterial     ماده

Biofuelسوخت زيستیMechanization مكانیزه کردن

CerealsغالتMedicineپزشكی، دارو

CornذرتPeaنخود

Critical بحرانی، وخیمPopulation جمعیت

Cultivation                                             کشت، زراعتPracticeتمرين، ورزش

Cultureپرورش، فرهنگPrincipleاصول و مبانی

Farmingزراعت، مزرعهProduceتولیدکردن

Fertilizer                                                                                                        کودRiceبرنج

SunflowerآفتابگردانSoybeanلوبیای روغنی

Fiber           فیبرSugarقند

Foodغذاwheatگندم

Anther بساکFilamentمیله، رشته

BudجوانهFlowerگل، شكوفه

Composedترکیب شدهFruitمیوه

Conductهدايت، رفتارFutureآينده

Containingدارا بودنGroundزمین

Different متفاوتIncludeشامل بودن

RootريشهLeaveبرگ
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انگلیسیترجمه فارسیانگلیسیترجمه فارسی

ShapeشكلMajorبزرگ، عمده

Shootرويش شاخهNutrientماده غذايی

Stamenپرچمovaryتخمدان

StemساقهPartپاره، بخش

StigmaکاللهPhotosynthesisفتوسنتز

Styleسبک، شیوهPistilمادگی

Sugar beetچغندر قندPotatoسیب زمینی

Systemنظم، سلسلهPrettyتاحدی، قشنگ

Extraفوق العاده، زائدReproductiveمولد، تناسلی

FactoryکارخانهRipenرسیده، کامل شدن

Abnormal غیرعادی، ناهنجارQuality کیفیت

Absorbجذب کردن، درکشیدنQuantityکمیت، مقدار

AmountمقدارRadiationتابش، پرتوافشانی

Carbon dioxideدی اکسیدکربنRangeدامنه، چشم رس

Developmentنمو، توسعهReduceکم کردن، کاستن

Duration مدت، طیRequire الزم داشتن، خواستن

Element عنصرSoilخاک

Essential ضروری، واجبSourceمنبع، چشمه

Germinateجوانه زدن، سبز شدنSunlightنور خورشید

Influenceنفوذ، تأثیرSupplyتأمین کردن، منبع

Temperature دما، درجه حرارتSeedبذر
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انگلیسیترجمه فارسیانگلیسیترجمه فارسی

Micronutrientsمواد غذايی کم مصرفVitalحیاتی، واجب

Mineral معدنیYieldبازده، محصول

NeedsنیازهاLoosenشل کردن، نرم کردن

BroadcastingپخشMaintenanceنگهداری، مراقبت

ChemicalشیمیايیManureکود دامی

Clodکلوخ، خاکOperationعمل، عملكرد

Compostکمپوست، مخلوطOrganicارگانیک، آلی

Cropمحصول، چیدنPestآفت

DepthعمقPesticideآفتكش

DibblingنشاکاریPoisonسم

DiseaseبیماریPotentialپتانسیل، عامل بالقوه

Favorableمساعد، مطلوبPreparationآمايش، تدارک

Fertilityباروری، حاصل خیزیRaisingبارآوردن، ترويج

Hardinessتحمل شرايط دشوارSelectبرگزيدن، جداکردن

Harvestدرو کردن، برداشتنSowingبذرکاری دستپاش يا رديفی

HazardمخاطرهSpillingسررفتن

Healthyسالم، تندرستStrongنیرومند، قوی

InformationاطالعاتTillingخاک ورزی

Instructionآموزش، راهنمايیToolآلت، ابزار

IrrigationآبیاریTransplantنشاء

LabelبرچسبAnalyzeتجزيه کردن، تحلیل کردن

Maizeذرت، باللLimited محدود
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انگلیسیترجمه فارسیانگلیسیترجمه فارسی

Bailerبیلر، دستگاه بسته بندیMaturityبلوغ، کمال

Chopخردکننده، چاپرMowerموور، دروگر

Coarseزبر، خشنNutritionalملی

Combineکمباين، ترکیب کردنOnionپیاز

CottonپنبهPostharvestپس از برداشت

Ensureمطمئن ساختنProcessفرايند، مرحله

EquipmentتجهیزاتPurposeقصد، عزم

Factorعامل، فاعلRakeچنگک، شنكش

Fieldمیدان، زمینRipe رسیده، چیدنی

Flavorمزه، طعمSilageسیلو، علوفه سیلو شده 

GatheringگردآوریStageمرحله، صحنه نمايش

Handleبه کاربردن، دستهTechniqueتكنیک، شگرد فن

IndustrialصنعتیAlfalfaيونجه





بخش3
دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات
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1 تعیین درصد بذرهای سالم

                                                                                 وزن بذرهای سالم           
                                                                                   وزن کل نمونه100 × ___________ = درصد بذرهای سالم

2 محاسبه خلوص فیزیکی بذر

                                                                                     وزن کل نمونه100 × ـــــــــــــــــــــــ = درصدخلوص بذر                                                                                 وزن بذرهای خالص

3 محاسبه درصد جوانه زنی بذر

                                                                           تعداد کل بذرهای نمونه100 × ـــــــــــــــــــــــــــ = درصد جوانه زنی                                                                           مجموع بذرهای جوانه زده

m
M

4 درصد آسیب دیدگي بذر                                              100×

m = عبارت است از وزن دانه هاي آسيب ديده به گرم در نمونه
M = عبارت است از وزن نمونه به گرم

m
M

5 درصد ناهمساني در بذرها                                          100×

m = عبارت است از وزن دانه هاي ناهمسان از ديد رنگ و يا اندازه و يا رقم به گرم در نمونه
M = عبارت است از وزن نمونه به گرم

m
M

6 درصد مواد خارجي در بذرها                                           100×

m = عبارت است از کل مواد خارجي و يا مواد خارجي معدني و آلي به تفكيك به گرم
M = عبارت است از وزن نمونه به گرم

7 محاسبه بذر مورد نیاز با توجه به درصد جوانه زنی بذرهای موجود

ــــــــــــــــــــــ = مقدار بذر مصرفی با در نظر گرفتن درصد جوانه زنی                                      مقدار بذر توصيه شده                                        درصد جوانه زنی100 ×ـ 

8 تعیین ارزش مصرفی بذر برای محاسبه بذر مورد نیاز

                                                                                  100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ارزش مصرفی بذر                                                                درصد خلوص × درصد جوانه زنی
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9 محاسبه مقدار بذر مورد نیاز با توجه به مقدار توصیه شده و تراکم بوته )تعداد بوته( 
در هکتار

)kg( بذر توصيه شده                                                                            
 )kg(ارزش مصرفی بذر100 × ـــــــــــــــــــــــــ = بذر مورد نیاز                                                                              

__________________________ = مقدار بذر مصرفی )kg/ha(                                         وزن هزار دانه )gr( × تعداد بذر در هكتار
                                                 10000 × ارزش مصرفی بذر

10 تعیین مقدار سم مورد نیاز برای ضد عفونی

                                                               نسبت ماده مؤثره100 × ــــــــــــــــــــــ = مقدار سم بر حسب ماده مؤثره                                                                مقدار ماده سمی

11 محاسبه مساحت مثلث با اندازه گیری سه ضلع آن

A p(p a)(p b)(p c)= − − −

 ) a b cP + +=
٢

P برابر است با نصف مجموع سه ضلع مثلث )

12 تعیین درصد رسیدگی مزرعه

                                                          تعداد کل غالف ها100 × ــــــــــــــــــــــــــ = درصد رسیدگی غالف های نمونه                                                        تعداد غالف های رسيده

n تعداد نمونه ها(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد رسیدگی غالف های مزرعهميانگين نمونه 1 + ميانگين نمونه ٢ + ...+ ميانگين نمونه ( n                         

13 برآورد عملکرد مزرعه

                                                                      مساحت پالت100 × ــــــــــــــــــــ = عملکرد محصول پالت نمونه                                                                    وزن محصول پالت

n تعداد پالت ها(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  میانگین عملکرد محصول مزرعه                                   عملكرد پالت 1 + عملكرد پالت ٢ + ...+ عملكرد پالت( n                                               
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14 محاسبه دبی جریان آب

P P
Q

t Y
−

=
×

٢ 1 الف( روش وزنی:                                                               

Q = دبی يا بده جريان برحسب ليتر در ثانيه
kg وزن خالی ظرف = P1

kg وزن ظرف + آب = P٢

 t = زمان بر حسب ثانيه
kg/L وزن مخصوص آب بر حسب = Y

Q = V / t ب( روش حجمی:                                                              

Q = دبی )ليتر در ثانيه(
v = حجم ظرف )ليتر(

t = زمان پر شده ظرف در ثانيه

Q = V × S :ج( تعیین دبی آب در کانال ها  با تعیین سرعت و سطح مقطع جریان آب

Q = دبی )حجم در ثانيه (
V = سرعت آب )مسافت در ثانيه(

S = مساحت سطح مقطع آب در کانال )سانتی متر مربع يا متر مربع(
واضح است که برای تعيين Q بايد سرعت متوسط آب در کانال و سطح مقطع جريان آب در 

کانال را تعيين کرد.

V = L / t 15 اندازه گیری سرعت آب در کانال ها   

V= سرعت )متر بر ثانيه(
L  = مسافت )متر(

t = زمان )ثانيه(

S = dm × L 16 اندازه گیری سطح مقطع آب در کانال ها          

S = سطح مقطع جريان )متر مربع(
L = عرض مقطع )متر(

dm = عمق متوسط )متر(

W W
W W

−
ω = ×

−
٢ 3

3 1
100

17 محاسبه درصد رطوبت خاك                    

ω : درصد رطوبت خاك
)g( وزن خالي ظرف : W1

)g( وزن ظرف + خاك مرطوب : W٢
)g( وزن ظرف + خاك خشك : W3
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18 محاسبه درصد سنگ ریزه

                                                                               وزن سنگ ريزه روی الك
                                                                                 وزن کل نمونۀ خاك100 × ــــــــــــــــــــــــــــــ = % سنگ ریزه 

D = (P ⁄ V)                       19 تعیین وزن مخصوص ظاهری خاك

D = وزن مخصوص ظاهری بر حسب گرم بر سانتی متر مكعب
V = حجم خاك خشك شده در 105 درجه سانتی گراد در حالت طبيعی برحسب سانتی متر 

مكعب )حجم استوانه(
P = وزن خاك خشك در 105 درجه سانتی گراد در حالت طبيعی بر حسب گرم

)وزن سيلندر خالي- وزن خاك و سيلندر در حالت خشك شده = وزن خاك خشك(

روش کلوخه:

]جرم مخصوص پارافين/ )وزن کلوخه-وزن کلوخه و پارافين([- حجم آب جابه جا شدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = وزن مخصوص ظاهری خشک                     وزن کلوخه خشك شده

s
d

s

W W
P

(W W ) W V
= =

+ −
٢

1 ٢ 3
20 محاسبه وزن مخصوص حقیقی خاك       

Pd = وزن مخصوص حقيقی خاك

W٢ = وزن خاك خشك 
W1 + W٢ = وزن )آب + خاك + ظرف پيكنومتر(

W3 = وزن )آب و خاك و ظرف - آب هم حجم خاك(
W3 - )Vs = )W1 + W٢ حجم خاك

21 محاسبه تخلخل )خلل و فرج( خاك

                                                             وزن مخصوص حقيقی خاك100× )ـــــــــــــــــــــــــــــــ -1( = درصد تخلخل خاك                                                             وزن مخصوص ظاهری خاك

22 تعیین درصد وزنی رطوبت خاك به روش صحرایی )استفاده از الکل(

= درصد وزنی رطوبت خاك  (W W )
W
−

×1 ٢

٢
100

W1 = وزن خاك مرطوب )مزرعه(
W٢ = وزن خاك پس از خشك کردن

P = ET + I + R 23 محاسبه بیالن آبی                                     

P = کّل ريزش های جّوی
ET = کّل تبخير و تعّرق

I = نفوذ سطحی
R = کّل آب جاری
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24 محاسبه درصد تثبیت بین دو نقطه

                                                                            فاصله بين دو نقطه100 × ـــــــــــــــــــــــــــــ = شیب بین دو نقطه                                                                      اختالف ارتفاع بين دو نقطه

25 میزان سّم مورد نیاز

غلظت توصيه شده سم × حجم سم پاش مورد استفاده = میزان سّم مورد نیاز

26 محاسبه میزان آب مورد نیاز در هکتار براساس کالیبراسیون

                                             10000 × آب مصرفی در آزمايش
                                        طول سم پاشی شده × عرض کار سم پاشیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = میزان آب مصرفی در هکتار 
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ارقام معرفی شده توسط مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر در سال های 1358-93

رقممحصولسال معرفی 

1358
آزادیگندم نان

کويرجو

1359

داراب1گندم نان
کاوهگندم نان

کارونجو
سينگل کراس 704ذرت هيبريد

1360
بيستونگندم نان
سبالنگندم نان

گرگان-3سويا1361

1363
پگاهسورگوم علوفه ای

برکتباقال
والفجرجو1364
گلستانگندم نان1365

1366
مهرهيبريد سينگل کراس آفتابگردان
شفقهيبريد سينگل کراس آفتابگردان

ارسجو1367

1368

قدسگندم نان
سينگل کراس 301ذرت هيبريد سينگل کراس
سينگل کراس 604 )زرين(ذرت هيبريد سينگل کراس
سينگل کراس711ذرت هيبريد سينگل کراس

فالتگندم نان1369

1370
مارونگندم نان
هيرمندگندم نان

ماکويیجو
رسولگندم نان1371

137٢
دشتجو
ترکمنجو
سحرسويا
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رقممحصولسال معرفی 
ريحانجو1373

1374

زرينگندم نان
داراب-٢گندم نان
تجنگندم نان
الوندگندم نان
الموتگندم نان
مهدویگندم نان
نيك نژادگندم نان
اتركگندم نان

آذرگلهيبريد سينگل کراس آفتابگردان
گلديسهيبريد سينگل کراس آفتابگردان
گلشيدهيبريد سينگل کراس آفتابگردان

1376
کويرگندم نان
چمرانگندم نان
شيرودیگندم نان

1376

سيمينهگندم دوروم
جنوبجو

پيامسورگوم دانه ای
سپيدهسورگوم دانه ای
کيمياسورگوم دانه ای

سينگل کراس 647ذرت هيبريد سينگل کراس1377

1378

مرودشتگندم نان
طاليهکلزا

يكتاکنجد
سينگل کراس 600ذرت هيبريد سينگل کراس

اخترلوبيا قرمز
صيادلوبيا قرمز
درخشانلوبيا قرمز

ساری گلکلزا1379

1381
پيشتازگندم نان
شيرازگندم نان
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رقممحصولسال معرفی 

1381

دزگندم نان
توسگندم نان
شهريارگندم نان
هامونگندم نان

مازندسير

138٢
کرخهگندم دوروم
آرياگندم دوروم

صحراجو
زرفامکلزا1384

1385

آرتاگندم نان
درياگندم نان
مغان 3گندم نان
سپاهانگندم نان
نيشابورگندم نان

دشتستان ٢کنجد

1386
بهارگندم نان

دناگندم دوروم
بينالودنخود آبی

1387

پيشگامگندم نان
بمگندم نان
سيستانگندم نان

نيمروزجو
نصرتجو
فجر 30جو
بهمنجو

گلدشتگلرنگ
فجر )سينگل کراس ٢60(ذرت هيبريد
دهقان )سينگل کراس 400(ذرت هيبريد
پاكلوبيا سفيد
شكوفالوبيا سفيد
ساواالنسيب زمينی
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رقممحصولسال معرفی 

وارشکاهو1387

1388

ارگگندم نان
پارسیگندم نان
سيوندگندم نان
مرواريدگندم نان

بهرنگگندم دوروم
يوسفگندم دوروم

فرخهيبريد سينگل کراس آفتابگردان
صفهگلرنگ
داراب 1کنجد
پيشاهنگارزن
باستانارزن

سمسوری 88طالبی
ورامين 88اسفناج

1389

افالكگندم نان
ارومگندم نان
زارعگندم نان
ميهنگندم نان

نكادرسويا
کتولسويا

درسالوبيا سفيد
صدریلوبيا چيتی

1390

سيروانگندم نان
نيكگندم  نان

کاسپينسويا
کارون 701ذرت هيبريد سينگل کراس
مبينذرت هيبريد سينگل کراس

البرز1شبدر الکی
نسيمشبدر قرمز

افقگندم نان1391
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رقممحصولسال معرفی 

1391

زهكجو
لوتجو

سنابادتريتيكاله
برزگرهيبريد آفتابگردان

قاسمهيبريد سينگل کراس آفتابگردان
ظفرکلزا
سالندسويا

کرج 705ذرت هيبريد سينگل کراس
سينگل کراس 706ذرت هيبريد سينگل کراس

139٢

گنبدگندم نان
چمران٢گندم نان

سامانسويا
گل مهرگلرنگ
هليلکنجد

کرج 703ذرت هيبريد سينگل کراس
خاورانسيب زمينی

1393

بهارانگندم نان
مهرگانگندم  نان
شوشگندم نان
نارينگندم نان

شبرنگگندم دوروم
به رخجو
دلگانکلزا
احمدیکلزا

پديدهگلرنگ
الماسلوبيا سفيد
کوشالوبيا چيتی

درگزی93خربزه
خاتونی 93خربزه

طاوسیکاهوپيچ
حيدریگندم نان1394
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رقممحصولسال معرفی 

1394

براتگندم نان

شاوورگندم نان

رخشانگندم نان 

هاناگندم دوروم

خاتمجو

جلگهجو

گوهرانجو

پاژتريتيكاله

کوثرسويا

ستارهکاهو

غفارلوبيا چيتی

ديرهزيتون
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معرفی برخی از ارقام حبوبات

مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

اختر
رقم لوبیا قرمز ایستاده، مناسب کشت رد مناطق معتدل سرد

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب کشت: استان های تهران، لرستان، آذربايجان غربی، مرکزی و مناطقی با آب و هوای مشابه

منشأ اين رقم، کشور کلمبيا و کالس تجارتي 
از  رقم  اين  است.   Light Red Kidney آن 
نظر خصوصيات مورفولوژيكي و زراعي شباهت 
زيادي به رقم درخشان دارد. نام پديگري آن 
ايران  در  درخشان  همانند  و  است   KID-31
بيماري  به  رقم  اين  است.  خالص سازي شده 
به  حساس،  گلخانه اي  شرايط  در   BCMV
متحمل   CMV به  و  نيمه حساس   BYMV
به آفت کنۀ دو نقطه اي حساس است  است. 
ضعيف  هرز  علف هاي  با  آن  رقابت  قابليت  و 
است. به دليل شكل ايستادۀ اين رقم، مي توان 
از آن در برنامه هاي برداشت مكانيزه و کشت 
درشت،  دانه  رقم  اين  کرد.  استفاده  مخلوط 
خوش خوراك، خوش رنگ و بازار پسند است.

٢38٢ کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
کپسولیشكل دانه

٢3/5 درصدمتوسط ميزان پروتئين
خوبيكنواختی پخت

45 گرمميانگين وزن صد دانه
ايستادهتيپ رشد

حساسواکنش به کنۀ دو نقطه ای
CMV متحملواکنش به ويروس

60-55 سانتيمترميانگين ارتفاع بوته
110 روزميانگين دوره رشد
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صیاد
رقم لوبیا قرمز نیمه رونده، مناسب کشت رد مناطق معتدل سرد

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب کشت: استان های تهران، لرستان، مرکزی و مناطقی با آب و هوای مشابه

کلمبيا،  صياد،  رقم  قرمز  لوبيا  منشأ 
فرم  و   Red Mexican آن  تجارتي  کالس 
آفت  به  رقم  اين  است.  نيمه رونده  بوته 
بيماري هاي  به  و  حساس،  کنۀ دو نقطه اي 
بازارپسندي  از  و  بوده  نيمه مقاوم  ويروسي 
مانند  رقم  اين  در  است.  برخوردار  خوبي 
و  انتخاب  مراحل  اختر،  و  درخشان  ارقام 
ايران  در   RAB50 پديگري  با  خالص سازي 
انجام شده است و به ياد سردار رشيد اسالم 
شده  نامگذاري  صياد  شيرازي،  صياد  شهيد 
دانه متوسط،  خوش رنگ،  رقم  اين  است. 

خوش خوراك و بسيار زودرس است.

٢697 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
روندهرشد بوته
قلوه ایشكل دانه

٢3/5 درصدميانگين درصد پروتئين
خوبيكنواختی پخت

٢8 گرمميانگين وزن صد دانه
نيمه روندهتيپ رشد

حساسواکنش به کنۀ دو نقطه ای
واکنش به ويروس 

BCMV, CMV
متحمل

80-65 سانتيمترميانگين ارتفاع بوته
80-75 روزميانگين دوره رشد
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ردخشان
رقم لوبیا قرمز ایستاده، مناسب کشت رد مناطق سرد و معتدل سرد

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب کشت: استان های تهران، لرستان، آذربايجان غربی، مرکزی و مناطقی با آب و هوای مشابه

منشأ اين رقم، کشور کلمبيا و کالس تجارتي 
رقم  اين  است.   Light Red Kidney آن 
است  سيات  دورگ گيری  برنامه های  حاصل 
آن  انتخاب  و  تفرق  حال  در  نسل های  که 
آن  پديگری  نام  است.  شده  انجام  ايران  در 
LRK29 است. رقم درخشان نسبت به آفت 
بيماری های  برابر  در  کنۀ دو نقطه ای حساس، 
  BYMY و   BCMV, CMV ويروسی 
متحمل است. اين رقم از بازارپسندی مناسبی 
مطلوب  آن  پخت  کيفيت  و  بوده  برخوردار 

است.

٢175 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
کپسولیشكل دانه

٢4/8 درصدميانگين درصد پروتئين
45 گرمميانگين وزن صد دانه

ايستادهتيپ رشد
حساسواکنش به کنۀ دو نقطه ای

واکنش به ويروس 
BCMV, CMV

متحمل

60-55 سانتيمترميانگين ارتفاع بوته
110 روزميانگين دوره رشد
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پاک
رقم لوبیا سفید مناسب ربای ربداشت  رد مناطق معتدل سرد

سال معرفی: 1387
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل سرد

لوبيا داراي سطح زير کشتي معادل  ايران  در 
110٢48 هكتار است که از اين سطح حدود 
٢٢000 هكتار به لوبيا سفيد اختصاص دارد. 
حدود  کشور  در  محصول  اين  توليد  ميزان 
در  ويژه اي  جايگاه  که  است  تن   ٢٢57٢0
تغذيۀ کشور دارد. رقم پاك از طريق گزينش 
اصالحی  مواد  تفكيك  حال  در  نسل های  در 
لوبيا  بين المللی  تحقيقات  مرکز  از  ارسالی 
)سيات( به دست آمد. اين رقم دارای دو ويژگی 
 CMV،( مهم مقاومت به سه ويروس مهم لوبيا
و  ايستاده  تيپ  است،   )BCMV و   BYMV
قابل  استحكام  به دليل  و  دارد  نامحدود  رشد 
برداشت به صورت مكانيزه است و اين ويژگی 

آن را از ساير ارقام متمايز می کند.

٢807 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
٢تيپ بوته

عرضی و افزايش شاخه های رشد بوته
فرعی

عدم قرار گرفتن غالف طرز قرار گرفتن غالف
روی خاك

قلوه ای )سهمی(شكل دانه
19/44 درصدميانگين درصد پروتئين
100 دقيقه - خوبزمان پخت و يكنواختی
٢8 گرمميانگين وزن صد دانه

5ميانگين تعداد دانه در غالف
٢5/4ميانگين تعداد غالف در بوته
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شکواف
رقم لوبیا سفید رپ محصول  مناسب کشت رد مناطق معتدل سرد

سال معرفی: 1387
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل سرد

معادل  زيرکشتي  داراي سطح  لوبيا  ايران  در 
110٢48 هكتار دارد که از اين سطح حدود 
٢٢000 هكتار به لوبيا سفيد اختصاص دارد. 
توليد اين محصول در کشور حدود ٢٢57٢0 
دارد.  تغذيه  در  ويژه اي  جايگاه  که  است  تن 
رقم شكوفا از طريق گزينش در نسل های در 
مرکز  از  ارسالی  اصالحی  مواد  تفكيك  حال 
به دست   )CIAT( لوبيا  بين المللی  تحقيقات 
باال،  عملكرد  مهم  ويژگی  دارای چهار  و  آمد 
 ،BCMV لوبيا  مهم  ويروس  به  مقاومت 
و درصد  زمين  روی  بر  نگرفتن غالف ها  قرار 
ارقام  ديگر  از  را  آن  که  است  زياد  پروتئين 

متمايز می کند.

٢485 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
3تيپ بوته
به صورت طولی و عرضیرشد بوته

غالف طرز قرار گرفتن غالف گرفتن  قرار  عدم 
روی خاك

قلوه ای )سهمی(شكل دانه
4٢/٢0 درصدميانگين ميزان پروتئين
130 دقيقه - خوبزمان پخت و يكنواختی
31 گرمميانگين وزن صد دانه

9/4ميانگين تعداد دانه در غالف
٢0ميانگين تعداد غالف در بوته
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ردسا
متحمل هب آفت کنه دو لکه ای

رقم لوبیا سفید 

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل سرد

لوبيا سفيد رقم درسا از نظر عملكرد نسبت به شاهد 
از نظر  دانشكده، پاك و شكوفا برتری دارد. اين رقم 
تحمل به خشكي و کارايي مصرف آب نسبت به ارقام 
شاهد برتر است. واکنش رقم درسا به مهم ترين آفات 
و بيماريهاي رايج لوبيا نشان داد که از نظر بيماريهاي 
 BCMNV ويروسي، نسبت به نژاد نكروتيك ويروس
باکتريايي  بيماري  به  و  دارد  قرار  حساس  گروه  در 
سوختگي معمولي لوبيا نيمه حساس است. رقم درسا 
نسبت به آفت کنۀ دو نقطه اي )مهم تريـن آفت لوبيا در 
ايران( مقاوم ترين رقم لوبيا سفيد شناسايي شد. متوسط 
عملكرد اين رقم 3319 کيلوگرم در هكتار است که 
نسبت به شاهد دانشكده 450 کيلوگرم افزايش عملكرد 
دارد. عملكرد مناسب، مقاومت به آفت کنۀ دو لكه ای، 
لوبيا  مهم  ويروس  دو  به  تحمل  و  عالی  بازارپسندی 
CMV و BCMV از ويژگی های متمايز اين رقم است.

33٢0 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
96 روزميانگين دورۀ رشد
75 سانتيمترميانگين ارتفاع بوته

روندهتيپ بوته
30 گرموزن صد دانه

بيضیشكل دانه
٢0ميانگين درصد پروتئين
150 دقيقه- خوبزمان پخت و يكنواختی

متحملواکنش به کنۀ دو نقطه ای
 CMV واکنش به ويروس

BCMV متحملو
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الماس
رقم لوبیا سفید  مناسب کشت رد مناطق معتدل و سرد

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل و سرد

قيمت  به  توجه  با  ايران  در  سفيد  لوبيا  کشت 
انواع لوبيا قرمز می تواند از  بيشتر آن نسبت به 
باشد.  باصرفه تر  کشاورزان  برای  اقتصادی  نظر 
رقم الماس KS41110 از طريق مرکز تحقيقات 
شجرۀ با  )سيات(  حاره  گياهان   بين المللی 
در  و  شد  دريافت   CEN///WAF2/OAC
در  به زراعی  و  به نژادی  مختلف  آزمايش های 
با  زنجان  و  بروجرد  خمين،  کرج،  ايستگاه های 
شد.  مقايسه  درسا  و  پاك  دانشكده،  شاهدهای 
ميانگين عملكرد اين رقم 3650 کيلوگرم در هكتار 
است که به شاهد درسا با ميانگين عملكرد 33٢0 
واکنش  ارزيابي  دارد.  برتری  هكتار  در  کيلوگرم 
ژنوتيپ های لوبيا نسبت به ويروس معمولی لوبيا 
)BCMV( در گلخانه نشان داد که رقم الماس 

نسبت به بيماری BCMV مقاوم است.

3647 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
78 سانتيمترارتفاع بوته

103 روزميانگين دورۀ رشد
روندهتيپ بوته

31/5 گرمميانگين وزن صد دانه
٢1/9 درصدميانگين درصد پروتئين
1٢5 دقيقه - خوبزمان پخت و يكنواختی

بيضیشكل دانه
مقاوم به بيماری BCMVواکنش به بيماريهای ويروسی

متحمل )مشاهده ای و واکنش به کنۀ دو لكه ای
آلودگی طبيعی(
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صدری
رقم لوبیا چیتی داهن ردشت، مناسب کشت رد مناطق معتدل سرد

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل سرد

زير  بيشترين سطح  چيتی  لوبيا  انواع  بين  در 
است.  دانه درشت  توده های  به  مربوط  کشت 
به دليل  ايران  در  درشت  دانه  توده های  اغلب 
از  بودن،  ديرپز  و همچنين  دانه  رنگ  و  شكل 
بازارپسندی چندانی برخوردار نيستند. تاکنون 
هيچ رقم دانه درشت لوبيا چيتی در ايران معرفی 
نشده است که بازارپسندی عالی داشته باشد. 
رقم صدری با ميانگين عملكرد ٢464 کيلوگرم 
چيتی  لوبيا  محلی  شاهد  به  نسبت  هكتار  در 
خمين با ميانگين عملكرد ٢٢40 کيلوگرم در 
هكتار برتری نشان داده است. اين رقم در حال 
نظر  از  دانه درشت  چيتی  لوبيا  بهترين  حاضر 
ريزش  به  نسبت  رقم  اين  است.  بازارپسندی 
مقاوم و نسبت به بيماريهای ويروسی CMV و

BCMV متحمل است.

٢464 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
108 روزميانگين دورۀ رشد

مقاومريزش دانه
روندهتيپ بوته

45 گرمميانگين وزن صد دانه
118 سانتيمترميانگين ارتفاع بوته

گرد )سهمی(شكل دانه
٢٢ميانگين درصد پروتئين
155 دقيقه- خوبزمان پخت و يكنواختی

 CMV واکنش به ويروس
BCMV متحملو
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کوشا
رقم لوبیا چیتی )ایستاده با رشد انمحدود(، مناسب کشت رد مناطق سرد معتدل 

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب کشت: استان های لرستان، فارس، مرکزی، زنجان،آذربايجان

ايران  در  چيتی  لوبيا  شدۀ  اصالح  ارقام  تمامی 
دارای تيپ بوتۀ 3 )رشد نامحدود و رونده( هستند. 
رقم کوشا از نظر شباهت دانه، نزديك ترين رقم به 
تالش است که حدود 40 سال پيش معرفی شده 
است. رقم تالش دارای فرم بوتۀ رونده، اندازه دانۀ 
متوسط )وزن صد دانه 38 گرم( و بازارپسندی 
متوسط است. رقم کوشا اولين رقم تيپ ٢ لوبيا 
چيتی در ايران است که از نظر اندازۀ دانه شبيه 
رقم تالش است اما ويژگی های مناسب ديگری 
نيز دارد. فرم بوتۀ اين رقم تيپ ٢ )ايستاده و رشد 
نامحدود( و شكل و رنگ دانۀ آن از بازارپسندی 
بسيار مناسبی برخوردار است. مناسب بودن اين 
رقم برای برداشت مكانيزه برجسته ترين ويژگی 

اين رقم است.

3٢00 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه
7٢ سانتيمترارتفاع بوته
ايستاده با رشد نامحدودتيپ بوته

40 گرمميانگين وزن صد دانه
سهمیشكل دانه

عالیبازارپسندی
10٢ روزطول دورۀ رشد

٢0 درصدمتوسط ميزان پروتئين
Cranberryکالس تجاری بين المللی

نيمه مقاومواکنش به کنۀ دو لكه ای
واکنش به بيماری های 

متحملخاك زی
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غفار
متحمل هب خشکی و مقاوم هب کنه دو لکه ای رد مناطق سرد و معتدل

رقم لوبیا چیتی )ایستاده با رشد انمحدود(، 

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب کشت: استان های لرستان، فارس، مرکزی، زنجان،آذربايجان، چهارمحال و بختياری 

تمامی ارقام اصالح شده لوبيا چيتی در ايران دارای 
تيپ بوته 3 )رشد نامحدود و رونده( می باشند. 
رقم غفار نزديك ترين رقم به لوبيا چيتی خمين 
بين  در  بازارپسندی  بيشترين  دارای  لذا  است. 
ارقام لوبيا چيتی است. اين رقم دومين رقم تيپ 
٢ لوبيا چيتی در ايران است که از نوع لوبياهای 
دانه درشت محسوب می شود. عالوه بر اين دارای 
ويژگی های مناسب ديگر نيز می باشد. فرم بوته 
در اين رقم تيپ ٢ )ايستاده و رشد نامحدود( و 
شكل و رنگ دانه آن از بازارپسندی بسيار مناسبی 
برخوردار است.  مقاومت نسبت به آفت کنۀ دو 
نقطه ای و تحمل به خشكی نسبت به شاهد رقم 
صدری و کوشا از برجسته ترين ويژگی های اين 

رقم است.

ميانگين عملكرد دانه

شرایط نرمال:
3341 کيلوگرم در هكتار

شرایط تنش خشکی: 
1737 کيلوگرم در هكتار

95 سانتيمترميانگين ارتفاع بوته
ايستاده با رشد نامحدودتيپ بوته
نسبتا گردشكل دانه

عالیبازارپسندی
103 روزطول دورۀ رشد

٢0 درصدمتوسط ميزان پروتئين
Cranberryکالس تجاری بين المللی

مقاومواکنش به کنۀ دو لكه ای
متحملواکنش به خشكی
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مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

بینالود
رقم نخود آبی مناسب کشت بهاره و کشت ااظتنری

سال معرفی: زمستان 1386
مناطق مناسب کشت: مناطق نخودکاری با امکان یک آبیاری تکمیلی یا کشت آبی

نخود با داشتن قابلیت سازگاری با دامنۀ وسیعی از شرایط 
زراعی،  تناوب  در  مهم  محصول  یک  به عنوان  محیطی 
اراضی  به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک و حتی 
حاشیه ای دارای جایگاه ویژه ای است. کوتاهی دورۀ رشد 
و نمو، حساسیت به سرما و بیماری برق زدگی از موانع 
اصلی افزایش تولید این محصول است. یکی از راهکارهای 
از  نمو  و  دورۀ رشد  افزایش طول  موانع،  این  رفع  مهم 
طریق کشت محصول در پاییز )کشت انتظاری( است. 
متأسفانه ارقام موجود را نمی توان به دلیل حساسیت به 
سرما و بیماری برق زدگی برای این روش توصیه کرد. رقم 
بینالود با داشتن مقاومت در برابر عامل بیماری برق زدگی 
و تحمل به سرما از این نظر دارای ویژگی خاصی است. 
تیپ بوتۀ این رقم به دلیل فاصلۀ مناسب از سطح زمین، 

امکان برداشت مکانیزه را فراهم می کند.

میانگین عملکرد دانه

کشت بهاره:
2787 کیلوگرم در هکتار

کشت انتظاری:
3410 کیلوگرم در هکتار

طول دورۀ رشد و نمو
در کشت بهاره 90 روز

در کشت انتظاری 105 روز 
روز105 روز

ایستادهفرم بوته

در کشت بهاره 32 سانتیمترارتفاع بوته
در کشت انتظاری 22 سانتیمتر

ارتفاع اولین غالف از 
سطح زمین

در کشت بهاره 27/13 سانتیمتر
در کشت انتظاری 31/3 سانتیمتر

20/75 درصدمتوسط میزان پروتئین

در کشت بهاره 35/20 گرموزن صد دانه
در کشت انتظاری 31/04 گرم

متحملتحمل به سرما
مقاوممقاومت به برق زدگی

در کشت بهاره 43/2 درصدشاخص برداشت
در کشت انتظاری 49/83 درصد
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مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

ربکت
رقم باقال مناسب کشت رد مناطق کشت باقال رد اریان

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب کشت: استان های خوزستان، لرستان، اصفهان، گلستان و مازندران 

استان های  در  بيشتر  ايران  در  باقال  کشت 
خوزستان، لرستان، اصفهان، گلستان و مازندران 
به نژادی  برنامه های  پوشش  تحت  است.  رايج 
واريتۀ   1987 سال  در  ايكاردا  بين المللی 
ILB1269 با نام برکت، در ايران توليد و معرفی 
شد. با معرفی اين رقم، عملكرد در واحد سطح 
افزايش  برابر  دو  تا  کشاورزان  مزارع  در  باقال 
بسيار  رقم  اين  از  منطقه  کشاورزان  و  يافت 
استقبال کردند. اين رقم به لحاظ پرمحصولی، 
دانه درشتی، زودپزی و بازارپسندی، هم اکنون 

رقم غالب استان گلستان است.

نيمه دوم آبان ماهتاريخ کاشت
65 سانتيمترفاصلۀ رديف کاشت

10 سانتيمترفاصلۀ روی خط
زمان الزم از کاشت تا 

150-140 روزبرداشت غالف سبز

زمان الزم از کاشت تا 
175-165 روزبرداشت دانه خشك

٢5-٢0 سانتيمترطول غالف
7-6 دانهتعداد بذر در غالف

14-7 عدد )بسيار متغير با توجه تعداد غالف در بوته
به شرايط اقليمی و مزرعه(

150 گرمميانگين وزن صد دانه
3000-٢000 کيلوگرم در هكتارعملكرد دانۀ خشك

٢5-17 تن در هكتارعملكرد غالف سبز
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افالک
رقم    گندم انن مناسب کشت رد اقلیم گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب کشت: شمال خوزستان، جنوب استان فارس، مناطق گرم استان های 

کرمان، لرستان و کرمانشاه 

HD160/5/Tob/ Cno/٢3854/3/Nai60// و با شجرۀ Debeira رقم افالك با نام
تحقيقات  مرکز  بين المللي  خزانۀ  ژرم پالسم  بين  از   Tit/Son64/4/LR/Son64
بين المللی ذرت و گندم )CIMMYT( که در سال زراعی 76ـ  1375 ارزيابي شده 
اين  اقليم گرم و خشك جنوب کشور وارد شد.  برنامۀ به نژادی  بود، گزينش و به 
رقم در ارزيابی انجام شده در قالب مطالعۀ خزانه هاي به نژادهاي فيزيولوژيك زنگ 
زرد در مناطقی با شدت بيماری مقاوم بوده است. کيفيت نانوايی اين رقم در گروه 
خوب قرار دارد و درصد پروتئين آن بين 13/٢ـ11 درصد متغير است. بررسی های 
تحقيقیـ  ترويجی در مزارع مناطق مختلف نشان دهندۀ سازگاری و افزايش عملكرد 
برابر  در  توليد  برتری  تا حدود 6 درصد  و خشك کشور  گرم  مناطق  در  رقم  اين 
رقم چمران است. پتانسيل عملكرد باال، تحمل نسبتاً خوب به گرماي آخر فصل، 
زودرسي نسبي، مقاومت به بيماري زنگ زرد و ريزش دانه از ويژگی های بارز رقم 

افالك محسوب می شود.

5900 کیلوگرم در هکتارعملکرد
8383 کيلوگرم در هكتاررکورد عملكرد ثبت شده

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته
40 گرموزن هزار دانه
بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به زنگ زرد
نيمه مقاومواکنش به زنگ قهوه ای

مقاومخوابيدگی بوته
مقاومريزش دانه

1٢/٢ درصدپروتئين دانه
خوبکيفيت نانوايی
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اروم
رقم     گندم انن مناسب کشت رد مناطق سرد کشور

سال معرفی: 1389
اردبيل،  غربی،  و  شرقی  آذربايجان  استان های  سرد  مناطق  کشت:  مناسب  مناطق 
همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختياری، فارس، 

لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد

رقم اروم با شجرۀ Her/Alvand//NS73٢ در سال زراعی 75ـ1374 از تالقی بين 
رقم الوند و الين Her/NS73٢ با منشأ خارجی در اروميه حاصل شد. اين رقم دارای 
عادت رشد بينابين است و از نظر رسيدگی, در گروه متوسط رس قرار می گيرد. در 
آبی، عوامل  از 800 هزار هكتار سطح زير کشت گندم  با بيش  اقليم سرد کشور 
محدودکننده ای چون: سرمای شديد زمستانه، سرمای ديررس اوايل بهار، بيماری 
زنگ زرد، وجود داشته و بنابراين با توجه به اين عوامل محدودکننده و پراکندگی 
و تنوع شرايط زراعی و حساس شدن ارقام قبلی به بيماری زنگ زرد طی سال های 
اخير، شناسايی الين ها و معرفی ارقام جديد واجد پتانسيل عملكرد باال و پايدار و 
اين  برای  و  برخوردار است. در همين راستا  اهميت ويژه ای  از  به زنگ زرد  مقاوم 
اقليم رقم جديد اروم معرفی شد. متوسط عملكرد دانه اين رقم در شرايط تحقيقاتی 
است. کيفيت  بوده  در هكتار  کيلوگرم  رکورد 8358  با  در هكتار  کيلوگرم   738٢

نانوايی اين رقم در حد خوب است.

7382کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد
8358 کيلوگرم در هكتاررکورد عملكرد ثبت شده

88 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بينابينعادت رشدی

مقاومواکنش به بيماری زنگ زرد

نيمه مقاوم تا نيمه حساسواکنش به بيماری زنگ سياه

نيمه مقاوم تا نيمه حساسواکنش به بيماری زنگ قهوه ای
مقاومخوابيدگی بوته

مقاومريزش دانه
43 گرمميانگين وزن هزار دانه

11/1ميانگين درصد پروتئين 
خوبکيفيت نانوايی
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زارع
رقم    گندم انن ربای کشت رد شرایط آبی و تنش خشکی آخر فصل اقلیم سرد کشور

سال معرفی: 1389
اردبيل،  غربی،  و  شرقی  آذربايجان  استان های  سرد  مناطق  کشت:  مناسب  مناطق 
بختياری،  و  چهارمحال  اصفهان،  خراسان،  تهران،  مرکزی،  زنجان،  کردستان،  همدان، 

فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد

  130L1,11//F35,70/Mo73/4/Ymh/Tob//Mcd/3/Lira رقم گندم نان زارع با شجره
و با منشأ خزانۀ بين المللی مشاهده ای گندم های زمستانه ويژه مناطق سرد در سال زراعی 
81   ـ1380، به چرخۀ به نژادي گندم نان ايران وارد شد و سازگاری خوبی در مناطق سرد 
کشور در شرايط نرمال و تنش خشكی آخر فصل نشان داد، به همين دليل، به عنوان رقم 
جديد برای اين اقليم معرفی و آزادسازی شد. متوسط عملكرد دانۀ اين رقم در شرايط 
آبياری نرمال 7550 و در شرايط تنش خشكی آخر فصل 4893 کيلوگرم در هكتار بوده 

است. کيفيت نانوايی آن در حد خوب و از نظر گروه رسيدن نسبتاً ديررس است.

میانگین عملکرد دانه

شرایط نرمال: 7550 
کیلوگرم در هکتار

شرایط تنش خشکی: 
4893 کیلوگرم در هکتار

98 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

شرايط نرمال: 40  گرمميانگين وزن هزار دانه
شرايط خشكی: 31 گرم

زمستانهعادت رشدی

واکنش به بيماری زنگ 
مقاومزرد

واکنش به  بيماری زنگ 
نيمه مقاومقهوه ای

واکنش به بيماری زنگ 
نيمه حساسسياه

مقاومواکنش به خوابيدگی بوته

11/4ميانگين درصد پروتئين

خوبکيفيت نانوايی
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میهن
رقم    گندم انن مناسب کشت رد شرایط آبی و تنش خشکی آخر فصل زراعی رد مناطق سرد کشور

سال معرفی: 1389
اردبيل،  غربی،  و  شرقی  آذربايجان  استان های  سرد  مناطق  کشت:  مناسب  مناطق 
همدان، کردستان، زنجان، مرکزی، تهران، خراسان، اصفهان، چهارمحال و بختياری، فارس، 

لرستان، کرمان، کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد

 Bkt/90ـ  Zhong87 شجرۀ  با  و  زمستانه  رشدی  عادت  با  ميهن  نان  گندم  رقم 
حاصل برنامۀ به نژادی ملی غالت آبی کشور برای اقليم سرد است که تالقی آن در 
سال زراعی 75ـ1374 در کرج انجام شد. با توجه به عوامل محدودکنندۀ توليد در 
مناطق سردسير از قبيل سرمای شديد زمستانه، سرمای ديررس اوايل بهار، بيماری 
به  قبلی  ارقام  شدن  حساس  و  زراعی  شرايط  تنوع  و  پراکندگی  زرد،  زنگ  مهم 
بيماری زنگ زرد طی سال های اخير، شناسايی الين ها و معرفی ارقام جديد واجد 
پتانسيل عملكرد باال و پايدار و مقاوم به زنگ زرد  از اهميت ويژه ای برای اين اقليم  
برخوردار است. رقم ميهن نسبت به بيماری زنگ زرد مقاوم و نسبت به بيماری های 
زنگ سياه و زنگ قهوه ای نيمه مقاوم است. متوسط عملكرد دانۀ اين رقم در شرايط 
از  پس  آبياری  قطع  تنش  شرايط  در  و  هكتار  در  کيلوگرم  نرمال 7780  آبياری 
مرحلۀ گلدهی 5960 کيلوگرم در هكتار در شرايط تحقيقاتی بوده است. کيفيت 
نانوايی آن در حد خوب است و از نظر رسيدگی در گروه متوسط رس  قرار می گيرد.

84 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

شرايط نرمال: 43 گرمميانگين وزن هزار دانه
شرايط تنش خشكی: 34 گرم

زمستانهعادت رشدی

مقاومواکنش به بيماری زنگ زرد
واکنش به بيماری زنگ 

نيمه مقاومقهوه ای

واکنش به بيماری زنگ 
نيمه مقاوم تا نيمه حساسسياه

مقاومواکنش به خوابيدگی بوته
11 درصدميانگين پروتئين دانه

ميانگين عملكرد دانه در 
شرايط: 

نرمال: 7787 کيلوگرم در هكتار
تنش: 5967 کيلوگرم در هكتار
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سیروان
متحمل هب خشکی آخر فصل و مناسب کشت رد مزارع آبی مناطق معتدل اریان

رقم    گندم انن 

سال معرفی: 1390
مناطق مناسب کشت: مزارع مواجه با تنش رطوبتی آخر فصل در مناطق معتدل کشور 
از جمله استان های تهران، البرز، خراسان، فارس، اصفهان، لرستان، کرمانشاه، سمنان و 

يزد و ساير مناطق معتدل

شجرۀ  با  سيروان  نان  گندم  رقم 
خزانه های  از   PRL/٢*PASTOR
بين المللی مرکز تحقيقات بين المللی 
و  گزينش  )سيميت(  گندم  و  ذرت 
با پشت سر گذاشتن مراحل ارزيابی 
کشور  معتدل  اقليم  در  کشت  برای 
در سال 1390 معرفی شد. مهم ترين 
گندم  توليد  محدودکنندۀ  عوامل 
سطحی  که  کشور  معتدل  اقليم  در 
مجموع  از  هكتار  هزار  بر 68٢  بالغ 
به  را  آبی  گندم  کشت  زير  سطح 
خود اختصاص می دهد، خشكی آخر 
فصل و بيماری ها به ويژه زنگ زرد و 
زنگ سياه )نژاد Ug99( است که بر 
موجود  گندم  ارقام  از  بسياری  روی 
برای  رقم  اين  دارند.  بيماری زايی 
خشكی  به  حساس  ارقام  جايگزينی 
در مناطق معتدل و نيز برای کاهش 
خطر رويداد اپيدمی زنگ زرد و سياه 
گندم توصيه می شود. ويژگی زودرسی 
و کيفيت نانوايی خيلی خوب اين رقم 

به ارزش زراعی آن می افزايد.

میانگین عملکرد دانه 
)شرایط تنش خشکی(

5970 کیلوگرم در 
هکتار

رکورد عملكرد )در شرايط 
تحقيقاتی(

8868 کيلوگرم در 
هكتار

زودرسگروه رسيدگی

94 سانتی مترمتوسط ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به بيماری زنگ زرد

واکنش به بيماری زنگ 
)Ug99 نيمه مقاومسياه )نژاد

واکنش به بيماری زنگ 
نيمه مقاومقهوه ای

مقاوموضعيت خوابيدگی

نيمه مقاوموضعيت ريزش دانه

45 گرموزن هزار دانه

1٢ ميانگين درصد پروتئين 

خيلی خوبکيفيت نانوايی
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افق
     گرم

ً
رقم گندم آبی مناسب کشت رد مناطق دارای آب یا خاک شور و لب شور رد اقلیم معتدل ات نسبتا

سال معرفی: 1391
مناطق مناسب کشت: مناطق با شوری متوسط آب و خاك و تقريباً گرم استان های 

يزد، خراسان رضوی و جنوبی، قم، کرمان، سمنان، اصفهان و البرز

شوری آب و خاك از مهم ترين تنش های غيرزنده است که سبب کاهش رشد و 
باروری گياهان می شود و توليد محصوالت کشاورزي را محدود می سازد. بيش از 
800 ميليون هكتار از اراضی در دنيا متأثر از شوری است. در کشور ايران، حدود 
٢4 ميليون هكتار از اراضي با درجات مختلفي تحت تأثير شوري قرار دارد که در 
از اهداف مهم اصالح  بنابراين، يكی  اقليم هاي مختلف کشور پراکنده شده است. 
نباتات در اين مناطق تهيه و معرفی ارقام پرپتانسيل و متحمل به شوري است. رقم 
افق با شجرۀ gy54/Attila  ـGF عالوه برتحمل به شوری، پتانسيل عملكرد باال و 
سازگاری خوب در مناطق دارای آب يا خاك شور و لب شور، دارای مقطع دانه 
شيشه ای بوده و از شاخص سختی دانه بيشتری در مقايسه با ارقام شاهد ارگ و بم 
برخوردار است. اين رقم درآزمايش های تحقيقی ـ ترويجی در مزارع زارعان )تحت 
شرايط تنش شوری( با ميانگين عملكرد 4/333 تن در هكتار در مقايسه با 3/804 
تن در هكتار متوسط عملكرد ارقام شاهد )ارگ 3/977 و بم 3/630 تن در هكتار(، 
به طور ميانگين 5٢9 کيلوگرم نسبت به ارقام ارگ و بم افزايش عملكرد داشته است.

بهارهعادت رشدی
74 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

مقاوم مقاومت به خوابيدگی 
مقاوم مقاومت به ريزش دانه

35 گرمميانگين وزن هزار دانه 
11/95ميانگين درصد پروتئين

نيمه مقاوم تا متوسطواکنش به نژاد Ug99 زنگ سياه
متحمل تا نيمه حساسواکنش نسبت به زنگ زرد

نيمه حساسواکنش به بيماری زنگ قهوه اي
خوبکيفيت نانوايی

مقايسه  آزمايش های  ميانگين  به  مربوط  صفات  اين  مقادير 
عملكرد در شرايط تنش شوری می باشد

EcSoil(ds/m         14ـ 9و1٢ds/m = EcWater ـ 8(
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)EcSoil         14ـ 9و1٢ds/m = EcWater ـ 8(

گنبد
رقم گندم انن مقاوم هب بیماری اهی اقرچی و عارضۀ جواهن زنی قبل از ربداشت

سال معرفی: 1392
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و مرطوب شمال کشور

رقم گنبد با شجرۀ BAI  ـ  SHUI  ـ  ATRAK/WANG حاصل دورگ گيری بين 
گندم بهارۀ اترك )Kauz(، رقم تجاری پا کوتاه و پرمحصول مناطق گرم و گندم 
75ـ1374  زراعی  سال  در  آن  تالقی  برنامۀ  که  است   ،WANGـ  SHUI  ـ  BAI
اين رقم گندم دارای ميانگين عملكرد 6/470 تن در هكتار است که  انجام شد. 
نسبت به گندم نان مرواريد )شاهد آن( با ميانگين عملكرد  5/143 تن در هكتار 
در آزمايش ها برتر بوده است. اين الين نسبت به بيماري زنگ زرد، زنگ قهوه اي و 
زنگ سياه، نيمه مقاوم و نسبت به بيماری سفيدك پودري و سپتوريا نيمه حساس 
فوزاريومي گزارش  باليت  بيماري  به  رقم نسبت  اين  برای  مقاومت  واکنش  است. 
شده است. رقم جديد گنبد با داشتن رنگ دانۀ قرمز به عارضۀ جوانه زنی قبل از 

برداشت نيز مقاوم است. کيفيت نانوايي اين الين گزارش شده است.

6470 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه 
هکتار

بهاره عادت رشدی
100ـ90 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

مقاوم تا نيمه مقاوم واکنش به بيماری زنگ زرد 
مقاوم واکنش به بيماری فوزاريوم سنبله 

نيمه مقاوم تا نيمه حساسواکنش به بيماری قهوه ای
نيمه مقاوم تا نيمه حساسواکنش به بيماری زنگ سياه

نيمه مقاوم تا نيمه حساس واکنش به بيماری زنگ سياه  
واکنش به بيماری سفيدك 

نيمه حساس پودری 

نيمه حساسواکنش به سپتوريای برگی
واکنش به جوانه زنی قبل از 

مقاومبرداشت 

11/9 ميانگين درصد پروتئين
41 گرمميانگين وزن هزار دانه 
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چمران 2
رقم گندم انن مناسب کشت رد اقلیم گرم و خشک جنوب  کشور 

سال معرفی: 1392
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشك جنوب کشور و به ويژه مناطقي که بيماری 
زنگ زرد در آن مناطق محدودکننده است )استان های خوزستان و ايالم، مناطق جنوبي 

استان فارس، مناطق گرم استان هاي لرستان، کرمان، کرمانشاه(

رقم چمران ٢ با شجرۀ Attila 50y//Attila/Bacanora، حاصل برنامۀ به نژادی 
بين  76ـ  1375  زراعی  سال  در  الين  اين  دورگ گيری  و  است  کشور  غالت  ملی 
و  شد  انجام  کرج  در   Attila/Bacanora الين  و   )Attila50y( چمران  والد  دو 
دورگ )F1( حاصل در سال زراعی 77ـ1376، ارزيابي و گزينش شد. اين دورگ در 
سال زراعی 78ـ1377 به برنامه دو نسل در سال که بين ايستگاه های ايرانشهر و 
کالردشت برقرار است، وارد شد. رقم چمران٢ داراي پايداری عملكرد دانه در شش 
توليد رقم چمران٢  بوده است. رکورد  اقليم گرم و خشك جنوب کشور  ايستگاه 
به ميزان 8٢38 کيلوگرم در هكتار در ايستگاه تحقيقاتی داراب ثبت شده است. 
نسبي،  زودرسي  فصل،  آخر  گرماي  به  خوب  نسبتاً  تحمل  باال،  عملكرد  پتانسيل 
مقاومت به بيماري زنگ زرد و قهوه ای، ريزش دانه و خوابيدگی، از ويژگی های بارز 

اين رقم محسوب می شود.

6442 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد 

بهاره عادت رشدی

مقاومواکنش به بيماری زنگ زرد 

مقاوم واکنش به بيماری زنگ قهوه ای 

مقاوم واکنش به خوابيدگی

11/6ميانگين درصد پروتئين

41 گرمميانگين وزن هزار دانه

مقاوموضعيت ريزش دانه

خوبکيفيت نانوايی
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بهاران
رقم گندم آبی مناسب کشت رد مناطق معتدل مواهج با تنش رطوبتی آخر فصل

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل استان هاي فارس، کرمانشاه، اصفهان، خراسان، 

لرستان، تهران، يزد، کرمان و سمنان

در راستای مقابله با تأثيرات خشكسالی، الين جديد زودرس و متحمل به کم آبی 
  7ـ  89  ـ WSاز ميان ژنوتيپ های متعدد موجود در خزانه های بين المللی دريافت 
شده از مرکز تحقيقات بين المللی ذرت و گندم )سيميت( انتخاب و براي نام گذاري 
و جايگزيني قسمتي از سطح زير کشت ارقام آبی در مناطق معتدل مواجه با تنش 
خشكی با نام بهاران معرفی شد. اين الين از مجموعه آزمايش های به نژادی انتخاب 
شد که در آنها ارقام متحمل به کم آبی پيشتاز و سيروان شاهد بوده اند و با توجه به 
عملكرد خوب اين ارقام، انتظار می رود که اين رقم نيز توسعۀ خوبی داشته باشد. 
الين مذکور نسبت به بيماری زنگ زرد در شرايط اپيدمی شديد در خزانه های زنگ 
زرد تحت آلودگی مصنوعی نيمه مقاوم گزارش شد. کاشت اينگونه ارقام زودرس و 
متحمل به کم آبی گندم در مقايسه با ارقام ديررس قديمی می تواند تا ميزان 1500 

متر مكعب در هكتار موجب صرفه جويی در مصرف آب آبياری شود.

پتانسیل عملکرد در آزمایش 
شرایط نرمال 

10840 کیلوگرم در 
هکتار

ميانگين عملكرد در آزمايش 
شرايط تنش خشكی 

5144 کيلوگرم در 
هكتار

ميانگين عملكرد در آزمايش هاي 
تحقيقيـ  ترويجی )شرايط تنش 

خشكی(

4707 کيلوگرم در 
هكتار

89 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی

نيمه مقاومواکنش نسبت به بيماري زنگ زرد

مقاوممقاومت به خوابيدگی

1٢/4ميانگين درصد پروتئين 

خوبکيفيت نانوايی
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مهرگان
رقم گندم انن مناسب کشت رد اقلیم گرم و خشک جنوب کشور 

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشك جنوب کشور به ويژه مناطقي که زنگ ها 
به ويژه زنگ زرد محدودکنندۀ کشت گندم است )شمال استان خوزستان، مناطق جنوبي 

استان فارس، مناطق گرم استان هاي لرستان، کرمان و کرمانشاه(

رقم مهرگان، ويژه اقليم گرم جنوب با شجرۀ
 OASIS  /SKAUZ//4*BCN/3/٢*PASTOR
از خزانۀ بين المللی مرکز تحقيقات بين المللی 
ذرت و گندم )CIMMYT( انتخاب و در سال 
زراعی 87  ـ86، در کرج مورد ارزيابی مقدماتی 
و تكثير بذر قرار گرفت. اين رقم داراي پايداری 
عملكرد دانه بوده و ارزيابی آن در قالب مطالعۀ 
خزانۀ بيماري ها نشان داده است که به نژادهاي 
شدت  با  مناطق  در  زرد  زنگ  فيزيولوژيك 
است.  داشته  مقاومت  واکنش  بيماری  زياد 
از  حاکی  نيز  کنيا  در  شده  انجام  بررسی های 
 Ug99 مقاومت آن به بيماری زنگ سياه نژاد
رقم  و  مهرگان  رقم  عملكرد  ميانگين  است. 
شاهد چمران در ايستگاه های تحقيقاتی اقليم 
گرم و خشك جنوب کشور به ترتيب 5690 و 
547٢ کيلوگرم در هكتار بوده است. اين رقم 
تحمل نسبتاً خوبی به گرماي آخر فصل دارد و 

در گروه رسيدگی زودرس قرار می گيرد.

میانگین عملکرد دانه
 5690

کیلوگرم 
در هکتار

بهارهعادت رشدی 

89 ميانگين ارتفاع بوته 
سانتی متر

40 گرمميانگين وزن هزار دانه

مقاوم مقاومت به خوابيدگی 

مقاومواکنش به بيماری زنگ زرد 

مقاومواکنش به بيماری زنگ قهوه ای
واکنش به بيماری زنگ سياه نژاد 

Ug99مقاوم

مقاوموضعيت ريزش دانه  
13/8 ميانگين درصد پروتئين 

بسيار کيفيت نانوايی 
خوب
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شوش
رقم گندم انن مناسب کشت رد اقلیم گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشك جنوب کشور و مناطقي که زنگ ها به ويژه 
زنگ زرد محدودکنندۀ کشت گندم است )مناطق شمالي استان خوزستان، مناطق جنوبي 

استان فارس، مناطق گرم استان هاي لرستان، کرمان و کرمانشاه(

CBRDرقم جديد شوش با شجرۀ /3ـ
 ،STORK X DICOCCOIDES
حاصل برنامۀ مشترك تحقيقاتي اصالح 
گندم هاي بهاره ويژۀ مناطق با عرض 
جغرافيايي پايين در غرب و مرکز آسيا 
و شمال آفريقا )AIISWIP( است که 
مؤسسۀ  بين  84  ـ83  زراعی  سال  از 
تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال و بذر و 
مرکز تحقيقات بين المللی ايكاردا آغاز 
داشت.  ادامه   1386 سال  تا  و  شد 
نسبتاً  تحمل  باال،  عملكرد  پتانسيل 
خوب آن به گرماي آخر فصل، زودرسي 
نسبي، مقاومت قابل قبول به بيماري 
از  دانه،  ريزش  و  قهوه ای  و  زرد  زنگ 
بارز رقم شوش محسوب  ويژگی های 

می شود. 

5596 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بهارهعادت رشدی

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

37 گرمميانگين وزن هزار دانه

مقاوم مقاومت به خوابيدگی 

واکنش به بيماری زنگ 
مقاومزرد 

واکنش به بيماری زنگ 
مقاومقهوه ای

مقاوموضعيت ريزش دانه

1٢/4 ميانگين درصد پروتئين 

بسيار خوبکيفيت نانوايی 
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انرین
رقم گندم انن  مناسب کشت رد مناطق مواهج با تنش شوری رد اقلیم معتدل و گرم 

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب کشت: مناطق دارای تنش شوری در اقليم معتدل و گرم )بخش هايی 
از استان های يزد، کرمان، خراسان جنوبی و رضوی، فارس، سيستان )زابل(، قم، سمنان 

و اصفهان(

رقم نارين با شجرۀ Alvand//Aldan/Ias58/٢٢/3ـ  66ـ1 حاصل دورگ گيری بين 
گندم پيشتاز با سازگاری وسيع و پتانسيل عملكرد باال به عنوان والد پدری و الين 
متحمل به شوری ٢٢ـ66  ـ1 به عنوان والد مادری است. اين رقم طی آزمايش سازگاری 
و پايداری عملكرد )در شرايط تنش شوری( با ميانگين عملكرد 4/901 تن در هكتار 
است.  افزايش عملكرد داشته  ارقام شاهد  ميانگين  به  در مجموع 19درصد نسبت 
ميانگين عملكرد اين رقم در آزمايش های تحقيقی ـ تطبيقی و ترويجی اجرا شده 
در مناطق مختلف دارای آب و خاك شور در اقليم معتدل و گرم، به ترتيب 4/709 
و 4/474 تن در هكتار بود که نسبت به ميانگين عملكرد دانۀ ارقام شاهد در شرايط 
زارعان حدود 17 درصد افزايش عملكرد داشت. با توجه به تحمل به شوری، پتانسيل 
عملكرد باال، سازگاری خوب در مناطق با تنش شوری در اقليم معتدل و گرم، مقاومت 
به خوابيدگی، مقاومت به ريزش دانه، کيفيت خوب، و زودرسی نسبی رقم نارين در 
مقايسه با ارقام شاهد ارگ، افق و بم، اين رقم برای مناطق مواجه با تنش شوری آب و 

خاك )13ds/m = EcSoil ـ 8 و 11ds/m = EcWater ـ 8( معرفی شد. 

بهارهعادت رشدی

76 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته
مقاوم مقاومت به خوابيدگی 

مقاوم وضعيت ريزش دانه
نيمه مقاوم تا نيمه حساسواکنش به بيماری زنگ زرد 

واکنش به بيماری زنگ 
نيمه حساسقهوه اي

واکنش به زنگ سياه نژاد 
 Ug99نيمه حساس

41 گرمميانگين وزن هزار دانه
11/8 ميانگين درصد پروتئين 

خوبکيفيت نانوايی 
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حیدری
رقم گندم انن مناسب ربای شرایط تنش خشکی آخر فصل زراعی رد اقلیم سرد کشور

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب کشت: مناطق دارای تنش خشكی آخر فصل در اقليم سرد

Ghk”s”/ گندم نان رقم حيدری با شجرۀ
Bow ” s ” / / 90Zhong87 /3 /

بين  دورگ گيری  حاصل   Shiroodi
Ghk”s”/ الين  و  شيرودی  گندم 
کرج  در   Bow”s”//90Zhong87
پتانسيل  دارای  رقم  اين  است. 
آبياری  شرايط  در  هم  باال  عملكرد 
قطع  تنش  شرايط  در  هم  و  نرمال 
است.  زراعی  فصل  آخر  آبياری های 
سنبله دهی  تا  روز  تعداد  ميانگين 
نرمال  اين رقم در هر دو شرايط  در 
و تنش خشكی آخر فصل 1٢8 روز 
است. همچنين ميانگين تعداد روز تا 
رسيدن فيزيولوژيكی در شرايط نرمال 
176 روز و در شرايط تنش خشكی 
165 روز است. رنگ دانۀ اين رقم زرد 
کهربايی است و شاخص سختی دانۀ 

آن 51 است. 

5596 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بهارهعادت رشدی

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

37 گرمميانگين وزن هزار دانه

مقاوم مقاومت به خوابيدگی 

واکنش به بيماری زنگ 
مقاومزرد 

واکنش به بيماری زنگ 
مقاومقهوه ای

مقاوموضعيت ريزش دانه

1٢/4 ميانگين درصد پروتئين 

بسيار خوبکيفيت نانوايی 
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ربات
رقم گندم انن مناسب ربای کشت رد اقلیم گرم و خشک جنوب کشور 

سال معرفی: 1394
که  مناطقي  به خصوص  کشور  جنوب  خشك  و  گرم  مناطق  کشت:  مناسب  مناطق 
جنوبی  و  شمالي  )مناطق  است  گندم  کشت  محدودکنندۀ  زرد  زنگ  به ويژه  بيماری ها 
استان خوزستان، مناطق جنوبي استان فارس، مناطق گرم استان هاي لرستان، کرمان و 

کرمانشاه(

گندم نان رقم برات با شجرۀ SLVS*/PASTOR انتخاب شده از خزانۀ بين المللی 
٢4SAWSN دريافت شده از مرکز تحقيقات بين المللی ذرت و گندم )سيميت( 
اقليم گرم و خشك  است. اين رقم دارای پايداری عملكرد دانه در شش ايستگاه 
جنوب کشور )زابل، داراب، اهواز، ايرانشهر، دزفول و خرم آباد( بوده و ارزيابی آن 
در قالب مطالعه خزانۀ بيماری ها نشان داد که نسبت به نژادهای فيزيولوژيك زنگ 
زرد در مناطق با شدت بيماری باال )زرقان، ساری، مشهد، کرج، مغان، اسالم آباد و 
اردبيل( مقاوم بوده است. پتانسيل عملكرد مطلوب، مقاومت به بيماری زنگ زرد و 

مقاومت به ريزش دانه از ويژگی های بارز اين رقم محسوب می شود. 

بهارهعادت رشدی
97 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

مقاوم مقاومت به خوابيدگی 
مقاوم واکنش به بيماری زنگ زرد 
نيمه مقاوم تا نيمه حساسواکنش به بيماری زنگ قهوه اي

نيمه حساسواکنش به سپتوريوز
مقاومواکنش به ريزش دانه
40 گرمميانگين وزن هزار دانه

ميانگين عملكرد دانه 

در مزرعه: 51٢0 کيلوگرم 
در هكتار

در ايستگاه تحقيقاتی: 
6433 کيلوگرم در هكتار

1٢/1ميانگين درصد پروتئين 
11٢ روزتعداد روز تا ظهور سنبله
تعداد روز تا رسيدن 

150 روزفيزيولوژيكی

خوبکيفيت نانوايی
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شاوور
رقم گندم انن مناسب ربای کشت رد اقلیم گرم و خشک جنوب کشور 

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشك جنوب کشور به ويژه در کشت های تأخيری 

و در نظام های زراعی متداول در شمال خوزستان

شجرۀ  با  شاوور  رقم  نان  گندم 
                 R s h *٢ / 1 0 1 ٢ 0 / / Z a g r o s
از طريق روش توليد هاپلوئيد در ارقام 
حذف  روش  با  و  هگزاپلوئيد  گندم 
کروموزومی )تالقی گندم و ذرت( در 
داخل کشور توليد شد. اين رقم نسبت 
مقاومت  گندم،  زرد  زنگ  بيماری  به 
قابل قبولی از خود نشان داده است. 
انجام  آزمايش های  نتايج  همچنين 
شده در کشور کنيا نيز حاکی از اين 
است که رقم شاوور نسبت به بيماری 
زنگ سياه نژاد Ug99 نيمه مقاوم بوده 
است. با توجه به خصوصيات برجستۀ 
ارقام  جايگزينی  ضرورت  و  رقم  اين 
نسبت  باالتر  مقاومت  با  زودرس تر 
کشت های  در  زرد  زنگ  بيماری  به 
تأخيری به جای ارقامی مانند ويريناك 
در اقليم گرم و خشك جنوب کشور، 
رقم شاوور می تواند کمبود رقم را در 
اينگونه سيستم های زراعی تأمين کند.

بهارهعادت رشدی
90ـ  85 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

نيمه مقاوم مقاومت به خوابيدگی 
واکنش به بيماری زنگ 

مقاوم زرد 

واکنش به بيماری زنگ 
نيمه حساسقهوه اي

واکنش به زنگ سياه 
ug99 نيمه مقاومنژاد

مقاومواکنش به ريزش دانه
38 گرمميانگين وزن هزار دانه

ميانگين عملكرد دانه 
در کشت تأخيری: 
3980 کيلوگرم در 

هكتار
1٢/٢ميانگين درصد پروتئين 

تعداد روز تا رسيدن 
115 روزفيزيولوژيكی

خوبکيفيت نانوايی
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رخشان 
رقم گندم انن مناسب ربای کشت رد مناطق معتدل کشور 

سال معرفی: 1394
اصفهان،  کرمانشاه،  فارس،  استان های  معتدل  مناطق  کشت:  مناسب  مناطق 

خراسان رضوی و جنوبی، لرستان، البرز، تهران، يزد، کرمان و سمنان

گندم نان رقم رخشان با شجرۀ 
SHARP/3/PRL/SARA//
T S I / V E E #5 / 5 / V E E /
LIRA//BOW/3/BCN/4/
پتانسيل  دارای   KAUZ
عملكرد خوب در شرايط نرمال 
زودرس  نسبتاً  رقم  اين  است. 
و  خشكی  به  نسبت  و  بوده 
و  فصل  انتهای  در  کم آبی 
متحمل  دانه  شدن  پر  دورۀ 
به  نسبت  اين  بر  عالوه  است. 
زنگ  زرد،  زنگ  بيماری های 
نژاد  سياه  زنگ  و  قهوه ای 

Ug99 نيز نيمه مقاوم است.

بهارهعادت رشدی
100 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

مقاوم مقاومت به خوابيدگی 
نيمه مقاوم واکنش به بيماری زنگ زرد 

واکنش به بيماری زنگ 
نيمه مقاومقهوه اي

واکنش به زنگ سياه نژاد 
ug99نيمه مقاوم

ميانگين عملكرد دانه در 
مزارع کشاورزان

شرايط نرمال: 8٢33 
کيلوگرم در هكتار

شرايط تنش خشكی: 
4478 کيلوگرم در هكتار

1٢/3ميانگين درصد پروتئين 
تعداد روز تا رسيدن 

فيزيولوژيكی
خوبکيفيت نانوايی
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سیمینه
رقم گندم دوروم دریرس و دارای عادت رشد زمستاهن

سال معرفی: 1376
مناطق مناسب کشت: اقليم سرد کشور به ويژه دو استان آذربايجان غربی و همدان

گندم دوروم رقم سيمينه دارای شجرۀ DKGST.36 و تيپ رشد زمستانه است. 
ميانگين عملكرد آن در ايستگاه های مورد مطالعه 6311 کيلوگرم در هكتار بود. 
اين رقم نسبت به بيماری های زنگ زرد و زنگ قهوه ای مقاومت بااليی نشان داد. 
مقاومت به خوابيدگی و ريزش دانه و داشتن دانه های زرد نيز از ديگر مشخصات 
زراعی آن محسوب می شود. عالوه بر اين، رقم سيمينه در برابر بيماری سياهك 
کيفيت  از  و  بوده  درصد   58 رقم  اين  در  سمولينا  مقدار  است.  مقاوم  نيز  ناقص 

مناسبی برای تهيۀ ماکارونی برخورداراست.

6311 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه 

زمستانهعادت رشدی

ديررسگروه رسيدگی

مقاوممقاومت به خوابيدگی

مقاوموضعيت ريزش دانه

مقاوم مقاومت به سرما

100 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

43 گرم ميانگين وزن هزار دانه

1٢ ميانگين درصدپروتئين 
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کرهخ
رقم گندم دوروم دارای عادت رشد بهاره ومناسب کشت رد نیمه جنوبی کشور

سال معرفی: 1382
مناطق مناسب کشت: اقليم گرم و خشك جنوب کشور به ويژه استان های خوزستان، 

ايالم و جنوب فارس، مناطق گرم کرمان و جنوب استان کرمان

رقم کرخه با شجرۀ Shwa/Mald/Aza و عادت رشدی بهاره، مناسب کشت در 
مناطق گرم و خشك جنوب کشور است. ميانگين ارتفاع بوته آن حدود 95 سانتی متر 
است و کيفيت مطلوبی برای پخت ماکارونی دارد. مقاومت به بيماری های زنگ زرد، 
سفيدك پودری، سياهك ناقص و نقطه سياه از ويژگی های اين رقم است. اين رقم 
ظرفيت کودپذيری زيادی دارد و دارای دانه هايی با بافت شيشه ای و به رنگ زرد 

کهربايی است. 

6600 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد

بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به بيماری زنگ زرد

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

46 گرمميانگين وزن هزار دانه

زودرسگروه رسيدگی

مقاومواکنش به خوابيدگی

مقاومواکنش به ريزش دانه

13/٢ميانگين درصد پروتئين
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آریا
رقم گندم دوروم مناسب کشت رد مناطق معتدل کشور

سال معرفی: 1382
البرز،  استان های  شامل  سرد  معتدل  و  گرم  معتدل  مناطق  کشت:  مناسب  مناطق 

کرمانشاه، تهران، خوزستان، فارس و خراسان رضوی

رقم آريا با شجرۀ Stork و عادت رشدی بهاره برای کشت در مناطق معتدل گرم 
و معتدل سرد معرفی و آزادسازی شده است. اين رقم به خوابيدگی و ريزش دانه 
مقاوم بوده و از ظرفيت کودپذيری زيادی برخوردار است. در آزمايش های انجام شده 
در هشت ايستگاه تحقيقاتی معتدل و گرم کشور، اين رقم با رکورد 8/940 تن در 
هكتار در کرج و متوسط عملكرد 6/78٢ تن در هكتار در سه سال و هشت منطقه 
حدود 10 درصد برتری عملكرد دانه نسبت به رقم شاهد ياواروس نشان داد. دانۀ 
رقم آريا به رنگ زرد کهربايی و بافت آن شيشه ای است که برای توليد ماکارونی و 
صنايع پاستا کاماًل مناسب است. نتايج تحقيقات حاکی از آن است که اين رقم در 
برابر بيماری های زنگ زرد، سفيدك پودری، سياهك ناقص و نقطۀ سياه از مقاومت 

خوبی برخوردار است.

6782 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به بيماری زنگ زرد

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

45 گرمميانگين وزن هزار دانه

متوسط رسگروه رسيدگی

مقاومواکنش به خوابيدگی

مقاومواکنش به ريزش دانه
ميانگين درصد پروتئين 

1٢/8 دانه
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دان
رقم گندم دوروم مناسب کشت رد اقلیم اهی معتدل و گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: 1386
خوزستان،  لرستان،  کرمانشاه،  تهران،  گلستان،  استان های  کشت:  مناسب  مناطق 
اصفهان، فارس،کرمان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و ساير مناطق مشابه در هر 

دو اقليم معتدل و گرم وخشك جنوب کشور

رقم دنا با شجره Tarro 3 در قالب خزانۀ بين المللي در سال زراعي 1374ـ 1373 از 
مرکز تحقيقات بين المللي گندم و ذرت )CIMMYT( دريافت و پس از ارزيابی های 
تكميلی در سال 1386 معرفی و آزادسازی شد. اين رقم در کليۀ مراحل تحقيقاتی 
نسبت به ارقام شاهد در هر دو اقليم گرم و معتدل برتری داشت. زودرس تر بودن نسبت 
به ارقام شاهد، عملكرد بيشتر، درصد پروتئين باال، مقاومت به ريزش و بيماری های 

زنگ و سياهك ناقص و درصد گلوتن بيشتر از ويژگی های بارز اين رقم است.

6800 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه

94 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی 

مقاوموضعيت ريزش دانه

مقاوممقاومت به خوابيدگی

44 گرموزن هزار دانه 

مقاومواکنش به بيماري زنگ زرد

واکنش به بيماري سياهك 
مقاومپنهان

واکنش به بيماري سياهك 
مقاومناقص

13/٢ ميانگين درصد پروتئين 

خوبکيفيت پخت ماکارونی
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بهرنگ
رقم گندم دوروم مناسب کشت رد مناطق گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: 1388
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشك جنوب کشور شامل استان های خوزستان، 

فارس، کرمان، سيستان و بلوچستان، ايالم، لرستان، کرمانشاه، هرمزگان و بوشهر

رقم بهرنگ با شجرۀ 3ـGREEN*٢/ZHONG ZUO در قالب خزانۀ بين المللي 
ذرت  و  گندم  بين المللي  تحقيقات  مرکز  از   1377 1378ـ  زراعي  سال  در 
و  معرفی   1388 سال  در  تكميلی  ارزيابی های  از  پس  و  دريافت   )CIMMYT(
آزادسازی شد. مقاومت به بيماری زنگ سياه نژاد Ug99، مقاومت به بيماری زنگ 
زرد در ايستگاه های مورد بررسی و پايداري عملكرد دانه از ويژگی های بارز اين رقم 
است. اين رقم به دليل سازگاری مناسب و عملكرد مطلوب در اقليم گرم و خشك 
و مورد  ماکارونی مناسب است  تهيۀ  برای  دانه  نيز کيفيت خوب  و  جنوب کشور 

استقبال کشاورزان اين اقليم قرار گرفته است.

6685 کیلوگرم 
در هکتار میانگین عملکرد دانه

بهاره عادت رشدی

64 سانتی متر ميانگين ارتفاع بوته

مقاوم واکنش به خوابيدگي 

مقاوم وضعيت ريزش دانه

5٢ گرم ميانگين وزن هزار دانه

MR ٢0 واکنش به بيماری زنگ زرد

مقاوم واکنش به بيماری سياهك پنهان

نيمه مقاوم واکنش به بيماری زنگ سياه نژاد 
 UG99

مقاوم واکنش به بيماری سياهك ناقص

خوب کيفيت پخت ماکارونی
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شبرنگ
رقم گندم دوروم مناسب کشت رد مناطق گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشك کشور، نظير استان های خوزستان، سيستان 
و بلوچستان، ايالم و مناطق گرم استان های کرمان، لرستان، کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد 

و فارس

سال   1٢ طی   )DW18ـ81  ـ( الين 
در پنج ايستگاه تحقيقاتی گرم کشور 
شبرنگ  نهايت  در  و  شد  ارزيابی 
رقم  برتری  شاخص ترين  گرفت.  نام 
باال  کرخه،  شاهد  به  نسبت  شبرنگ 
 7 ميزان  به  آن  دانه  عملكرد  بودن 
است.  هكتار(  کيلوگرم/   446( درصد 
اين رقم عالوه بر عملكرد باالتر، دارای 
شمال  مناطق  با  بيشتری  سازگاری 
خوزستان، لرستان و مناطق هم اقليم 
به  نسبت  شبرنگ  رقم  است.  آنها 
بيماری های زنگ زرد و زنگ قهوه ای 
مقاوم می باشد. از نظر کيفيت و ارزش 
غذايی نيز با 11/8 درصد پروتئين جزء 

ارقام با کيفيت خوب گندم است.

6639 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

بهارهعادت رشدی

91 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

واکنش به خوابيدگی 
مقاومبوته

واکنش به بيماری زنگ 
مقاومزرد

واکنش به بيماری زنگ 
مقاومقهوه ای

46 گرمميانگين وزن هزار دانه

11/8 ميانگين درصد پروتئين

خوبکيفيت پخت ماکارونی
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کوری
رقم جو زوردس دارای عادت رشدی بینانیب و مناسب کشت ردمناطق معتدل گرم

سال معرفی: 1358
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل گرم دارای زمستان ماليم و بهار نسبتاً کوتاه 

جو کوير با شجرۀ Arivat با مبدأ وزارت کشاورزی اياالت متحدۀ آمريكا انتخاب 
و در سال 1358 و پس از ارزيابی های تكميلی معرفی و آزادسازی شد. جو کوير 
رقمی پرمحصول و زودرس و مناسب کشت در مناطق معتدل گرم با زمستان ماليم 
و بهار نسبتاً کوتاه است. متوسط عملكرد اين رقم در   استان های معتدل گرم کشور 
ـ  4/5 تن در هكتار است و طی سال ها و شرايط آب وهوايی مختلف عملكرد     5/5
پايداری نشان داده است. جو کوير زودرس و ميانگين ارتفاع آن 90 سانتی متر بوده 
و نسبت به خوابيدگی نيمه مقاوم است. اين رقم  نيمه حساس به ريزش دانه بوده و 
رنگ دانۀ آن روشن با وزن هزار دانۀ 44ـ40 گرم است. رقم کوير نسبت به سفيدك 

حقيقی نيمه مقاوم است. 

5000 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بينابينعادت رشدی

نيمه مقاومواکنش به سفيدك حقيقی جو

مقاومواکنش به خشكی آخر فصل

زودرسگروه رسيدگی

نيمه مقاومواکنش به خوابيدگی

نيمه حساسواکنش به ريزش دانه

11/5 ميانگين درصد پروتئين

90 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

4٢ گرمميانگين وزن هزار دانه
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کارون
رقم جو مناسب کشت رد مناطق گرم جنوب کشور

سال معرفی: 1359
مناطق مناسب کشت: اقليم گرم و خشك جنوب کشور شامل استان های سيستان و 
بلوچستان، فارس،خوزستان، ايالم، بوشهر، جنوب کرمان و بخش هايی از استان لرستان و 

خراسان رضوی

آمريكا  متحدۀ  اياالت  کشاورزی  وزارت  مبدأ  با   Strain ٢05 با شجرۀ کارون  جو 
ارزيابی های تكميلی معرفی و آزادسازی شد.  از  انتخاب و در سال 1359 و پس 
جو کارون رقمی پرمحصول و مقاوم به تنش های گرمايی آخر فصل است. عملكرد 
اين رقم 4/5ـ4 تن در هكتار بوده و پايداری عملكرد اين محصول طی سال ها و 
شرايط آب وهوايی مختلف از خصوصيات بارز آن است. جو کارون رقمی نيمه پابلند 
با متوسط ارتفاع 105 سانتی متر است. اين رقم نيمه حساس به ريزش دانه بوده و 
رنگ دانۀ آن روشن و وزن هزار دانۀ آن 43ـ41 گرم است. اين رقم در برابر سفيدك 

حقيقی مقاوم است.

4250 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به سفيدك حقيقی جو

نيمه مقاومواکنش به خوابيدگی

نيمه حساسواکنش به ريزش دانه

مقاومواکنش به گرمای آخر فصل

11/5ميانگين درصد پروتئين

105 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

4٢ گرمميانگين وزن هزار دانه

متوسط رسگروه رسيدگی 
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والفجر
 رقم جو نیمه زوردس دارای عادت رشدی بینانیب و مناسب کشت رد مناطق سرد  با بهار طوالنی

سال معرفی: 1364
مناطق مناسب کشت: مناطق سرد با بهار طوالنی

جو والفجر با شجرۀ 108985  ـ   CI از بين مواد دريافتی از کلكسيون بين المللی 
جو انتخاب شد. جو والفجر رقمی پرمحصول است. عملكرد اين رقم در ايستگاه های 
مختلف بين 7/5ـ  5/5 تن در هكتار بوده است. بيشترين ميزان برداشت از اين رقم، 
حدود 11 تن در هكتار در يكی از مزارع کشاورزان استان خراسان گزارش شده 
است. اين رقم پابلند، دارای تيپ رشد بينابين بوده و نسبت به سرما نيمه مقاوم 
است. متوسط ارتفاع آن 110 سانتی متر و نسبت به خوابيدگی نيمه حساس است. 
اين رقم متوسط رس و نيمه حساس به ريزش دانه بوده و رنگ دانۀ آن روشن با وزن 

هزار دانۀ 44ـ40 گرم بوده و در برابر سفيدك جو نيمه مقاوم است. 

6500 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بينابينعادت رشدی

نيمه مقاومواکنش به سفيدك حقيقی جو

نيمه حساسواکنش به خوابيدگی

نيمه حساسواکنش به ريزش دانه

1٢/5 ميانگين درصد پروتئين

110 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

4٢ گرمميانگين وزن هزار دانه

متوسط رسگروه رسيدگی
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ارس
رقم جو دریرس دارای عادت رشدی زمستاهن و مناسب کشت رد مناطق مرتفع سرد  کشور

سال معرفی: 1367
مناطق مناسب کشت: اراضی دشت مغان

ارزيابی های  از  پس   1367 سال  در  و  وارد  اروپا  از   Arumir شجرۀ  با  ارس  جو 
تكميلی معرفی و آزادسازی شد. متوسط عملكرد اين رقم 5400 کيلوگرم در هكتار 
و ميانگين ارتفاع آن 95 سانتی متر است. اين رقم جو، دو رديفه بوده و نيمه مقاوم به 
ريزش دانه و مقاوم به خوابيدگی است. ميانگين درصد پروتئين آن 13 و ميانگين 
وزن هزار دانۀ آن 46 گرم است. اين رقم نسبت به سفيدك سطحی جو مقاوم و 

نسبت به سرما متحمل است.

5400 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

بهارهعادت رشدی

مقاومواکنش به سفيدك سطحی جو

متحملواکنش به سرما

مقاومواکنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواکنش به ريزش دانه

13 ميانگين درصد پروتئين

95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

46 گرم ميانگين وزن هزار دانه 

متوسط رسگروه رسيدگی 
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ماکویی
رقم جو  دریس دارای عادت رشدی زمستاهن ومناسب کشت رد مناطق مرتفع سرد کشور

سال معرفی: 1370
مناطق مناسب کشت: اقليم سرد شامل استان های آذربايجان غربی و شرقی، اردبيل، 
و  چهارمحال و بختياری  رضوی،  و  شمالی  خراسان  مرکزی،  زنجان،  کردستان،  همدان، 

بخش هايی از استان فارس، کرمان و لرستان

و  دريافت شد   Star نام  با   )FAO( از طريق سازمان خواربار جهانی  ماکويی  جو 
پس از ارزيابی های تكميلی، به پاس بزرگداشت مرحوم حسن نصرت ماکويی در 
و  بوده  به سرما  مقاوم  رقم  اين  آزادسازی شد.  و  نام گرفت  ماکويی  سال 1369، 
مناسب کشت در مناطق مرتفع دارای زمستان های سرد است. جو ماکويی رقمی 
نيمه پابلند با متوسط ارتفاع 105 سانتی متر و نسبت به خوابيدگی مقاوم است. اين 
رقم ديررس و نيمه حساس به ريزش دانه بوده و رنگ دانۀ آن روشن با وزن هزار 
دانۀ 4٢ـ40 گرم است. رقم ماکويی نسبت به سرما و نسبت به بيماری سفيدك 

جو مقاوم است.

6500 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

زمستانهعادت رشدی

نيمه مقاومواکنش به لكه قهوه ای برگی جو

مقاومواکنش به سفيدك سطحی جو

مقاومواکنش به خوابيدگی

مقاومواکنش به سرما
نيمه حساسواکنش به ريزش دانه

11/5ميانگين درصد پروتئين

105 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

41 گرم ميانگين وزن هزار دانه
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دشت
رقم جو نیمه دریرس دارای عادت رشدی بینانیب و مناسب کشت رد اراضی دشت مغان 

سال معرفی: 1372
مناطق مناسب کشت: اراضی دشت مغان

جو دشت با شجرۀ Probestdwarf از بين مواد دريافتی از مرکز تحقيقات بين المللی 
مناطق خشك )ايكاردا( با مبدأ کشور فرانسه، انتخاب و پس از ارزيابی های تكميلی 
ميانگين  با  پرمحصول،  رقمی  آزادسازی شد. جو دشت  و  معرفی  در سال 137٢ 
ارتفاع 90 سانتی متر، ديررس و نيمه مقاوم به ريزش دانه است. رنگ دانۀ اين رقم 
روشن با وزن هزار دانۀ 48ـ46 گرم است. اين رقم دارای تيپ رشد بهاره ـ پاييزه 
بوده و مناسب کشت در مناطق گرم شمال کشور به ويژه سازگار با شرايط محيطی 
منطقه مغان و مناسب کشت در اراضی ديم و آبی اين منطقه است. اين رقم نسبت 

به بيماری های قارچی برگی جو مقاومت دارد. 

5250 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه

بينابينعادت رشدی

مقاومواکنش به لكه قهوه ای برگ

مقاومواکنش به سفيدك

متحملواکنش به خشكی

متحملواکنش به گرمای آخر فصل

مقاومواکنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواکنش به ريزش دانه

13ميانگين درصد پروتئين

47 گرمميانگين وزن هزار دانه

90 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته
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رتکمن
رقم جو زوردس دارای عادت رشدی بهاره و مناسب کشت رد مناطق گرم و اراضی لب شور

سال معرفی: 1372
مناطق مناسب کشت: شمال گرگان و دشت، مناطق گرم، اراضی لب شور و با رطوبت کم

تحقيقات  مرکز  از  دريافتی  مواد  بين  از   Rihane”S”04ـ شجرۀ  با  ترکمن  جو 
تكميلی  ارزيابی های  از  پس  و  انتخاب  )ايكاردا(  خشك  مناطق  برای  بين المللی 
معرفی و آزادسازی شد. اين رقم برای کشت در مناطق گرم شمال کشور به ويژه 
قسمت های شمالی دشت گرگان که دارای اراضی لب شور و رطوبت کم هستند، 
مناسب است. جو ترکمن رقمی نيمه پابلند با متوسط ارتفاع 105 سانتی متر بوده و 
نسبت به خوابيدگی نيمه حساس است. اين رقم زودرس و نيمه مقاوم به ريزش دانه 
بوده و رنگ دانۀ آن روشن با وزن هزار دانۀ 44ـ40 گرم است. رقم ترکمن نسبت 

به سفيدك جو نيمه مقاوم است.

5000 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه

بهارهعادت رشدی

نيمه مقاومواکنش به لكه قهوه ای جو

نيمه مقاومواکنش به سفيدك سطحی جو

مقاومواکنش به لكه برگی نواری

متحملواکنش به سوختگی برگی جو

حساسواکنش به سرما

نيمه حساسواکنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواکنش به ريزش دانه

1٢/5ميانگين درصد پروتئين

4٢ گرمميانگين وزن هزار دانه
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ریحان
رقم جو نیمه زوردس دارای عادت رشدی بهاره و مناسب ربای کشت رد مناطق معتدل و معتدل گرم 

سال معرفی:  1373
البرز، خراسان رضوی،  تهران،  استان های  اقليم معتدل شامل  مناطق مناسب کشت: 
و  قزوين  و  مرکزی  کرمانشاه،  استان های  از  بخش هايی  و  کرمان  يزد،  اصفهان،  فارس، 

بخش هايی از مناطق اقليم گرم و خشك جنوب کشور

اين رقم با نام Rihane از بين مواد دريافتی از مرکز بين المللی تحقيقات کشاورزی 
در مناطق خشك )ايكاردا( انتخاب و پس از طی مراحل مقايسۀ عملكرد و ارزيابی 
سازگاری ريحان نام گرفت و برای کشت در مناطق معتدل گرم کشور معرفی شد. 
جو ريحان رقمی پرمحصول و زودرس با عملكرد 7ـ6 تن در هكتار است. ميانگين 
ارتفاع آن 90 سانتی متر بوده و نسبت به خوابيدگی و ريزش دانه نيمه مقاوم است. 
برابر  در  ريحان  است. جو  آن 46ـ4٢ گرم  دانۀ  هزار  وزن  و  آن روشن  دانۀ  رنگ 

سفيدك حقيقی در مناطق معتدل کشور نيمه مقاوم است. 

7500 کیلوگرم در میانگین عملکرد
هکتار

بهارهعادت رشدی

نيمه مقاومواکنش به لكه قهوه ای جو

واکنش به سفيدك 
نيمه مقاومحقيقی جو

واکنش به زنگ قهوه ای 
نيمه مقاومجو

نيمه حساسواکنش به سرما

نيمه مقاومواکنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواکنش به ريزش دانه

13ميانگين درصد پروتئين

43 گرمميانگين وزن هزار دانه 
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جنوب
رقم جو نیمه زوردس دارای عادت رشدی بهاره 

سال معرفی: 1376
استان های  شامل  کشور  جنوب  خشك  و  گرم  اقليم  کشت:  مناسب  مناطق 
سيستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، ايالم، بوشهر، جنوب کرمان و بخش هايی از استان 

لرستان و خراسان رضوی

مرکز  از  دريافتی  مواد  بين  از   Gloria”s”/Copal”s ” شجرۀ  با  جنوب  رقم  جو 
تحقيقات بين المللی ذرت و گندم )سيميت( انتخاب و پس از ارزيابی های تكميلی 
در سال 1376 معرفی و آزادسازی شد. اين رقم پرمحصول و مقاوم به تنش گرمای 
رقم  اين  است.  کشور  جنوب  گرم  منطقه  اراضی  در  کشت  مناسب  و  فصل  آخر 
به ريزش دانه و مقاوم به خوابيدگی است و رنگ دانۀ  نيمه مقاوم  نيمه زودرس و 
ايستگاه های  در  بررسی ها  نتايج  است.  گرم  44ـ40  دانۀ  هزار  وزن  با  روشن  آن 
تحقيقاتی مناطق گرم کشور نشان داده است که اين رقم در برابر سفيدك حقيقی 

مقاوم است. 

5250 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

بهارهعادت رشدی

نيمه مقاومواکنش به لكه قهوه ای جو

نيمه مقاومواکنش به سفيدك سطحی جو

متحملواکنش به خشكی آخر فصل

متحملواکنش به گرمای آخر فصل

مقاومواکنش به خوابيدگی

نيمه مقاومواکنش به ريزش دانه

1٢ميانگين درصد پروتئين

4٢ گرمميانگين وزن هزار دانه

85 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته
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صحرا
رقم جو زوردس دارای عادت رشدی بهاره و مناسب کشت رد اراضی گرم  شمال کشور 

سال معرفی: 1382
مناطق مناسب کشت: اراضی گرم شمال کشور به ويژه اراضی گرم ساحل خزر، گرگان 

و گنبد و دشت مغان

مواد  بين  از    L.B.LRAN/Una8٢71// Glorias”s”Comشجرۀ با  صحرا  جو 
انتخاب و در سال  از مرکز تحقيقات بين المللی ذرت و گندم )سيميت(  دريافتی 
1376 معرفی و آزادسازی شد. اين رقم مقاوم به حرارت محيط و مناسب کشت 
در اراضی منطقۀ گرم شمال به ويژه اراضی گرم ساحل خزر، گرگان و گنبد است. 
و  دانه  ريزش  برابر  در  رقم  اين  است.  سانتی متر   97/5 رقم  اين  ارتفاع  ميانگين 

خوابيدگی مقاوم بوده، رنگ دانۀ آن روشن با وزن هزار دانۀ 44 گرم است.

5250 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

بهارهعادت رشدی

نيمه مقاومواکنش به لكه قهوه ای جو

واکنش به سفيدك 
نيمه مقاومسطحی جو

واکنش به گرمای 
مقاومآخرفصل

مقاومواکنش به خوابيدگی

مقاومواکنش به ريزش دانه

1٢ميانگين درصد پروتئين

44 گرمميانگين وزن هزار دانه 

زود رسگروه رسيدگی
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نیمروز
رقم جو آبی با سازگاری وسیع و مناسب کشت رد اقلیم گرم جنوب کشور

سال معرفی: 1387
مناطق مناسب کشت: اقليم گرم و خشك جنوب کشور شامل استان های سيستان و 
بلوچستان، فارس، خوزستان، ايالم، بوشهر، جنوب کرمان و بخش هايی از استان لرستان 

و خراسان رضوی

بين المللي  تحقيقات  مرکز  جو  خزانۀ  از   Trompillo شجرۀ  با  نيمروز  جو  رقم 
ـ   1368 دريافت و انتخاب شد و پس از  گندم و ذرت )سيميت( در سال زراعي 69   
ارزيابی های تكميلی در سال 1387 معرفی و آزادسازی شد. از خصوصيات بارز آن 
مقاومت نسبت به شكنندگي محور سنبله، تحمل به خشكي و گرماي آخر فصل 
زراعي در مناطق گرم جنوب کشور است. ميانگين پروتئين اين الين 1٢ درصد 

است که نشان دهندۀ کيفيت مطلوب آن از نظر علوفه است.

4902 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

94 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی 

دو رديفهتعداد رديف

مقاوموضعيت ريزش دانه

مقاوممقاومت به خوابيدگی

46 گرمميانگين وزن هزار دانه 

مقاومواکنش به بيماري سفيدك جو

خوبکيفيت دانه
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نصرت
رقم جو آبی با سازگاری وسیع و مناسب کشت رد اقلیم معتدل

سال معرفی: 1387
خراسان  البرز،  تهران،  استان های  شامل  کشور  معتدل  اقليم  کشت:  مناسب  مناطق 
رضوی، فارس، اصفهان، يزد، کرمان و بخش هايی از استان های کرمانشاه، مرکزی و قزوين

پدری( در سال  )پايۀ  و کوير  مادری(  )پايۀ  کارون  رقم  تالقی  رقم نصرت حاصل 
و  بوده  کشت  مورد  تجاری  ارقام  از  والدی  رقم  دو  هر  است.  64  ـ1363  زراعي 
سازگاری خوبی با شرايط اقليمی ايران داشته اند. جو نصرت از سازگاری وسيع و 
پايداری عملكرد دانۀ قابل توجهی برخوردار است. تحمل به سرما و شرايط سخت 
محيطی، کشت اين رقم را در مقايسه با ديگر ارقام مناسب منطقۀ معتدل،  ارجح 
می کند. اين رقم نسبت به سرما نيمه حساس است و خسارت سرما در پی کاشت 

آن در مناطق معتدل سرد کشور شديد نيست. 

6965 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

100 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بينابينعادت رشدی

شش رديفهتعداد رديف

نيمه مقاوموضعيت ريزش دانه

نيمه مقاوممقاومت به خوابيدگی

44 گرمميانگين وزن هزار دانه 

واکنش به بيماري 
نيمه مقاومسفيدك

خوبکيفيت
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فجر  -30
رقم جو آبی با عملکرد باال، مقاوم هب خوابیدگی رد شرایط بهینه و مناسب کشت ردمناطق معتدل کشور

سال معرفی: زمستان 1387
مناطق مناسب کشت: اقليم معتدل کشور شامل استان های تهران، البرز، خراسان رضوی، 

فارس، اصفهان، يزد، کرمان و بخش هايی از استان های کرمانشاه، مرکزی و قزوين

 Lignee131/Gerbel//AlgerـCeres رقم فجر ـ30 حاصل دورگ گيری بين الين
به عنوان پايۀ مادري و رقم جنوب به عنوان پايۀ پدري است. تالقی اين رقم در سال 
زراعی 73ـ1371 در کرج انجام گرفت و يكی از ارقام حاصل از برنامۀ ملی به نژادی 
جو در کشور است. از صفات بارز اين رقم مقاومت به خوابيدگی و شكنندگی محور 

سنبله، ريزش دانه و کودپذيری زياد است.

5922 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد 

80 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بينابينعادت رشدی 

شش رديفهتعداد رديف

متوسط رسگروه رسيدگی

مقاوممقاومت به خوابيدگی

40 گرموزن هزار دانه

نيمه حساسواکنش به بيماري سفيدك جو

1٢ ميانگين درصد پروتئين

نيمه مقاوممقاومت به سرما

مقاوممقاومت به شكنندگی محور

نيمه حساسواکنش به خشكی آخر فصل
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بهمن
متحمل هب خشکی و مناسب کشت رد مناطق سردسیر کشور

رقم جو آبی با عملکرد داهن ٔباال، مقاوم هب خوابیدگی و سرما، 

سال معرفی: 1387
اقليم سرد کشور شامل استان های آذربايجان غربی و شرقی،  مناطق مناسب کشت: 
خراسان شمالی و رضوی، همدان، زنجان، اردبيل، کردستان و بخش هايی از استان های 

مرکزی، لرستان، فارس و کرمان

ـ  I   68/Ny6005 ـ٢196 I WA از خزانه    18,F1//Scotia رقم جو بهمن با شجرۀ
دريافتي از مرکز تحقيقات بين المللی برای مناطق خشك )ايكاردا( در سال زراعي 
71ـ1370 به کشور وارد و پس از ارزيابی های تكميلی در سال 1387 معرفی و 
آزادسازی شد. رقم بهمن عالوه بر سازگاری و عملكرد باال در منطقۀ سرد کشور، 
واجد خصوصيات مطلوبی نظير مقاومت به سرما و متحمل بودن به خشكی بوده 
برابر  در  رقم  اين  است.  ماکويی  رقم  از  باصرفه تر  اقتصادي  لحاظ  از  آن  و کشت 

شكنندگی محور سنبله نيز مقاوم است. 

6385 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه

80 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

زمستانهعادت رشدی

متوسط رسگروه رسيدگی

مقاوممقاومت به خوابيدگی

40ـ 35 گرموزن هزار دانه 

نيمه حساس ـ حساسواکنش به سفيدك پودری

واکنش به لكه برگی های 
نيمه مقاومجو

مقاومواکنش به ريزش دانه

11ميانگين درصد پروتئين

مقاومت به سرما
در شرايط پوشش برف مقاوم 

و در شرايط بدون پوشش 
نيمه مقاوم
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یوسف
متحمل هب خشکی آخر فصل، با بهره وری باالی مصرف آب و مناسب ربای کشت رد مناطق معتدل کشور

رقم جو زوردس 

سال معرفی: 1388

مناطق مناسب کشت: اقليم معتدل کشور شامل استان های تهران، البرز، خراسان رضوی، 
فارس، اصفهان، يزد، کرمان و بخش هايی از استان های کرمانشاه، مرکزی و قزوين

 Lignee5٢7/Chn01ـ//Gustoe/4/Rhn08/3ـ/Deir Alla رقم يوسف با شجرۀ
بين المللی  از طريق خزانۀ  زراعی 78ـ1377  ٢05 Dl71/Strain//106 در سال 
ژنوتيپ های جو مرکز تحقيقات بين المللی برای مناطق خشك )ايكاردا( به کشور 
در  شد.  آزادسازی  و  معرفی   1388 سال  در  تكميلی  ارزيابی های  از  پس  و  وارد 
برای  غالت  با  بهاره  محصوالت  رقابت  فصل،  آخر  خشكی  تنش  معتدل  اقليم 
آبياری های آخر فصل و بادزدگی سبب محدوديت توليد جو می شوند. توليد ارقامی 
با خصوصيات رقم يوسف که متحمل به خشكی آخر فصل و دارای پتانسيل عملكرد 
باال، زودرسی، تحمل به بادزدگی و بهره وری باالی مصرف آب و پايداری عملكرد 
با حداکثر خصوصيات مطلوب است، در اين اقليم ضرورت دارد. عملكرد اين رقم 
در شرايط تنش آخر فصل و نيز در شرايط بدون تنش در آزمايش های سازگاری 
است. رکورد  داشته  افزايش عملكرد  تن  به شاهد يك  نسبت  و مزرعۀ کشاورزان 
عملكرد دانۀ رقم يوسف در مزارع کشاورزان 9000 کيلوگرم در هكتار بوده است. 

عملکرد دانه )تنش خشکی 
آخر فصل(

5198 کیلوگرم در 
هکتار

6160 کيلوگرم در هكتارعملكرد دانه )بدون تنش خشكی(
بهارهعادت رشدی
شش رديفهتعداد رديف

90 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 
زودرسگروه رسيدگی

نيمه حساسواکنش به سفيدك سطحی
نيمه مقاومواکنش به لكه قهوه ای نواری

44ـ4٢ گرمميانگين وزن هزار دانه 
نيمه حساس مقاومت به سرما

نيمه مقاوم مقاومت به خوابيدگي
مقاوممقاومت به شكنندگي محور سنبله
1٢/5 ميانگين درصد پروتئين دانه 

متحمل به خشكي واکنش به خشكی
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نیک
رقم جو آبی با سازگاری وسیع مناسب کشت رد اقلیم معتدل کشور

سال معرفی: 1390
خراسان رضوی،  البرز،  تهران،  استان های  شامل  معتدل  اقلیم  مناسب کشت:  مناطق 
و  قزوین  و  مرکزی  کرمانشاه،  استان های  از  بخش هایی  و  کرمان  یزد،  اصفهان،  فارس، 

بخش هایی از مناطق اقلیم گرم و خشک جنوب کشور

رقم نیک با شجرۀ 63  ـLignee527/NK1272//JLB70 در سال زراعی80  ـ1379 
در قالب خزانۀ بین المللی از مرکز تحقیقات بین المللی برای مناطق خشک )ایکاردا( 
به کشور وارد و پس از ده سال بررسی معرفی و آزادسازی شد. این رقم در برابر 
سرما تحمل دارد و در برابر خشکی های آخر فصل و بیماری سفیدک پودری مقاوم 

و در برابر بیماری لکه قهوه ای نواری و زنگ زرد نیمه مقاوم است.

6052 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

85 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

بهارهعادت رشدی
شش ردیفهتعداد ردیف دانه در سنبله

متوسط رسگروه رسیدگی

مقاومواکنش به بیماری سفیدک پودری

نیمه مقاومواکنش به بیماری لکه نواری 

نیمه مقاومواکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوموضعیت ریزش دانه
نیمه مقاوممقاومت به خوابیدگی
42 گرممیانگین وزن هزار دانه

خوبکیفیت دانه 
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زهک
رقم جو آبی با سازگاری وسیع ومناسب کشت رد مناطق گرم جنوب کشور

سال معرفی: 1391
استان های  شامل  کشور  جنوب  خشك  و  گرم  اقليم  کشت:  مناسب  مناطق 
سيستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، ايالم، بوشهر، جنوب کرمان و بخش هايی از استان 

لرستان و خراسان رضوی

رقم زهك با شجرۀ Poa/Hjo//Qjina در سال زراعی 76ـ  1375 در قالب خزانه های 
بين المللی جو از مرکز تحقيقات بين المللی ذرت و گندم )سيميت( به کشور وارد 
از صفات  آزادسازی شد.  و  تكميلی در سال 1391 معرفی  ارزيابی های  از  و پس 
بارز اين رقم طوالنی تر بودن دورۀ پر شدن دانه نسبت به ارقام موجود جو و نبود 

گلچه های عقيم در سنبلچه های پايينی سنبله است.

4846 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار 

83٢5 کيلوگرم در هكتاررکورد عملكرد دانه
بهارهعادت رشدی

شش رديفهتعداد رديف

90 سانتي مترميانگين ارتفاع بوته 
نيمه زودرسگروه رسيدگی

40ـ  35 گرمميانگين وزن هزار دانه
نيمه مقاوم واکنش به بيماری سفيدك

واکنش به بيماری لكه 
نيمه مقاوم قهوه ای

مقاوم مقاومت به خوابيدگي
مقاوموضعيت ريزش دانه

باروری گلچه های پايينی 
بارورسنبله

خوبکيفيت دانه
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لوت
رقم جو بدون پوشینه، سازگار ربای مناطق معتدل کشور و مناسب تغذهی ٔ طیور

سال معرفی: 1391
خراسان رضوی،  البرز،  تهران،  استان های  شامل  معتدل  اقليم  مناسب کشت:  مناطق 

فارس، اصفهان، يزد، کرمان و بخش هايی از استان های کرمانشاه، مرکزی و قزوين

قالب  در  زراعی 81  ـ1380  در سال   CONGONA/BORR با شجرۀ  لوت  رقم 
گندم  و  ذرت  بين المللی  تحقيقات  مرکز  از  پوشينه  بدون  جو  بين المللی  خزانۀ 
)سيميت( انتخاب و پس از ارزيابی های تكميلی در سال 1391 معرفی و آزادسازی 
شد. جو بدون پوشينه از لحاظ سازگاری با شرايط محيطی، به دليل قدرت تحمل 
تنش های خشكی، گرما، شوری و فقر خاك وضعيت خوبی نسبت به ساير غالت 
دارد. جو بدون پوشينه به دليل دارا بودن درصد الياف و بتاگلوکان کمتر، می تواند 
در رژيم های غذايی طيور در کنار ذرت استفاده گردد. ويژگی های بارز رقم جو بدون 
پوشينۀ لوت، مناسب بودن برای تغذيۀ طيور، مقاومت به خوابيدگی و ريزش دانه، 

درصد پروتئين زياد و بتاگلوکان اندك است.

5574 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد
75 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

بهارهتيپ رشد
متوسط رسگروه رسيدگی

37 گرمميانگين وزن هزار دانه 

نيمه مقاومواکنش به بيماری لكه نواری

واکنش به بيماری سفيدك 
نيمه حساسپودری

مقاوموضعيت ريزش دانه
مقاوممقاومت به خوابيدگی

13ميانگين درصد پروتئين

3/76 ميانگين درصد بتاگلوکان
خوبمناسبت برای تغذيه طيور
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هب رخ
رقم جو آبی با سازگاری وسیع ربای اقلیم معتدل و مناسب ربای تولید مالت

سال معرفی: 1392
خراسان رضوی،  البرز،  تهران،  استان های  شامل  معتدل  اقليم  مناسب کشت:  مناطق 

فارس، اصفهان، يزد، کرمان و بخش هايی از استان های کرمانشاه، مرکزی و قزوين

شجرۀ  با  به رخ  رقم 
همراه  به   Novosadski  444ـ
از  ديگر  بين المللی  الين   ٢4
کشورهای يوگسالوی و روسيه در 
سال زراعی 79ـ  1378 وارد کشور 
شد و پس از ارزيابی های تكميلی 
در سال 139٢ معرفی و آزادسازی 
شد. جو به رخ از سازگاری وسيع و 
پايداری عملكرد دانۀ چشمگيری 
بودن  مناسب  است.  برخوردار 
زياد هزار  مالت، وزن  توليد  برای 
و  زرد جو  زنگ  به  مقاومت  دانه، 
لكه  بيماری  به  بودن  نيمه مقاوم 
خصوصيات  از  نواری  قهوه ای 

برجستۀ اين رقم است.

6937 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

75 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته
بهارهعادت رشدی

دو رديفهتعداد رديف دانه در سنبله
نيمه مقاومواکنش به بيماری لكه نواری

مقاومواکنش به بيماری زنگ زرد جو
نيمه حساسواکنش به بيماری سفيدك

متوسط رسگروه رسيدگی
نيمه مقاوممقاومت به خوابيدگی
ـ  45 گرمميانگين وزن هزار دانه   50

مقاوموضعيت ريزش دانه
خوبوضعيت توليد مالت
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خاتم
رقم جو آبی با سازگاری و عملکرد باال رد اراضی شور و لب شور اقلیم معتدل کشور

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب کشت: اراضی آبی شور و لب شور استان های حاشيۀ کويرهای نمك و 
لوت شامل استان هاي اصفهان، يزد، قم، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان و 

نيز مناطقی از استان هاي مرکزی و تهران 

 LB.Iran/Una جو رقم خاتم با شجرۀ
 8٢71//Gloria”s”/Com”s”/3/Kavir
حاصل تالقی رقم صحرا، به عنوان پايۀ 
مادری و رقم کوير به عنوان پايۀ پدري 
است. اين رقم داراي تيپ رشد بينابين 
بوده و متوسط ارتفاع بوتۀ آن در شرايط 
نرمال 90 سانتی متر و در شرايط تنش 
شوری 65 سانتی متر است. طول دورۀ 
روز  4ـ3  حدود  و  متوسط  آن  رشد 
رقم  است.  نصرت  رقم  از  زودرس تر 
خاتم نسبت به خوابيدگی، ريزش دانه 
و شكنندگي محور سنبله مقاوم بوده و 
در برابر بيماري های زنگ زرد، سفيدك 
نيمه حساس  لكه قهوه اي جو  پودري و 
خشك  مناطق  شرايط  در  ولی  است، 
حاشيۀ کوير نسبت به هيچ يك از اين 
نشده  مشاهده  حساسيتی  بيماری ها 
است. اين رقم داراي سنبلۀ شش رديفه 
بوده و ويژگی اساسی آن سازگاری در 
لب شور  و  شور  مناطق  خشك  شرايط 
حاشيۀ کويرهای لوت و نمك که اکثراً 

دارای اراضی کم بازده هستند، می باشد.

میانگین عملکرد دانه

در شرایط شوری: 
5375 کیلوگرم 

در هکتار
در شرایط لب شور: 
5696 کیلوگرم در 

هکتار
65 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته* 

بينابينعادت رشد
104 روزروز تا گلدهی* 
روز تا رسيدن 
153 روزفيزيولوژيكی* 

نيمه حساسواکنش به بيماری لكه برگی
واکنش به بيماری زنگ 

نيمه حساسزرد

واکنش به بيماری 
نيمه حساسسفيدك پودری 

مقاوممقاومت به خوابيدگی
1٢ميانگين درصد پروتئين
36 گرمميانگين وزن هزار دانه*
مقاومواکنش به ريزش دانه

*در شرايط شوری
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جلگه
رقم جو آبی با سازگاری و عملکرد باال مناسب کاشت رد اقلیم سرد کشور

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب کشت: اراضی پر پتانسیل اقلیم سرد کشور شامل استان های اردبیل، 
کردستان،  مرکزی،  تهران،  قزوین،  زنجان،  همدان،  آذربایجان غربی،  آذربایجان شرقی، 

لرستان، چهارمحال وبختیاری، اصفهان، کرمان، خراسان رضوی و خراسان شمالی

شجرۀ  با  جلگه  رقم  جو 
 Makouee//Zarjow/80 ـ   5151
حاصل دو رگ گیری بین جو رقم 
و  مادري  پایۀ  عنوان  به  ماکویی 
به   Zarjow/805151  ـ الین 
عنوان پایۀ پدري می باشد. این رقم 
با تیپ رشد زمستانه داراي سنبلۀ 
شش ردیفه بوده، و متوسط ارتفاع 
بوتۀ آن 90 سانتی متر است. رقم 
جلگه نسبت به سرما، خوابیدگی، 
محور  شکنندگي  و  دانه  ریزش 
برابر  در  و  بوده  مقاوم  سنبله 
و سفیدک  زرد  زنگ  بیماري های 
این  است.  نیمه مقاوم  جو  پودري 
لکه نواری  بیماری  به  نسبت  رقم 
قهوه ای جو نیز نیمه حساس است.

7361 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

90 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 
زمستانهعادت رشد

127 روزتعداد روز تا گلدهی* 
تعداد روز تا رسیدن 

170 روزفیزیولوژیکی* 

نیمه حساسواکنش به بیماری لکه نواری قهوه ای
نیمه مقاومواکنش به بیماری زنگ زرد جو
نیمه مقاومواکنش به بیماری سفیدک پودری

مقاوممقاومت به خوابیدگی
12میانگین درصد پروتئین
41 گرممیانگین وزن هزار دانه
مقاومواکنش به ریزش دانه

* از اّول ماه ژانویه
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گورهان
متحمل هب خشکی آخر فصل با بهره وری باالی مصرف آب جهت کشت رد مناطق معتدل کشور

رقم جو آبی 

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب کشت: اقليم معتدل کشور

شجرۀ  با  گوهران  رقم  جو 
 Rhn  03ـ//L.5٢7/NK1٢7٢
در سال زراعی 78ـ1377 از طريق 
خزانۀ بين المللی ژنوتيپ های جو 
وارد  ايكاردا  از   )IBYT  ـ MRA(
دوازده سال  از  و پس  کشور شد 
تحقيق و ارزيابی در آزمايش های 
و  بيماری ها  به  واکنش  به نژادی، 
تطبيقی  ـ  تحقيقی  آزمايش های 
ايستگاه ها و مزارع  و ترويجی در 
کشور  معتدل  اقليم  کشاورزان 
شد.  انتخاب  نام گذاری  جهت 
عملكرد  پايداری  و  سازگاری 
آخر  خشكی  به  تحمل  باال، 
مصرف  باالی  بهره وری  با  فصل 
به  نسبت  بودن  نيمه مقاوم  و  آب 
بيماری لكه نواری جو از مهم ترين 

ويژگی های اين رقم است.

میانگین عملکرد دانه

در تنش خشکی: 
4958 کیلوگرم در 

هکتار
در شرایط نرمال: 
7161 کیلوگرم در 

هکتار
90 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

بهارهعادت رشد
94 روزتعداد روز تا ظهور سنبله* 

واکنش به بيماری لكه نواری 
مقاوم تا نيمه مقاومقهوه ای

نيمه مقاوم تا واکنش به بيماری زنگ زرد جو
نيمه حساس

واکنش به بيماری 
سفيدك پودری

نيمه مقاوم تا 
نيمه حساس

نيمه متحملواکنش به سرما
نيمه مقاوممقاومت به خوابيدگی

1٢ميانگين درصد پروتئين
43 گرمميانگين وزن هزار دانه

متحملواکنش به خشكی آخر فصل 

* از اّول ماه ژانويه
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گرگان 3
رقم سویا مناسب کشت بهاره و اتبستاهن 

سال معرفی: 1361
مناطق مناسب کشت: کشت بهاره و تابستانه در استان های گلستان و مازندران

ارقام  از   3 گرگان  رقم  سويا 
آن  اصلي  نام  و  است  وارداتي 
در  رقم  اين  است.  »هود« 
استان  منطقه اي  آزمايش های 
سازگاري  و  عملكرد  از  گلستان 
 مطلوبي برخوردار بوده و ميانگين 
کيلوگرم   3٢50 آن  عملكرد 
سال  در  اين رو  از  بود.  هكتار  در 
تحقيقات  مرکز  توسط   1361
استان  منابع طبيعی  و  کشاورزی 
»گرگان  رقم  به عنوان  گلستان 
مقدار  ميانگين  شد.  معرفي   »3
پروتئين آن 39 درصد و ميانگين 
مقدار روغن آن 18 درصد است. 
و  دانه  ريزش  به  نسبت  رقم  اين 

خوابيدگی مقاوم است.

3500ـ 3000 عملکرد دانه
کیلوگرم در هکتار

150 روزطول دوره رشد

180 گرمميانگين وزن هزار دانه

39 درصدمتوسط ميزان پروتئين

18 درصدمتوسط ميزان روغن

مقاومواکنش به ريزش دانه

مقاومواکنش به خوابيدگی
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سحر
رقم سویا مناسب ربای کشت بهاره و اتبستاهن 

سال معرفی: 1372
مناطق مناسب کشت: کشت بهاره و تابستانه در استان های گلستان و مازندران

رقم سحر از ارقام وارداتي و نام اصلي آن 
پرشينگ است که در سال 1366 از خارج 
وارد کشور شد. با توجه به اينكه اين رقم 
در آزمايش های منطقه اي طی سال هاي 
تا 137٢ در استان هاي گلستان   1366
و مازندران از عملكرد و سازگاري زيادی 
توسط  سال137٢  در  بود،  برخوردار 
مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی 
استان گلستان به عنوان رقم جديد سحر 
رقم  اين  عملكرد  ميانگين  شد.  معرفي 
٢750 کيلوگرم در هكتار، ميانگين مقدار 
پروتئين دانه 37 درصد، و ميانگين مقدار 
به  روغن دانه ٢1 درصد است و نسبت 

ريزش دانه و خوابيدگی مقاومت دارد.

3000ـ2500 عملکرد دانه
کیلوگرم در هکتار

135 روزطول دورۀ رشد

ميانگين وزن هزار 
140 گرمدانه

٢1  درصدمتوسط ميزان روغن

متوسط ميزان 
37 درصد پروتئين

مقاومواکنش به ريزش دانه

واکنش به 
مقاومخوابيدگی 
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تالر
رقم سویا مناسب ربای کشت رد استان مازندران

سال معرفی: 1380
مناطق مناسب کشت: استان مازندران

رقم تالر )69٢     ـB.  P( از مزرعه ازديادي رقم 
سحر در ايستگاه تحقيقات کشاورزي بايع کال 
رقم  اين  انتخاب شد.  مازندران  استان  در 
داراي برگ هاي نيزه اي باريك با گل هايی 
کپسول هاي  تجمع  است.  رنگ سفيد  به 
چهار دانه اي در انتهاي ساقۀ اصلي، يكی از 
صفات مشخصۀ اين رقم است. رقم تالر به 
خوابيدگي و ريزش مقاوم و به بيماري هاي 
زغالي  پوسيدگي  جمله  از  منطقه  مهم 
است.  متحمل  سويا  سطحي  سفيدك  و 
رقم تالر در سطح آزمايشات منطقه ای در 
در  تن  عملكرد 3/8  متوسط  با  مازندران 
هكتار، نسبت به ارقام هيل و سحر حدود 
٢5 درصد برتری داشته است و بيشترين 
راندمان اين رقم در مزارع کشاورزان حدود 
4/6 تن در هكتار و از اطراف بهشهر گزارش 
شده است. ميانگين ميزان روغن دانۀ آن 
٢0 درصد و ميانگين مقدار پروتئين دانه 
آن 37 درصد است. جهت کشت متراکم با 
فاصله رديف 30 ـ٢0 سانتی متر به خصوص 
در زراعت تابستانه نيز مناسب است. اين رقم 
در شمال به »      بی پی« و خرگوشی معروف 

است.

3800 کیلوگرم متوسط عملکرد
در هکتار

باالترين راندمان در 
سطح وسيع 

4600 کيلوگرم 
در هكتار

سفيدرنگ گل

کرم روشنرنگ غالف

محدودتيپ رشد

چند شاخهنوع شاخه بندی

کرم روشنرنگ دانه

قهوه ای رنگ ناف

٢0 درصدمتوسط ميزان روغن

متوسط ميزان 
37 درصدپروتئين

160 گرموزن هزار دانه

5 زودرسگروه رسيدن

14تعداد گره در ساقه

63 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته
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ساری
رقم سویا مناسب ربای کشت رد استان مازندران

سال معرفی: 1380
مناطق مناسب کشت: استان مازندران

رقم ساری )695 ـ     J.K ( از مزرعه نمايشي 
رقم K.W505 در قريه جندين از توابع 
رقم  اين  برگ هاي  شد.  انتخاب  ساري 
پهن و به رنگ سبز تيره و گل های آن 
بنفش است. شاخه هاي آن نيز زاويه کمي 
از  اين رقم  نسبت به ساقه اصلي دارند. 
برخوردار  خوبي  بسيار  جوانه زني  قدرت 
ساری  رقم  دارد.  سريع  خزانی  و  است 
جمله  از  منطقه  مهم  بيماري هاي  به 
پوسيدگي زغالي متحمل است. اين رقم 
در آزمايش های انجام شده در مازندران با 
متوسط عملكرد 4/1 تن در هكتار، نسبت 
ارقام هيل و سحر حدود 30 درصد  به 
بيشترين  و  است  داشته  توليد  برتری 
کشاورزان  مزارع  در  رقم  اين  راندمان 
نكا  حومه  از  هكتار  در  تن   5/1 حدود 
است.  شده  گزارش  بايع کال(  )روستای 
ميانگين ميزان روغن دانۀ آن ٢٢ درصد و 
ميانگين مقدار پروتئين دانۀ آن 37 درصد 
است. دامنه کشت آن وسيع و از اراضی 
ساحلی تا ارتفاعات قابل کشت است. در 
30ـ٢0  رديف  فاصله  با  متراکم  کشت 
سانتی متر در زراعت های بهاره و تابستانه 
بسيار مناسب عمل می کند. رقم ساری در 

شمال به »جی کا« معروف است.

4100 کیلوگرم در متوسط عملکرد
هکتار

باالترين راندمان 
در سطح وسيع

5100 کيلوگرم در 
هكتار

بنفشرنگ گل

برنز )کرم مايل به رنگ غالف
قهوه ای روشن(

نيمه محدودتيپ رشد
چند شاخهنوع شاخه بندی

کرم تيرهرنگ دانه

باريكه سياه با هاله رنگ ناف
قهوه ای کم رنگ

متوسط ميزان 
٢٢  درصدروغن

متوسط ميزان 
37 درصدپروتئين

170 گرموزن هزار دانه
5 ديررسگروه رسيدن

11تعداد گره در ساقه
ميانگين ارتفاع 

87 سانتی متربوته
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کارد �ن
رقم سویا مناسب کشت بهاره و اتبستاهن رد مناطق مختلف مازندران

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب کشت: کشت بهاره و تابستانۀ آبی و بهارۀ ديم در مناطق مختلف استان 

مازندران

سطح زيرکشت سويا در کشور در حدود 70 هزار هكتار است که مازندران با 15 
تا ٢0 هزار هكتار از مناطق مهم کشت اين گياه در کشور محسوب می شود. در 
از  دورگ گيری  برنامۀ  يك  در  سويا  پرمحصول  ارقام  اصالح  با هدف  سال 1371 
تالقی بين ارقام تالر و گرگان ـ3  تعداد زيادی الين خالص به دست آمد که پس از 
   B  ارزيابی مقدماتی و سازگاری به همراه ارقام تجاری منطقه الين701٢3ـ7/31ـ
با توجه به عملكرد زياد و ساير خصوصيات زراعی از جمله طول دورۀ رشد مناسب، 
تحمل به بيماری پوسيدگی زغالی، خوابيدگی بوته و ريزش دانه و مناسب  بودن 

برای برداشت مكانيزه به عنوان رقم جديد نكادر معرفی شد.

نیمه محدودتیپ رشدی
3600 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه 
105 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

180 گرمميانگين وزن هزار دانه 
145 روزطول دورۀ رشد 

50تعداد غالف در بوته
17 تعداد گره در ساقۀ اصلی

7 سانتی مترفاصلۀ ميان گره 
چند شاخهنوع شاخه بندی

بنفشرنگ گل
سفيد رنگ کرك

15 سانتی مترارتفاع اّولين غالف از زمين

تحمل به بيماری پوسيدگی 
متحملزغالی

مقاومتحمل به ريزش دانه
مقاومتحمل به خوابيدگی
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کتول
رقم سویا مناسب کشت بهاره و اتبستاهن رد مناطق مختلف گلستان

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب کشت: کشت های اّول و دوم در استان گلستان

با  وارداتي  ارقام  از  »کتول«  رقم  سويا 
در  که  است   D.PX. 3589 اصلي  نام 
سال 1378 وارد کشور شد. اين رقم در 
گلستان  استان  منطقه اي  آزمايش های 
از عملكرد و سازگاري  مطلوبي برخوردار 
با ميانگين 3333 کيلوگرم در  است و 
ـ3  رقم شاهد گرگان  به  نسبت  هكتار 
برتری  حدود 750 کيلوگرم در هكتار 
دارای  کتول  رقم  است.  داده  نشان 
بيماری ها  مقابل  در  خوبی  تحمل 
و  زغالی  پوسيدگی  بيماری  به ويژه 
نماتد سيست سويا است. از ويژگی های 
بوته  خوابيدگی  به  مقاومت  رقم،  اين 
ارتفاع  ميانگين  است.  دانه  ريزش  و 
به  توجه  با  و  بوده  آن 100سانتی متر 
انتهايی،  گره های  در  غالف ها  تجمع 

برای برداشت مكانيزه مناسب است. 

100 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته

3300  کيلوگرم در ميانگين عملكرد
هكتار

بنفشرنگ گل

طاليیرنگ کرك

طاليیرنگ غالف

نامحدودتيپ رشد

چند شاخهنوع شاخه بندی

زرد روشنرنگ دانه

سياه تيره رنگ ناف

٢0 درصدمتوسط ميزان روغن

39 درصدمتوسط ميزان پروتئين

٢٢0ـ٢00 گرموزن هزار دانه

گروه 5 ديررسگروه رسيدن

18تعداد گره در ساقه
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کاسپین
رقم سویا مناسب کشت رد استان مازندران

سال معرفی: 1390
مناطق مناسب کشت: مناطق مختلف استان مازندران در شرايط ديم و آبياری

به منظور معرفی ارقام جديد سويا با عملكرد زياد و متحمل به بيماری های مهم در 
استان مازندران، از 1371 طی يك برنامۀ ده سالۀ به نژادی مبتنی بر دورگ گيري، 
ارزيابی های  طی  هيل  و  تالر  رقم  دو  تالقی  از  حاصل  جمعيت  از  خالصی  الين 
مقدماتی و سازگاری با توجه به عملكرد زياد و خصوصيات زراعی مطلوب گزينش 
شد و کاسپين نام  گرفت. اين رقم عالوه بر عملكرد زياد در شرايط آبياری و ديم، 
برای کشت متراکم و برداشت مكانيزه مناسب است. ميانگين عملكرد اين رقم در 
طی سال های آزمايش 3500 کيلوگرم در هكتار بود. ميانگين وزن صد دانۀ اين 
رقم 180 گرم و نسبت به بيماری پوسيدگی زغالی تحمل قابل قبولی دارد. اين رقم 
نسبت به شاهد درصد روغن بيشتری دارد و به ريزش دانه و خوابيدگی مقاوم است.

3500 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه 
در هکتار

نيمه محدودتيپ رشدی

10٢ سانتی مترمتوسط ارتفاع بوته

180 گرمميانگين وزن صد دانه

145 روزطول دورۀ رشد 

48تعداد غالف در بوته

چندشاخۀ ايستادهنوع شاخه بندی

35 سانتی مترارتفاع اّولين غالف

تحمل به بيماری 
متحملپوسيدگی زغالی

مقاومتحمل به ريزش دانه

مقاومتحمل به خوابيدگی
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سالند
رقم سویا مناسب کشت رد نواحی شمالی استان خوزستان

سال معرفی: 1391
مناطق مناسب کشت: نواحی شمالی استان خوزستان

رقم سالند حاصل گزينش الين های برتر از نسل های در حال تفرق جمعيت داگاس× 
تحقيقات  مرکز  در  سويا  عملكرد  مقايسۀ  آزمايش های  در  که  است  صفی آبادی 
کشاورزی و منابع طبيعی صفی آباد دزفول اين رقم با متوسط عملكرد 3977 کيلوگرم 
در هكتار برتر در حدود 1000 کيلوگرم در هكتار افزايش عملكرد نسبت به شاهد 
سيمس با عملكرد ٢978 کيلوگرم در هكتار نشان داده است. اين رقم از حيث ساير 
صفات زراعی از جمله زودرسی و قابليت برداشت مكانيزه نيز برتر از شاهد است. در 
شرايط زارعان نيز رقم سالند با عملكرد دانۀ ٢335 کيلوگرم در هكتار برتر از شاهد 

)سيمس( با عملكرد دانۀ 1856 کيلوگرم در هكتار بوده است.

2400 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

155 گرمميانگين وزن هزار دانه

٢٢ درصدمتوسط ميزان روغن

38 درصدمتوسط مقدار پروتئين

رشد نامحدودتيپ رشدی

بنفشرنگ گل

طاليیرنگ کرك

15 سانتی مترارتفاع اّولين غالف

75 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته
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سامان
رقم سویا مناسب کشت رد استان گلستان

سال معرفی: 1392
مناطق مناسب کشت: مناطق مختلف استان گلستان

سويا يكي از مهم ترين گياهان روغني و پروتئيني به شمار مي رود. استان گلستان با سطح 
کشت حدود 60 هزار هكتار، مهم ترين منطقۀ کشت اين گياه در ايران است. رقم سامان 
حاصل برنامۀ دورگ گيری بين دو رقم ويليامز )والد مادری( و اِِسكس )والد پدری( در 
سال 1379 و انتخاب بوته ها در سال های بعد از آن در بخش تحقيقات دانه های روغنی 
مؤسسۀ تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال و بذر )کرج( و ايستگاه تحقيقات کشاورزی گرگان 
است. اين رقم دارای عملكرد دانۀ زياد، متحمل به بيماری های گياهی، مقاوم به ريزش 
دانه و مناسب برای برداشت مكانيزه است. از خصوصيات ويژۀ اين رقم، توليد گل های 
جديد پس از ريزش گل و کاهش خسارت ناشی از عارضۀ اختالل در غالف بندی است.

3700 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه 
هکتار

110 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

بنفشرنگ گل

قهوه ایرنگ کرك

نامحدودتيپ رشد

پهنشكل برگ

چند شاخهنوع شاخه بندی

زردرنگ بذر

سياهرنگ ناف بذر

٢1/8 درصدمتوسط مقدار روغن دانه

متوسط مقدار پروتئين 
38/4 درصددانه

5گروه رسيدن
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کورث
رقم سویا مناسب کشت رد اقلیم معتدل استان لرستان و مناطق مشاهب 

سال معرفی: 1394
مناطق مناسب کشت: اقليم معتدل استان لرستان و مناطق مشابه

استان لرستان از مناطق مهم کشت سويا در دهه 60 بوده است که به دليل شيوع 
بيماری بوته ميری و فقدان رقم مناسب جايگاه خود را برای اين گياه زراعی از دست 
داده است. با هدف معرفی ارقام زودرس و متحمل به بيماری بوته ميری فيتوفترايی 
پروژه مشترکی بين مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال و بذر و سازمان انرژی 
قرار  گاما  اشعه  تحت  رقم کالرك  بذر  آن  در  انجام شد که  از سال 137٢  اتمی 
گرفت. بذور اشعه ديده در مزرعه کشت و پس از چهار نسل بررسی صفات مختلف 
زراعی جهش يافته، 47 موتانت زودرس گزينش شد. موتانت های گزينش شده در 
آزمايش های مقدماتی و نهايی عملكرد در لرستان مورد ارزيابی قرار گرفتند که در 
نهايت موتانت M.7 با توجه به زودرسی 15 روزه نسبت به رقم مادری، تحمل به 
کم آبی و مقاومت باال به بيماری بوته ميری فيتوفترايی انتخاب شد. اين موتانت در 

سال 1394 توسط کميته معرفی رقم به نام کوثر نام گذاری شد.

3300 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه
در هکتار

135 گرمميانگين وزن هزار دانه
٢٢ درصدمتوسط ميزان روغن

37 درصدمتوسط مقدار پروتئين
رشد نامحدودتيپ رشدی

مقاومواکنش به بيماری فيتوفترا
مقاومواکنش به خوابيدگی
مقاومواکنش به ريزش دانه
95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته
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طالهی
رقم کلزای تیپ زمستاهن

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب کشت: کشت پاييزه در تناوب با گندم در مناطق سرد و معتدل سرد 

کشور

رقم طاليه از طريق معرفي يك رقم زمستانۀ آلماني به نام کبرا به دست آمده است. 
اين رقم مناسب کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور است. بيشترين رکورد 
توليد اين رقم به مقدار 81٢6 کيلوگرم در هكتار در سال 1383 در شهرستان اقليد 

از استان فارس بود. رقم طاليه ديررس، ولي پرمحصول است.

8126 کیلوگرم در هکتارپتانسیل عملکرد 

4000ـ3000 کيلوگرم در هكتارمتوسط عملكرد دانه

168 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

٢31 روزروز تا رسيدن فيزيولوژيكي

زمستانهتيپ رشد

59 عددمتوسط تعداد خورجين در ساقه اصلي

4ـ3 گرموزن هزار دانه 

45ـ40 درصدمقدار روغن دانه

زيادپايداري عملكرد
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ساری گل
رقم کلزای تیپ بهاره 

سال معرفی: 1379
مناطق مناسب کشت: اراضي شاليزار و مناطق گرم و نيمه گرم کشور

کلزا سومين منبع تأمين کنندۀ روغن گياهي پس از سويا و پالم در جهان است. 
رقم جديد ساري گل از طريق معرفي يك رقم آلماني به نام PF7045/91 طي 6 
سال به دست آمد و مناسب کشت در شاليزارها و مناطق گرم و نيمه گرم کشور 
است. اين رقم نسبت به شاهد حدود 400 کيلوگرم عملكرد بيشتر توليد مي کند. 
ميانگين عملكرد روغن دانۀ آن 39/06 درصد است که حدود 10 درصد بيشتر از 
رقم شاهد است. رقم ساري گل نسبت به شاهد پنج روز زود  رس تر است، بنابراين 
مي تواند از تنش های خشكی و گرمای آخر فصل فرار کند. نتايج آزمايش ها نشان 
داد که اين رقم به ورس تحمل دارد و نسبت به بيماري اسكلروتينيايي ساقه نيز 
نسبتاً متحمل است. ميانگين وزن هزار دانۀ آن 3/9 گرم و دارای پايداری عملكرد 

زياد است.

2500 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه 
151 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

175 روزروز تا رسيدن فيزيولوژيكي
بهارهتيپ رشد

35 عددمتوسط تعداد خورجين در ساقه اصلي
3/9 گرمميانگين وزن هزار دانه

39/06 درصدمتوسط مقدار روغن دانه
نسبتاً متحملواکنش به بيماري اسكلروتينياي ساقه

متحملواکنش به ورس
زيادپايداري عملكرد
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زرافم
رقم کلزای تیپ بیناینیب 

سال معرفی: 1384
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل سرد با زمستان ماليم 

رقم زرفام از طريق تالقي رقم ريجنت با رقم کبرا و به روش شجره اي اصالح شده 
رقم  دانۀ  عملكرد  ميانگين  است.  معتدل سرد کشور  مناطق  در  مناسب کشت  و 
زرفام در آزمايش ها، 3750 کيلوگرم در هكتار بود. اين رقم نسبت به شاهد حدود 
500 کيلوگرم عملكرد بيشتر توليد مي کند. ميانگين وزن هزار دانۀ آن 4/5 گرم و 
ميانگين عملكرد روغن دانۀ آن حدود 41 درصد است که 1٢ درصد بيشتر از رقم 
شاهد و به طور ميانگين 1500 کيلوگرم در هكتار است. رقم زرفام نسبت به ورس 
تحمل دارد و نسبت به بيماري اسكلروتينيايي ساقه نيز نسبتاً متحمل است. اين 

رقم نسبت به سرما متحمل و دارای پايداری عملكرد زيادی است.

4000ـ3500 کیلوگرم عملکرد دانه 
در هکتار

170ـ150 سانتی مترارتفاع بوته
روز تا رسيدن 
٢40ـ٢30 روزفيزيولوژيكي

بينابين تيپ رشد
5  ـ4 گرموزن هزار دانه

4٢ـ40 درصدميزان روغن دانه
68 درصد اولئيك

1600ـ1400 کيلوگرم عملكرد روغن
در هكتار

واکنش به بيماري 
نسبتاً متحملاسكلروتينياي ساقه

متحملواکنش به سرما
باالپايداري عملكرد
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ظفر
رقم کلزای تیپ بهاره 

سال معرفی: 1391
مناطق مناسب کشت: به صورت کشت اّول در تناوب با گندم در مناطق ميانبند استان 

مازندران و اقليم های مشابه

کشت کلزا در مناطق ميانبند استان مازندران به علت نبود تنوع رقم و همچنين 
ميانگين  روبه روست.  محدوديت  با  فصل  انتهای  آفات  و  تنش خشكی  با  برخورد 
عملكرد اين رقم ٢750 کيلوگرم در هكتار و ميانگين وزن هزار دانۀ آن 4 گرم 
می باشد. در اين راستا رقم ظفر ضمن برخورداری از سازگاری در منطقه، به علت 
زودرسی می تواند از خسارت انتهای فصل ناشی از عوامل ذکرشده بكاهد و به علت 
هكتار  در  کيلوگرم   500 حدود  نهايت  در  بيشتر  عملكرد  اجزای  از  برخورداری 
نسبت به شاهد عملكرد بيشتری داشته باشد. ميانگين مقدار روغن آن 41 درصد 

است و تحمل متوسطی در برابر بيماری اسكروتينيا دارد. 

220ـ210 روزتعداد روز تا رسیدگی  

155ـ  145 سانتي مترارتفاع بوته 

4/٢ـ3/7 گرموزن هزار دانه

3000ـ٢500 عملكرد 
کيلوگرم در هكتار

43ـ39 درصد ميزان روغن

0/04 درصد اسيد اروسيك 

مقدار گلوکوزينوالت 
7 ميكرومول برگرمکنجاله

تحمل به بيماري 
متوسطاسكلروتينيا
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دلگان
رقم کلزای تیپ بهاره و مناسب کشت رد مناطق گرم و خشک جنوب کشور

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب کشت: سيستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر

از طريق روش شجره اي طي 11 سال  و  بوده  آزادگرده افشان  نوع  از  دلگان  رقم 
اصالح و معرفی شده است. اين رقم مناسب کشت در مناطق گرم و خشك کشور 
است. در آزمايش ها، اين رقم دارای عملكردی حدود ٢950 کيلوگرم در هكتار بود 
افزايش عملكرد داشت. متوسط عملكرد  به شاهد حدود 450 کيلوگرم  و نسبت 
روغن دانه در هكتار 1153 کيلوگرم بوده که حدود 15 درصد بيشتر از رقم شاهد 
است. از نظر زمان رسيدن رقم دلگان نسبت به شاهد يك هفته زود رس تر است و 
بنابراين مي تواند از تنش های خشكی و گرمای آخر فصل فرار کند. اين رقم نسبت 

به خوابيدگی متحمل و در برابر بيماري اسكلروتينيايي ساقه نسبتاً متحمل است.

میانگین عملکرد 
2942 کیلوگرم در هکتاردانه 

بهارهتيپ رشد
آزادگرده افشاننوع رقم

متوسط تعداد روز تا 
148 روزرسيدگی

3/77 گرمميانگين وزن هزار دانه
1153 کيلوگرم در هكتارمتوسط عملكرد روغن
133 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 
مقدار گلوکوزينوالت 

کمتر از μmol/gr( 4(کنجاله 

66/67 درصدمقدار اسيد اولئيك
8/38 درصدمقدار اسيد لينولنيك 

واکنش به بيماري 
نسبتاً متحملاسكلروتينيا

متحملواکنش به خوابيدگي
آبان ماهتاريخ کاشت مناسب
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احمدی
رقم کلزای تیپ زمستاهن و مناسب کشت رد مناطق سرد و معتدل سرد کشور

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب کشت: مناطق سرد و معتدل سرد کشور

معتدل  و  سرد  مناطق  در  پايداری کشت  افزايش  نتيجه  در  و  رقم  تنوع  افزايش 
توليد  به منظور  شد.  خواهد  سطح  واحد  در  عملكرد  افزايش  سبب  کشور  سرد 
و   Geronimo رقم خارجی  دو  بين  تالقی  از سال 1379  کلزا،  پرمحصول  ارقام 
SW0756 و انتخاب نتاج مطلوب از جمعيت F٢ حاصل در کرج آغاز شد. گزينش 
الين هاي برتر در نسل هاي در حال تفكيك از طريق روش شجره اي منجر به حصول 
سه الين کلزا از جمله الينKS11 شد. سازگاری و همچنين برتری عملكرد الين 
KS11 در مقايسه با شاهد )Okapi( طي مطالعات تكميلي تأييد شد و احمدی 
نام گرفت. اين رقم به بيماری ساق سياه يا فوما نيمه حساس است. رقم احمدی 
دارای ميانگين عملكرد 3460 کيلوگرم در هكتار بوده و نسبت به شاهد به ميزان 
48٢ کيلوگرم در هكتار برتري دارد. از ساير ويژگی های اين رقم می توان به حدود 
15درصد عملكرد روغن دانه نسبت به شاهد، تحمل بيشتر به تنش خشكی انتهاي 

فصل و تنش سرمايی و امكان کشت با تأخير اشاره کرد.

3460 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه 
در هکتار

زيادپايداری عملكرد
3/8 گرمميانگين وزن هزار دانه
44/9 درصدمتوسط مقدار روغن

1554 کيلوگرم در متوسط عملكرد روغن 
هكتار

٢66 روز تعداد روز تا رسيدگي
1٢8 سانتی مترميانگين ارتفاع گياه

بيشتر از شاهدتحمل به سرما
نيمه حساستحمل به بيماری فوما

تحمل به بيماری پوسيدگی 
حساسساقه
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3460 کیلوگرم میانگین عملکرد دانه 
در هکتار

زيادپايداری عملكرد
3/8 گرمميانگين وزن هزار دانه
44/9 درصدمتوسط مقدار روغن

1554 کيلوگرم در متوسط عملكرد روغن 
هكتار

٢66 روز تعداد روز تا رسيدگي
1٢8 سانتی مترميانگين ارتفاع گياه

بيشتر از شاهدتحمل به سرما
نيمه حساستحمل به بيماری فوما

تحمل به بيماری پوسيدگی 
حساسساقه

گلدشت
رقم گلرنگ با سازگاری وسیع ومناسب کشت رد اقلیم اهی گرم و معتدل سرد کشور

سال معرفی: بهار 1387
مناطق  و  بوشهر(  ايرانشهر،  جيرفت،  )خوزستان،  گرم  مناطق  مناسب کشت:  مناطق 
آذربايجان شرقي،  اصفهان،  خراسان،  کرمانشاه،  فارس،  تهران،  )استان هاي  سرد  معتدل 

کردستان، مرکزي(

گلرنگ يكي از گياهان روغني بومي ايران است. گلرنگ به عنوان يك گياه روغني 
گلدشت  رقم  دارد.  را  کشور  خشك  مناطق  در  کشت  قابليت  خشكي  به  مقاوم 
حاصل انتخاب تك بوته از تودۀ محلي گلرنگ آذربايجان شرقی با استفاده از روش 
نبود  اندازۀ غوزه و  و  تعداد  بر زودرسی،  تأکيد  سلكسيون الين هاي خالص است. 
مذکور  محلی  تودۀ  از  تك بوته  انتخاب  با  رقم  اين  اصالح  راه  در  گام  اّولين  خار 
لكۀ برگي، سفيدك سطحي  نظير  بيماري هاي مهم گلرنگ  از  بوده است. عالئمی 
و بوته ميری در مزارع تحقيقاتي و ازديادي مؤسسۀ تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال 
و بذر و ايستگاه هاي تابع و مزارع زارعان کشور مشاهده نشده است. از مهم ترين 
ويژگی های ممتاز اين الين صفت زودرسي آن )٢5ـ٢0 روز زودرس تر از رقم شاهد 
محلي اصفهان( است که رهاسازي سريع تر زمين زراعي و کشت ساير محصوالت 

زراعی را امكان پذير می کند.

1700 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه 

150 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد گل

بهاره متحمل به سرماتيپ رشد

قرمزرنگ گل

بی خاروضعيت خار

100ـ80 سانتی مترارتفاع بوته

مقاوموضعيت ريزش

40ـ  35 گرموزن هزار دانه

٢5ـ30 درصدمقدار روغن
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صفه
رقم گلرنگ با سازگاری وسیع و مناسب کشت رد اقلیم سرد کشور

سال معرفی: زمستان 1388
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل سرد استان هاي تهران، فارس، کرمانشاه، خراسان، 

اصفهان، آذربايجان شرقي، کردستان، مرکزي

گلرنگ يكي از گياهان روغني بومي ايران است. جمع آوري توده هاي بومي براي 
استفاده از تنوع ژنتيكي موجود در کشور به منظور فراهم آوردن امكان سلكسيون 
پر  و  اصالح شده  ارقام  ايجاد  براي  اساسي  قدم هاي  اّولين  از  مطلوب  ژنوتيپ هاي 
محصول گلرنگ است. گلرنگ به عنوان نوعی گياه روغني مقاوم به خشكي قابليت 
کشت در مناطق خشك کشور را دارد. رقم جديد صفه حاصل انتخاب تك بوته از 
تودۀ محلي گلرنگ اصفهان است که با استفاده از روش گزينش الين هاي خالص 
و تأکيد بر يكنواختي رنگ قرمز گلچه ها، تعداد و اندازه غوزه، نبود خار، زودرسي، 
درشتي غوزه ها، جمع بودن شاخه هاي اصلي و فرعي و ارتفاع مناسب بوته برای 

برداشت مكانيزه توليد شده است. 

بهاره تیپ رشد 

يكنواخت )قرمز(رنگ گل

يكنواختنحوۀ رسيدگي

تداوم زيادنحوۀ گلدهي 

نحوۀ تشكيل 
1/3 باالي بوتهشاخه هاي فرعي

متوسط مقدار روغن 
30 درصددانه 

متوسط عملكرد دانه 
3083 کيلوگرم در هكتاردر کشت بهاره* 

متوسط عملكرد دانه 
1915 کيلوگرم در هكتاردر کشت تابستانه*

متوسط عملكرد گل 
خشك

٢00ـ150 کيلوگرم در 
هكتار

* در مزارع تحقيقی ـ ترويجی
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بهاره تیپ رشد 

يكنواخت )قرمز(رنگ گل

يكنواختنحوۀ رسيدگي

تداوم زيادنحوۀ گلدهي 

نحوۀ تشكيل 
1/3 باالي بوتهشاخه هاي فرعي

متوسط مقدار روغن 
30 درصددانه 

متوسط عملكرد دانه 
3083 کيلوگرم در هكتاردر کشت بهاره* 

متوسط عملكرد دانه 
1915 کيلوگرم در هكتاردر کشت تابستانه*

متوسط عملكرد گل 
خشك

٢00ـ150 کيلوگرم در 
هكتار

* در مزارع تحقيقی ـ ترويجی

گل مهر
رقم گلرنگ با سازگاری وسیع و مناسب کشت رد اقلیم اهی سرد و معتدل سرد کشور

سال معرفي: 1392
مناطق مناسب کشت: مناطق سرد و معتدل سرد )فارس، کرمانشاه، آذربايجان غربی 

و شرقی، زنجان، کردستان، مرکزی، کرمان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و اصفهان(

ايران  بومي  گلرنگ  روغنی  گياه 
داشتن  به دليل  گلرنگ  است. 
مورد  همواره  رنگين  گلچه هاي 
بوده  ايرانی  کشاورزان  توجه 
است. رقم جديد گل مهر حاصل 
حال  در  نسل های  از  انتخاب 
 Zarghan٢79 تالقی  تفكيك 
I  .  L .111 × )زرقان ٢79( است. 
عمومی  پايداری  از  رقم  اين 
محيط ها  تمام  در  خوب  خيلی 
است.  برخوردار  زياد  عملكرد  و 
گلچه هاي  وجود  و  خار  نداشتن 
رقم  اين  بارز  صفات  از  رنگي 

جديد است. 

پاییزۀ متحمل به سرماتیپ رشد 

قرمزرنگ گل 

بي خاروضعيت خار 

150ـ130 سانتي مترارتفاع بوته

30ـ٢7 گرموزن هزار دانه 

٢7ـ  ٢5 درصدمقدار روغن دانه 

٢900ـ٢700 کيلوگرم متوسط عملكرد دانه
در هكتار

150ـ1٢0 کيلوگرم در هكتارمتوسط عملكرد گلچه
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پدیده
متحمل هب سرما و مناسب کشت پاییزه رد مناطق سرد و معتدل سرد کشور

رقم گلرنگ 

سال معرفی: 1393
مناطق مناسب کشت: مناطق سرد و معتدل سرد کشور

روغني  گياهان  از  گلرنگ 
جمع آوري  است.  ايران  بومي 
از  استفاده  براي  بومي  توده هاي 
کشور  در  موجود  ژنتيكي  تنوع 
امكان  آوردن  فراهم  به منظور 
مطلوب  ژنوتيپ هاي  سلكسيون 
در  اساسي  قدم هاي  اّولين  از 
گلرنگ  روغنی  گياه  اصالح 
پديده  رقم  می آيد.  به شمار 
تودۀ  از  تك بوته  انتخاب  حاصل 
با استفاده  اروميه  محلي گلرنگ 
الين هاي  سلكسيون  روش  از 
داراي  رقم  اين  است.  خالص 
عملكرد  و  پاييزه  رشد  تيپ 
حال  در  و  است  زيادی  بسيار 
حاضر يكی از  ارقام برتر گلرنگ 

زمستانه به شمار می رود.

پاییزۀ متحمل به سرماتیپ رشد 

نارنجیرنگ گل 

170ـ150 سانتي مترارتفاع

وزن هزار 
35ـ30 گرمدانه 

ميزان روغن 
٢9ـ٢7 درصددانه 

٢500ـ٢٢00 کيلوگرم در هكتارعملكرد دانه
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پاییزۀ متحمل به سرماتیپ رشد 

نارنجیرنگ گل 

170ـ150 سانتي مترارتفاع

وزن هزار 
35ـ30 گرمدانه 

ميزان روغن 
٢9ـ٢7 درصددانه 

٢500ـ٢٢00 کيلوگرم در هكتارعملكرد دانه

مهر
سینگل کراس آفتابگردان مناسب کشت اّول رد مناطق مرکزی و شمالی اریان

رقم هیبرید 

سال معرفی: 1366
و  فارس  قم،  اصفهان،  مازندران، سمنان،  گلستان،  استان های  مناطق مناسب کشت: 

استان مرکزي

در ايران از سال 1348 مقدمات کار براي توليد هيبريدهاي آفتابگردان در بخش 
تحقيقات دانه هاي روغني مؤسسۀ تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال و بذر فراهم شد و 
الين های بازگردانندۀ باروری برای نخستين بار در سال 135٢ به ايران وارد شد و 
مورد استفاده قرار گرفت هيبريد مهر يكی از نخستين هيبريدهای سينگل کراس 
ايرانی است که توسط به نژادگران در مؤسسۀ تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال و بذر 
در سال 1366 معرفی شد. اين هيبريد از طريق تالقی الين برگشت دهندۀ باروری 
از  اين هيبريد  با الين مادری CMS60/5٢ حاصل شده است. والد پدری   R43
مواد ژنتيكی واردشده توسط محققان يوگسالوی و والد مادری آن از مواد ژنتيكی 
استخراج شده از جوامع آزاد گرده افشان برای کشت در مناطق گلستان، مازندران، 

سمنان، اصفهان، قم، فارس و استان مرکزي تهيه شده است.

180ـ170 سانتی مترارتفاع بوته

تك شاخه نوع شاخه بندی 

75ـ70 گرموزن هزار دانه 

45 درصدمتوسط ميزان روغن 

3500ـ3000 کيلوگرم در عملكرد دانه 
هكتار

1٢0 تا 115 روزطول دورۀ رويش 

واکنش به بيماری 
مقاومپالسموپارا

تحمل نسبی واکنش به کم آبی 
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شفق
سینگل کراس آفتابگردان مناسب ربای کشت اّول ردمناطق مرکزی و شمالی اریان

رقم هیبرید 

سال معرفی: 1366
مناطق مناسب کشت: استان های فارس، اردبيل، مازندران، آذربايجان و زنجان

توليد هيبريدهاي آفتابگردان يكي از عواملي است که مي تواند سبب رونق کشت و 
افزايش عملكرد آن شود. با اين رويكرد از سال 1348 توليد هيبريدهاي آفتابگردان 
در بخش تحقيقات دانه هاي روغني مؤسسۀ نهال و بذر آغاز شد. هيبريد شفق يكی 
از نخستين هيبريدهای سينگل کراس ايرانی است که توسط به نژادگران در مؤسسۀ 
تحقيقات، اصالح و تهيۀ نهال و بذر در سال 1366 معرفی شد. اين هيبريد از طريق 
٢6 CMS حاصل شده  مادری  الين  با   R٢8 باروری برگشت دهندۀ  الين  تالقی 
است. اين هيبريد برای کشت در استان های فارس اردبيل، مازندران، آذربايجان، 

زنجان مناسب است.
ميانگين عملكرد دانۀ اين رقم ٢750 کيلوگرم در هكتار است. اين رقم نسبت به 
متحمل است. متوسط مقدار  بيماری پالسموپارا مقاوم و نسبت به کم آبی نسبتاً 
روغن آن در آزمايش های انجام شده 46 درصد و ميانگين وزن هزار دانۀ آن 65 

گرم است.

165ـ 155 سانتی مترارتفاع بوته 

تك شاخه نوع شاخه بندی 

70ـ60 گرموزن هزار دانه 

46 درصدمتوسط مقدار روغن 

3000ـ٢500 کيلوگرم عملكرد دانه 
در هكتار

110 تا 100 روزطول دوره رويش

واکنش به بيماری 
مقاومپالسموپارا

نسبتاً متحمل واکنش به کم آبی 
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165ـ 155 سانتی مترارتفاع بوته 

تك شاخه نوع شاخه بندی 

70ـ60 گرموزن هزار دانه 

46 درصدمتوسط مقدار روغن 

3000ـ٢500 کيلوگرم عملكرد دانه 
در هكتار

110 تا 100 روزطول دوره رويش

واکنش به بيماری 
مقاومپالسموپارا

نسبتاً متحمل واکنش به کم آبی 

آرذگل
سینگل کراس آفتابگردان مناسب کشت اّول رد مناطق مرکزی، سرد و معتدل سرد 

رقم هیبرید 

سال معرفی: 1373
مناطق مناسب کشت: مناطق مرکزی و شمالی کشور در رژيم های کشت اّول

آفتابگردان بومی مناطق آمريكای مرکزی است، با اينحال به دليل قابليت سازگاری 
با دامنۀ وسيعی از شرايط اقليمی، در بسياری از مناطق کشور ما نيز جايگاه خوبی 
پيدا کرده است. کشت وکار آفتابگردان در ايران تا قبل از معرفی هيبريدها، مبتنی 
بر کشت ارقام آزاد گرده افشان بود. والد پدری اين هيبريد )R43( از مواد ژنتيكی 
آن  مادری  والد  و  آمد  به دست  دهۀ 60  در  يوگسالوی  محققان  توسط  واردشده 
)CMS19( از مواد ژنتيكی استخراجی از جوامع آزاد گرده افشان در همان دورۀ 
زمانی و توسط محققان مؤسسۀ تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال و بذر در مراغه تهيه 
انتخاب  مراحل  که  آنجا  از  است.  زيادی  بسيار  عملكرد  دارای  هيبريد  اين  شد. 
الين های والدينی اين هيبريد در شرايط ديم انجام شده است، هيبريد آذرگل دارای 

تحمل نسبی به شرايط کم آبی است.

170 سانتی متر میانگین ارتفاع بوته 

تك شاخه نوع شاخه بندی 

75 گرمميانگين وزن هزار دانه 

49 درصدمتوسط مقدار روغن

4000ـ3700 عملكرد دانه 
کيلوگرم در هكتار 

100 تا 110 روزطول دوره رويش 

مقاوم واکنش به بيماری سفيدك کرکی

تحمل نسبی واکنش به کم آبی 
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گلدیس
سینگل کراس آفتابگردان مناسب کشت اّول رد مناطق مرکزی و سرد و معتدل سرد

رقم هیبرید 

سال معرفی: 1373
مناطق مناسب کشت: استان های آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، همدان و مرکزي

از جمله يكنواختی و  اهميت هيبريدهای آفتابگردان به دليل خصوصيات مطلوب 
با ديگر مناطق دنيا تهيۀ  افزايش است. همسو  عملكرد زياد برای کشت در حال 
 1348 سال  از  و  بوده  برخوردار  اولويت  از  نيز  ايران  در  آفتابگردان  هيبريدهای 
مقدمات کار برای تهيۀ هيبريدهای آفتابگردان فراهم شده است. هيبريد گلديس، 
نسل دوم هيبريدهای ايرانی است که در سال 1373 از طريق تالقی الين پدری 
مناطق  در  برای کشت  ايرانی  به نژادگران  توسط   CMS19 مادری الين  با   R٢8
آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، همدان و مرکزي حاصل و معرفی شد. ميانگين 
عملكرد دانه اين رقم 3400 کيلوگرم در هكتار است. اين رقم نسبت به بيماری 
پالسموپارا مقاوم است و نسبت به کم آبی تحمل نسبی دارد. متوسط مقدار روغن 
دانۀ آن 60  ميانگين وزن هزار  و  انجام شده 46 درصد  آزمايش های  براساس  آن 

گرم است.

ـ 155 ارتفاع بوته 165
سانتی متر

تك شاخه نوع شاخه بندی 

ـ  55 گرموزن هزار دانه    65

46 درصدمتوسط مقدار روغن 

3600ـ3٢00 عملكرد دانه
کيلوگرم در هكتار

100 تا 110 روزطول دورۀ رويش 

مقاومواکنش به بيماری پالسموپارا

تحمل نسبی واکنش به کم آبی 
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ـ 155 ارتفاع بوته 165
سانتی متر

تك شاخه نوع شاخه بندی 

ـ  55 گرموزن هزار دانه    65

46 درصدمتوسط مقدار روغن 

3600ـ3٢00 عملكرد دانه
کيلوگرم در هكتار

100 تا 110 روزطول دورۀ رويش 

مقاومواکنش به بيماری پالسموپارا

تحمل نسبی واکنش به کم آبی 

گلشید
سینگل کراس آفتابگردان مناسب کشت اّول رد مناطق مرکزی، سرد و معتدل سرد

رقم هیبرید 

سال معرفی: 1373
مناطق مناسب کشت: استان های آذربايجان شرقي و غربي، سمنان، فارس و مرکزي

به  مقاومت  شدن،  مكانيزه  قابليت  يكنواختي،  به علت  آفتابگردان  هيبريدهاي 
گرده افشان  آزاد  ارقام  بر  دنيا  نقاط  اکثر  در  زياد  عملكرد  بودن  دارا  و  بيماري ها 
ترجيح داده مي شوند. در ايران نيز تهيۀ هيبريدهای آفتابگردان از اولويت برخوردار 
آفتابگردان  هيبريدهای  دوم  نسل  به عنوان  گلشيد  هيبريد  راستا  اين  در  و  است 
به همراه دو هيبريد آذرگل و گلديس در سال1373 توسط محققان بخش تحقيقات 
دانه های روغنی مؤسسۀ تحقيقات اصالح و تهيۀ نهال و بذر برای کشت در مناطق 
آذربايجان شرقي و غربي، سمنان، فارس و مرکزي معرفی شد. اين هيبريد از طريق 
تالقی الين بازگردان باروری R43 و الين نر عقيم سيتوپالسمی CMS31 حاصل 
شده است. ميانگين عملكرد دانۀ اين رقم 3650 کيلوگرم در هكتار است. اين رقم 
نسبت به بيماری پالسموپارا مقاوم و در برابر کم آبی نسبتاً متحمل است. متوسط 
مقدار روغن آن در طی آزمايش های انجام شده 44/7 درصد و ميانگين وزن هزار 

دانۀ آن 7٢/5 گرم است.

170ـ160 ارتفاع بوته
سانتی متر

تك شاخهنوع شاخه بندی

78ـ67 گرمميانگين وزن هزار دانه

44/7 درصدمتوسط مقدار روغن

3800ـ3500 عملكرد دانه
کيلوگرم در هكتار

105 تا 95 روزطول دورۀ رويش
مقاومواکنش به بيماری پالسموپارا

تحمل نسبیواکنش به کم آبی
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فرخ
سینگل کراس زوردس آفتابگردان

رقم هیبرید 

سال معرفی: زمستان 1388 
شرقی،  و  آذربايجان غربی  معتدل  سرد  مناطق  در  اّول  کشت  مناسب کشت:  مناطق 
زنجان و کرمانشاه و کشت دوم بعد از برداشت غالت در استان های مرکزی کشور و برخی 

مناطق ديم استان گلستان و مازندران

آفتابگردان يكی از گياهان روغنی است که زراعت آن در کشت دوم بعد از برداشت 
غالت در حال گسترش است. اغلب هيبريدهای موجود، ديررس و پابلند هستند. 
از ديررسی هيبريدهای داخلی و برخی هيبريدهای خارجی به عنوان مانعی برای 
گسترش سطح کشت اين گياه زراعی ياد می شود. عملكرد هيبريد فرخ با عملكرد 
قابل  آفتابگردان  هيبريد  رقم  زودرس ترين  به عنوان  رايج  وارداتی  مشابه  هيبريد 
رقابت است. آزمايش های انجام شده در شرايط ديم و کشت دوم، قابليت جايگزينی 
اين رقم با هيبريدهای مشابه را تأييد کرده است. اين هيبريد عالوه بر برخورداری 
از سازگاری و مقاومت به بيماری سفيدك داخلی، از نظر ارتفاع به مراتب کوتاه تر از 
هيبريد آذرگل و حدود ٢0ـ  15 روز زودرس تر از آن است و از اين حيث، قابليت 
امكان  کم آبی،  به  نسبت  رقم  اين  تحمل  دارد.  را  وارداتی  هيبريد  ارقام  با  رقابت 

توسعۀ کشت آن را در مناطق مواجه با محدوديت آبی، امكان پذير می سازد.

100ـ90 روزطول دورۀ رویش

165ـ  155 سانتی مترارتفاع بوته

ـ  55 گرموزن هزار دانه   65

4500ـ3500 عملكرد دانه
کيلوگرم در هكتار

48ـ46 درصدمتوسط مقدار روغن

واکنش به بيماری 
مقاومسفيدك کرکی

واکنش به تنش 
متحملخشكی
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100ـ90 روزطول دورۀ رویش

165ـ  155 سانتی مترارتفاع بوته

ـ  55 گرموزن هزار دانه   65

4500ـ3500 عملكرد دانه
کيلوگرم در هكتار

48ـ46 درصدمتوسط مقدار روغن

واکنش به بيماری 
مقاومسفيدك کرکی

واکنش به تنش 
متحملخشكی

ربزگر
رقم هیبرید آفتابگردان مناسب کشت رد مناطق مختلف کشور

سال معرفی: 1391
خراسان،  آذربايجان،  کرمانشاه،  معتدل  مناطق  در  اّول  مناسب کشت: کشت  مناطق 
اصفهان،  فارس،  مرکزی،  استان  جمله  از  مناطق  تمام  در  دوم  کشت  زنجان،  و  همدان 

گلستان و مازندران

هيبريد برزگر به همراه هيبريد آذرگل در بسياری از مناطق کشور در کشت اّول 
)پس از رفع سرمای کمتر از 15 درجه سانتی گراد( همچنين کشت دوم )پس از 
رقم 85000  ـ66000  اين  مناسب  تراکم  گندم( کشت می شود.  و  برداشت جو 
بوته در هكتار است. اين هيبريد با دارا بودن ويژگی هايی از جمله زودرسی نسبی و 
عملكرد بيشتر نسبت به آذرگل، مقاومت به بيماری سفيدك کرکی و زنگ نژادهای 
ايرانی و درصد روغن باال از جمله هيبريدهای برتر به حساب می آيد. هيبريد برزگر 
در آزمايش های مقايسه ای در سطح زارعان پيشرو نتايج مطلوبی داشته است. اين 
رقم به دليل سازگاری با مناطق مختلف کشت آفتابگردان در ايران و برخورداری از 
ويژگی های مقاومت به بيماری های محدودکنندۀ سفيدك کرکی و زنگ، جايگزين 

خوبی برای هيبريدهای خارجی محسوب می شود.

سینگل کراسنوع هیبرید

100ـ  95 روزطول دورۀ رشد 

180ـ160 سانتی مترارتفاع بوته

65 گرمميانگين وزن هزار دانه

47/99 درصدميانگين مقدار روغن 

متحملواکنش به تنش آبی

مقاوم به نژاد 100واکنش به سفيدك کرکی 

مقاوم به دو نژاد 300 واکنش به زنگ ها
و 30٢

3457 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه



144

اقسم
سینگل کراس آفتابگردان با عملکرد زیاد

رقم هیبرید 

سال معرفی: زمستان 1391 
مناطق مناسب کشت: کشت اّول در تمام مناطق کشور و درکشت دوم مناطق گرم و معتدل 

دانۀ  عملكرد  دارای  قاسم  هيبريد 
ارتفاع  کوتاه،  رويش  دورۀ  مطلوب، 
نسبت  به  برداشت  شاخص  کوتاه، 
طبق  مطلوب،  شكلي  ساختار  کم، 
ايستاده و بزرگ، درصد روغن زياد، 
بيماری های محدودکننده  به  مقاوم 
به ويژه زنگ و سفيدك کرکی است. 
از همه مهم تر اينكه نسبت به تنش 
شديد،  حتی  و  متوسط  کم آبِی 
متحمل شناخته شده است. هيبريد 
قاسم به دليل ارتفاع کوتاه و خمش 
مكانيزه  برداشت  برای  ساقه،  کم 
با  رقابت  به  قادر  و  مناسب  بسيار 

هيبريدهای خارجی است. 

سینگل کراسنوع هیبرید

3٢50 کيلوگرم عملكرد دانه 
در هكتار

87  ـ90 روزدورۀ رسيدن فيزيولوژيك

130ـ150 ارتفاع بوته
سانتی متر

واکنش به بيماری سفيدك 
مقاومکرکی نژاد 100

واکنش به بيماری زنگ
مقاوم به 

نژاد 30٢  
جدايه خوی

55 گرمميانگين وزن هزار دانه

47ـ  49 درصدمقدار روغن

بسيار متحملواکنش به تنش کم آبی
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سینگل کراسنوع هیبرید

3٢50 کيلوگرم عملكرد دانه 
در هكتار

87  ـ90 روزدورۀ رسيدن فيزيولوژيك

130ـ150 ارتفاع بوته
سانتی متر

واکنش به بيماری سفيدك 
مقاومکرکی نژاد 100

واکنش به بيماری زنگ
مقاوم به 

نژاد 30٢  
جدايه خوی

55 گرمميانگين وزن هزار دانه

47ـ  49 درصدمقدار روغن

بسيار متحملواکنش به تنش کم آبی

یکتا
رقم کنجد مناسب کشت رد مناطق معتدل نیمۀ شمالی کشور

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل نيمۀ شمالی کشور

کنجد از جمله گياهان بومی کشور و احتماالً قديمی ترين گياه روغنی کشت شده 
توسط بشر است. زراعت کنجد از ديرباز در کشورمان رايج بوده و توده های بومی 
متعددی از اين گياه پديد آمده است. برای اصالح و معرفی ارقام مناسب و سازگار 
توده های  از  انتخاب تك بوته  و  با دورگ گيری  نيمۀ شمالی کشور  با شرايط گرم 
دورگ ضمن استفاده از روش تهيۀ الين خالص از توده های دورگ نسل های در 
حال تفكيك آغاز شد. تك بوته های انتخابی بر اساس اهداف اصالحی ارزيابی شدند 
و پس از طی مراحل مقدماتی و نهايي، رقم يكتا به عرصۀ زراعت کشور معرفي شد. 
پر محصولی، سازگاری با اقليم گرم نيمۀ شمالی کشور، تحمل به خوابيدگی و رنگ 

روشن بذر از ويژگی های برجستۀ اين الين به شمار می آيد.

170ـ140 سانتی مترارتفاع بوته 

تك شاخهنوع شاخه بندی

سفيد ـ کرمرنگ دانه

٢/9ـ ٢/6 گرمميانگين وزن هزار دانه

57   ـ54 درصدمقدار روغن

1100ـ800 کيلوگرم عملكرد دانه 
در هكتار

سهتعداد گل در محور

نداردمقاومت به ريزش

داردمقاومت به خوابيدگی
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اولتان
رقم کنجد مناسب کشت رد مناطق معتدل نیمۀ شمالی کشور

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب کشت: مناطق نيمۀ شمالی کشور

زراعت کنجد از ديرباز در کشورمان رايج بوده و متناسب با شرايط اقليمی، توده های 
با  بومی متعددی از اين گياه پديد آمده است. برای اصالح و معرفی ارقام کشور 
استفاده از تنوع موجود در توده های بومی مبادرت به انتخاب تك بوته از تودۀ بومی 
و  شدند  ارزيابی  اصالحی  اهداف  براساس  انتخابی  تك بوته های  شد.  مغان  کنجد 
به عرصۀ زراعت کشور معرفي  اولتان  نهايي، رقم  و  از طی مراحل مقدماتی  پس 
شد. پرمحصولی، سازگاری با اقليم گرم نيمۀ شمالی کشور، تحمل به خوابيدگی و 
تحمل نسبی به شرايط کم آبی در نيمۀ شمالی کشور از ويژگی های برجستۀ اين 

الين به شمار می آيد.

170ـ140 سانتی مترارتفاع بوته 

چندشاخهنوع شاخه بندی

قهوه ایرنگ دانه

3/4ـ  ٢/9 گرمميانگين وزن هزار دانه

56  ـ54 درصدمقدار روغن

1٢50ـ900 کيلوگرم در هكتارعملكرد دانه 

يكتعداد گل در محور

نداردمقاومت به ريزش

متحملواکنش به خشكی

متحملواکنش به خوابيدگی
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170ـ140 سانتی مترارتفاع بوته 

چندشاخهنوع شاخه بندی

قهوه ایرنگ دانه

3/4ـ  2/9 گرممیانگین وزن هزار دانه

56  ـ54 درصدمقدار روغن

1250ـ900 کیلوگرم در هکتارعملکرد دانه 

یکتعداد گل در محور

نداردمقاومت به ریزش

متحملواکنش به خشکی

متحملواکنش به خوابیدگی

دشتستان 2
رقم کنجد مناسب کشت رد مناطق گرم جنوب کشور

سال معرفی: 1385
مناطق مناسب کشت: مناسب برای کشت در مناطق گرم جنوب کشور شامل جنوب 
استان بوشهر، مناطقی از استان های فارس )داراب(، خوزستان )دزفول(، سیستان و بلوچستان 

)ایرانشهر( و هرمزگان )حاجی آباد(

کنجد کم توقع ترین و سازگارترین محصول کشاورزي استان بوشهر به شمار مي رود. 
کشت و استفاده از بذر کنجد در این استان سابقه اي طوالني دارد و کشت دوم 
محلي  تودۀ  استان  در  کاشت  مورد  بذر  مي شود.  محسوب  گندم  برداشت  از  بعد 
است، از این رو به منظور دستیابي به افزایش عملکرد، یکنواختي، زودرسي و سایر 
صفات مطلوب زراعي سلکسیون از داخل توده محلي دشتستان انجام گرفت. کنجد 
تودۀ  از   )pure line selection( از طریق گزینش الین خالص  رقم دشتستان2 
محلي کنجد دشتستان به دست آمد. براي این منظور، در پاییز سال 1369 تعدادي 
تک بوته از مزارع کنجد استان انتخاب شد. بذر هر تک بوته جداگانه برداشت شد 
از آزمایش های مقدماتي، پیشرفته و تحقیقي ترویجي در مناطق مختلف  و پس 
استان رقمي تولید شد که از نظر عملکرد دانه، تحمل به بیماري بوته میري و گل 
سبز نسبت به تودۀ محلي برتري دارد. این رقم با نام دشتستان2 و براي کشت در 

استان بوشهر و مناطق گرم کنجدخیز کشور معرفي شد.

145ـ142 سانتی مترارتفاع بوته 

چندشاخهنوع شاخه بندی
قهوه ای روشنرنگ دانه

4 گرم میانگین وزن هزار دانه
57 درصد متوسط مقدار روغن

2363ـ2100 کیلوگرم در هکتارعملکرد دانه 
یکتعداد گل در محور

نسبتاً متحملمقاومت به بوته میری
نسبتاً متحملواکنش به کم آبی
100ـ110 روزطول دورۀ رشد

45ـ  48متوسط تعداد کپسول در ساقۀ اصلي

140ـ180متوسط تعداد کپسول در بوته
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داراب 1
رقم کنجد مناسب کشت رد نیمۀ جنوبی کشور

سال معرفی: 1388
فارس،  استان های  شامل  کشور  جنوبی  نیمۀ  مناطق  کشت:  مناسب  مناطق 

خوزستان، بوشهر، هرمزگان و کرمان

کنجد از گياهان روغني بومي ايران است که زراعت آن از ديرباز در استان های جنوبی 
کشور متداّول بوده است. کنجد به عنوان گياه روغنی متحمل به شرايط خشكی و کم آبی 
از قابليت کشت در مناطق کم آب کشور برخوردار است و می تواند به عنوان زراعت دوم 
بعد از برداشت غالت نيز استفاده شود. رقم جديد داراب 1 با استفاده از روش انتخاب 
الين خالص از توده محلي کنجد داراب به دست آمد. در سال 1369 با در نظر داشتن 
صفات پرمحصولی، مقاومت به بوته ميری و زودرسی نسبی از توده هاي بومي مناطق 
مختلف استان فارس انتخاب تك بوته صورت گرفت. با توجه به برتري اين رقم به ويژه از 
لحاظ عملكرد دانه، مقاومت به بيماری بوته ميری و نيز زودرسی نسبی در مقايسه با رقم 
شاهد در سال زراعي 83  ـ138٢ در مناطق مختلف نيمۀ جنوبی کشور از نظر عملكرد 
و سازگاری مورد ارزيابی تكميلی قرار گرفت و برتری آن تأييد و با نام داراب 1 به عرصۀ 
زراعت کشور معرفی شد. پرمحصولی، تحمل به بيماری های بوته ميری و گل سبز و نيز 

زودرسی نسبی در مقايسه با رقم شاهد از ويژگي هاي ممتاز اين رقم به شمار می آيد.

1500 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

1٢0ـ110 روزطول دورۀ رويش
يكتعداد گل در محور

190ـ160متوسط تعداد کپسول در بوته
130ـ  115 سانتی مترارتفاع بوته

3/4ـ3 گرموزن هزار دانه
5٢  درصدمتوسط مقدار روغن دانه

قهوه ای روشنرنگ دانه
چندشاخهنوع شاخه بندی

چهارتعداد رديف در کپسول
متحمل تحمل به بيماری
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1500 کیلوگرم در میانگین عملکرد دانه
هکتار

1٢0ـ110 روزطول دورۀ رويش
يكتعداد گل در محور

190ـ160متوسط تعداد کپسول در بوته
130ـ  115 سانتی مترارتفاع بوته

3/4ـ3 گرموزن هزار دانه
5٢  درصدمتوسط مقدار روغن دانه

قهوه ای روشنرنگ دانه
چندشاخهنوع شاخه بندی

چهارتعداد رديف در کپسول
متحمل تحمل به بيماری

هلیل
رقم کنجد مناسب کشت رد مناطق گرم جنوب کشور

سال معرفی: 1392
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم جنوب کشور شامل جنوب استان کرمان، مناطقی 
از استان های فارس )داراب(، خوزستان )دزفول(، سيستان و بلوچستان )ايرانشهر و زابل( و 

هرمزگان )حاجی آباد(

کنجد از جمله محصوالتی است که از قرن ها پيش در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير 
کشت می شده است و به دليل مقاومت به خشكی و گرما، اهميت بسيار زيادی در 
توسعه پايدار کشاورزی اين مناطق به عنوان کشت تابستانه دارد. تالش برای اصالح 
و معرفی ارقام مناسب و سازگار با شرايط گرم جنوب کشور و جنوب استان کرمان 
با استفاده از روش انتخاب الين خالص از توده های محلی کنجد جيرفت با انتخاب 
تك بوته در سال 1377 شروع شد. تك بوته های انتخابی براساس اهداف اصالحی 
به  نهايي  آزمايش مقايسۀ عملكرد  از طی مراحل مقدماتی،  ارزيابی شدند و پس 
مدت دو سال در سال هاي 1381 و 138٢ انجام گرفت و بين الين هاي بررسي 
شده، الين 13ـ   JL در بررسی تحقيقی ـ ترويجی به عنوان الين برتر تعيين و با نام 
»هليل« به عرصۀ زراعت کشور معرفي شد. پرمحصولی، سازگاری مناسب به اقليم 
گرم کشور، تحمل نسبی بيماری پژمردگی فوزاريومی، تحمل نسبی تنش خشكی 
و ريزش دانۀ کمتر نسبت به رقم رايج محلی از ويژگی های برجستۀ اين رقم است.

بلند، 175 سانتی متر ميانگين ارتفاع بوته 

چندشاخهنوع شاخه بندی

قهوه ایرنگ دانه

3/4 گرمميانگين وزن هزار دانه

54 درصدمتوسط مقدار روغن

15٢0 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه 

يكتعداد گل در محور

واکنش به پژمردگی 
نسبتاً متحملفوزاريومی

نسبتاً متحملواکنش به کم آبی
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سینگل کراس 704
سینگل کراس دریرس، مناسب کشت رد مناطق گرمسیر و سردسیر کشور

رقم رذت هیبرید 

سال معرفی: 1359
مناطق مناسب کشت: اکثر استان های کشور )در استان های سردسير برای توليد علوفه 

و در استان های معتدل و گرمسير به صورت دومنظوره قابل بهره برداری است(

ذرت سينگل کراس 704 از نظر گروه رسيدن جزء ارقام ديررس است. ميانگين وزن 
هزار دانۀ آن 350 گرم است. ميانگين عملكرد دانۀ اين رقم 8 تن در هكتار است 
و در اکثر استان های کشور قابل کشت است. در استان های سردسير برای توليد 
علوفه و در استان های معتدل و گرمسير به صورت دو منظوره )دانه ای و علوفه ای( 
قابل بهره برداری است. اين رقم برای تغذيه انسان، خوراك دام و طيور، و نيز در 

صنعت استفاده می شود. 

دندان اسبیتیپ دانه

8000 کيلوگرم ميانگين عملكرد دانه 
در هكتار

16 رديفمتوسط تعداد رديف دانه در بالل

٢٢ سانتی مترمتوسط طول بالل 

48 ميلی مترمتوسط قطر بالل
متوسط تعداد روز تا ظهور گل 

67 روزتاجی 

زمان سبز شدن تا رسيدن 
135ـ  1٢5 روزفيزيولوژيكی 

7٢ـ  65 هزار بوته تراکم مطلوب در مزرعه 
در هكتار

350 گرمميانگين وزن هزار دانه 

300 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 
مقاومت نسبیواکنش به فوزاريوم 
مقاومت نسبیواکنش به سياهك
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دابل کراس 370
رقم رذت هیبرید دابل کراس زوردس، مناسب کشت دوم بعد از ربداشت گندم و کشت اهی تأخیری

سال معرفی: 1395
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شيراز 
و مرودشت(، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اّول در مناطق بسيار سرد 

کشور

ذرت دابل کراس 370 از نظر گروه رسيدن جزء ارقام زودرس است. اين رقم از ارقام 
ذرت دانه ای است که برای توليد دانه از آن استفاده می شود. شكل بالل استوانه ای 
و تيپ دانۀ آن دندان اسبی است. اين رقم در اکثر استان های کشور قابل کشت و 

بهره برداری است. 

دندان اسبی تیپ دانه

٢70 گرمميانگين وزن هزار دانه 

16 رديفتعداد رديف دانه در بالل

16 سانتی مترمتوسط طول بالل 

44 ميلی مترمتوسط قطر بالل

60 روزمتوسط تعداد روز تا ظهور گل تاجی 

زمان سبز شدن تا رسيدن 
105ـ  95 روزفيزيولوژيكی 
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سینگل کراس 301
سینگل کراس زوردس، مناسب کشت رد مناطق معتدل، معتدل سرد و بسیار سرد

رقم رذت هیبرید 

سال معرفی: 1368
مناطق مناسب کشت: به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت های تأخيري 
در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شيراز و مرودشت(، استان های 

اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اّول در مناطق بسيار سرد کشور

ميانگين  است.  زودرس  ارقام  جزء  رسيدن  گروه  نظر  از  سينگل کراس301  ذرت 
عملكرد دانۀ اين رقم 5 تن در هكتار است و به عنوان کشت دوم بعد از برداشت 
گندم و کشت های تأخيري در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان 
فارس )شيراز و مرودشت(، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اّول در 

مناطق بسيار سرد کشور قابل کشت و استفاده است. 

دندان اسبیتیپ دانه

5000 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه 

٢80 گرمميانگين وزن هزار دانه 

16 رديفتعداد رديف دانه در بالل

مخروطی، استوانه ایشكل بالل

مقاومت نسبیواکنش به فوزاريوم

متوسط تعداد روز تا ظهور 
56 روزگل تاجی 

95ـ  85 روزروز تا رسيدن فيزيولوژيكی 

85 هزار بوته در هكتارتراکم مطلوب در مزرعه 

مقاومت نسبی واکنش به سياهك

٢95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 
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سینگل کراس 604 )زرین(

سینگل کراس متوسط رس، مناسب کشت رد مناطق معتدل، معتدل سرد و بسیار سرد
رقم رذت هیبرید 

سال معرفی: 1368
مناطق مناسب کشت: اکثر استان های کشور؛ به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم 
و کشت های تأخيري در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شيراز 
و مرودشت(، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اّول در مناطق بسيار سرد 

کشور

ذرت سينگل کراس 604 از نظر گروه رسيدن جزء ارقام متوسط رس است. ميانگين 
عملكرد دانۀ اين رقم 7 تن در هكتار بوده و برای کشت اّول در اکثر استان های 
کشور مناسب است. به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت های تأخيري 
در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شيراز و مرودشت(، 

استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه کاربرد دارد.

دندان اسبیتیپ دانه
40 تن در هكتار ميانگين عملكرد علوفه 
7000 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه 

18ـ16 رديفتعداد رديف دانه در بالل
زردرنگ دانه 

3٢0 گرمميانگين وزن هزار دانه 
1٢5 روزمتوسط طول دوره رشد

٢1ـ  18 کيلوگرم در مقدار مصرف بذر 
هكتار 

70 هزار بوتهتراکم مطلوب در مزرعه 
٢95 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

حساسواکنش به شوری
حساسواکنش به خشكی

مقاومت نسبیواکنش به بيماری لكه برگی 
مقاومت نسبیواکنش به پوسيدگی بالل 

مقاومت نسبیواکنش به سياهك 
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سینگل کراس 711
سینگل کراس دریرس، مناسب کشت رد مناطق گرمسیر و سردسیر کشور

رقم رذت هیبرید 

سال معرفی: 1368
مناطق مناسب کشت: اکثر استان های کشور )در استان های سردسير برای توليد علوفه 
و در استان های معتدل و گرمسير به صورت دو منظورۀ دانه و علوفه قابل بهره برداری است(

ذرت سينگل کراس 711 از نظر  گروه رسيدن جزء ارقام ديررس است. ميانگين 
عملكرد دانۀ اين رقم 8 تن در هكتار است. شكل بالل مخروطی و تيپ دانۀ آن 
سخت است. اين رقم مناسب کشت در اکثر استان های کشور است و در استان های 
سردسير برای توليد علوفه و در استان های معتدل و گرمسير به صورت دو منظوره 

)دانه و علوفه( قابل کشت و بهره برداری است. 

سخت تیپ دانه

8000 کيلوگرم در هكتارميانگين عملكرد دانه 

قرمز روشنرنگ چوب بالل 

18 رديفتعداد رديف دانه در بالل

مخروطیشكل بالل

زرد متمايل به نارنجیرنگ دانه

متوسط تعداد روز تا 
67 روزظهور گل تاجی 

روز تا رسيدن 
135ـ  1٢5 روزفيزيولوژيكی 

70ـ  65 هزار بوته در هكتارتراکم مطلوب در مزرعه 

350 گرمميانگين وزن هزار دانه 
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سینگل کراس 647

سینگل کراس متوسط رس، مناسب کشت رد اکثر استان اهی کشور
رقم رذت هیبرید 

سال معرفی: 1377
مناطق مناسب کشت: اکثر استان های کشور )در استان های سردسير برای توليد علوفه 

و در استان های معتدل و گرمسير به منظور توليد دانه و علوفه(

ذرت سينگل کراس 647 از نظر گروه رسيدن جزء ارقام متوسط رس است. ميانگين 
اين رقم 8 تن در هكتار است. شكل بالل مخروطی ـ استوانه ای و  عملكرد دانۀ 
تيپ دانۀ آن دندان اسبی است. اين رقم مناسب کشت در اکثر استان های کشور 
است و در استان های سردسير برای توليد علوفه و در استان های معتدل و گرمسير 

به صورت دو منظوره )دانه و علوفه( قابل کشت و بهره برداری است.

دندان اسبیتیپ دانه

٢0 سانتی مترمتوسط طول بالل 

5٢ سانتی مترمتوسط قطر بالل 

٢0ـ  18 رديفتعداد رديف دانه در بالل

مخروطی، استوانه ایشكل بالل

متوسط تعداد روز تا 
63 روزظهور گل تاجی 

تعداد روز تا رسيدن 
1٢5ـ  115 روزفيزيولوژيكی 

75 هزار بوته در هكتار تراکم مطلوب در مزرعه 

3٢5 گرممتوسط وزن هزار دانه 

مقاومت نسبیواکنش به فوزاريوم

مقاومت نسبیواکنش به سياهك
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سینگل کراس 600

سینگل کراس متوسط رس و مناسب ربای تولید پاپ کورن
رقم رذت    هیبرید 

سال معرفی: 1378
مناطق مناسب کشت: اکثر استان های کشور

ذرت سينگل کراس 600 از نظر گروه رسيدن جزء ارقام متوسط رس است. اين رقم 
از ارقام ذرت آجيلي است که برای توليد پاپ کورن از آن استفاده می شود. شكل 
بالل مخروطی و تيپ دانۀ آن سخت است. اين رقم که در اکثر استان های کشور 
مقاومت  بالل  فوزاريومی  پوسيدگی  بيماری  به  است،  بهره برداری  و  کشت  قابل 

نسبی دارد.

سخت تیپ دانه

180 گرمميانگين وزن هزار دانه 

16 رديفتعداد رديف دانه در بالل

٢0 سانتی مترمتوسط طول بالل 

35 ميلی مترمتوسط قطر بالل  

60 روزمتوسط تعداد روز تا ظهور گل تاجی 

1٢5ـ   115 روززمان سبز شدن تا رسيدن فيزيولوژيكی 
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سینگل کراس 302

سینگل کراس زوردس، مناسب کشت دوم بعد از ربداشت گندم و کشت اهی تأخیری
رقم رذت هیبرید 

سال معرفی: 1382
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شيراز 
و مرودشت(، استان های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اّول در مناطق بسيار سرد 

کشور

ذرت سينگل کراس 30٢ از نظر گروه 
است.  زودرس  ارقام  جزء  رسيدن 
اين رقم از ارقام ذرت دانه ای است 
استفاده  آن  از  دانه  توليد  برای  که 
و  استوانه ای  بالل  شكل  می شود. 
است.  دندان اسبی  آن  دانۀ  تيپ 
کشور  استان های  اکثر  در  رقم  اين 
قابل کشت و بهره برداری بوده و به 
بيماری پوسيدگی فوزاريومی بالل و 

سياهك مقاومت نسبی دارد.

دندان اسبی تیپ دانه

٢74 گرمميانگين وزن هزار دانه 

18 رديفتعداد رديف دانه در بالل

٢0 سانتی مترمتوسط طول بالل 

35 ميلی مترمتوسط قطر بالل  

متوسط تعداد روز تا ظهور گل 
60 روزتاجی 

زمان سبز شدن تا رسيدن 
1٢0ـ   115 روزفيزيولوژيكی 
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سینگل کراس 500

سینگل کراس متوسط رس، مناسب ربای تولید داهن
رقم رذت    هیبرید 

سال معرفی: 1383
مناطق مناسب کشت: اکثر استان های کشور

ذرت سينگل کراس 500 از نظر گروه رسيدن جزء ارقام متوسط رس است. شجرۀ 
اين رقم R59   ×  OH43 است و با روش بالل به رديف حاصل شده است. شكل بالل 
مخروطی و تيپ دانه دندان اسبی است. در بررسي واکنش اين رقم به بيماری های 
سياهك و پوسيدگی فوزاريومی بالل با آلودگي مصنوعي، شدت آلودگي کمتر از 
شاهد بود. از نظر عملكرد دانه، نسبت به شاهد برتری دارد و در اکثر استان های 

کشور قابل کشت و بهره برداری است.

دندان اسبی  تیپ دانه

٢9٢/83 گرمميانگين وزن هزار دانه 

18 رديفتعداد رديف دانه در بالل

٢0 سانتی مترمتوسط طول بالل 

35 ميلی مترمتوسط قطر بالل  

متوسط تعداد روز تا ظهور گل 
60 روزتاجی 

زمان سبز شدن تا رسيدن 
130ـ1٢0 روزفيزيولوژيكی 
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سینگل کراس260(
فجر )

رقم هیبرید زوردس رذت داهن ای، مناسب کشت دوم  رد مناطق معتدل و معتدل سرد کشور

سال معرفی: 1387
مناطق مناسب کشت: به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم در مناطق معتدل و معتدل 

سرد کشور، مانند استان فارس )شيراز و مرودشت(، استان هاي اصفهان، خراسان و کرمانشاه

به منظور کشت ذرت در کشور درحال حاضر استفاده می شود،  رقمی که معموالً 
هيبريد ديررس KSC 704 است. استفاده از ارقام ديررس در کشت دوم در مناطق 
معتدل )بعد از برداشت گندم( به دليل محدوديت فصل، قبل از مرحلۀ گلدهي يا 
به منظور  يا  و  مواجه می شود  پاييزه  بارندگي هاي  يا  با سرما  دانه  پرشدن  از  قبل 
جلوگيري از تأخير در کشت محصوالت پاييزه با رطوبت باال برداشت مي شوند که 
سبب کاهش کمي و کيفي محصول و در نهايت کاهش هكتوليتر مي شود. هيبريد 
بودن  زودرس تر  معرفی شد.  و جو(  برداشت گندم  از  )بعد  برای کشت دوم  فجر 
نسبت به ارقام متوسط رس و ديررس رايج در کشور، برداشت با رطوبت مناسب، 
جلوگيري از تأخير در کشت هاي پاييزه و عملكرد مناسب از مهم ترين ويژگی های 

اين رقم است.

11ـ10 تن در هکتارمیانگین عملکرد 

٢06 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

زودرس از گروه ٢80 فائو با گروه رسيدن
دوره رشد و نمو 115ـ  105 روز

دندان اسبیفرم دانه

زردرنگ دانه

قرمزرنگ چوب بالل

٢90 گرمميانگين وزن هزاردانه

نيمه مقاومواکنش به فوزاريوم 

واکنش به سياهك 
حساسمعمولی
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سینگل كراس 400(
دهقان )

رقم هيبريد متوسط ـ زوردس رذت داهن ای، مناسب کشت دوم رد مناطق معتدل و معتدل سرد کشور و کشت اهی تأخيری

سال معرفی: 1387
مناطق مناسب کشت: به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و کشت هاي تأخیري 
در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، مانند استان فارس )شیراز و مرودشت(، استان هاي 

اصفهان، خراسان، کرمانشاه و کشت اّول در مناطق سرد کشور

یکي از مشکالت کشت دوم ذرت در 
کشور کمبود هیبرید مناسب در گروه 
زودرس  و  زودرس  ـ  رس  متوسط 
است که عالوه بر نداشتن مشکالت 
بتواند  دوم،  کشت  در  دیررس  ارقام 
دانه  عملکرد  کیفي  و  کمي  افت  از 
جلوگیري کند. رقم متوسطـ  زودرس 
 KSC( هیبرید سینگل کراس دهقان
400( به عنوان کشت دوم و همچنین 
شد.   معرفی  تأخیري  کشت هاي 
نسبت  دهقان  رقم  بودن  زودرس تر 
رایج  دیررس  و  متوسط رس  ارقام  به 
در کشور، برداشت با رطوبت مناسب، 
کشت هاي  در  تأخیر  از  جلوگیري 
مقاومت  و  مناسب  عملکرد  پاییزه، 
نسبت به بیماري سیاهک معمولي از 

ویژگی های این رقم است.

میانگین 
11ـ10 تن در هکتارعملکرد
میانگین 
208  سانتی مترارتفاع بوته

گروه 
رسیدن

متوسط رس ـ زودرس از گروه 400 
فائو با دورۀ رشد و نمو 120ـ  115 روز

دندان اسبیفرم دانه

زردرنگ دانه
رنگ چوب 

قرمزبالل

میانگین 
وزن هزار 

دانه
280/60 گرم

واکنش به 
متحملفوزاریوم

واکنش به 
سیاهک 
معمولی

مقاوم
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میانگین 
11ـ10 تن در هکتارعملکرد
ميانگين 
٢08  سانتی مترارتفاع بوته

گروه 
رسيدن

متوسط رس ـ زودرس از گروه 400 
فائو با دورۀ رشد و نمو 1٢0ـ  115 روز

دندان اسبیفرم دانه

زردرنگ دانه
رنگ چوب 

قرمزبالل

ميانگين 
وزن هزار 

دانه
٢80/60 گرم

واکنش به 
متحملفوزاريوم

واکنش به 
سياهك 
معمولی

مقاوم

کارون 701
متحمل هب تنش خشکی و مناسب کشت رد مناطق گرمسیری کشور

سینگل کراس با عملکرد داهنٔ   باال، 
رقم رذت    هیبرید 

سال معرفی: 1390
کرمانشاه، جنوب  استان  مناطق گرمسير کشور شامل جنوب  مناطق مناسب کشت: 

استان لرستان، جنوب استان فارس، استان های کرمان، خوزستان و ايالم

يكی از محدوديت های کنونی توسعۀ کشت ذرت در مناطق گرمسير، نياز آبی نسبتاً 
زياد آن است. هيبريد کارون 701 با خصوصيات مورفولوژيك مطلوب، 30 درصد 
تنش  به  نسبت  متوسط،  تنش های  در  عملكرد  کاهش  عدم  و  بيشتر،  گردۀ  دانۀ 
خشكی نسبتاً متحمل است. هم اکنون 17ـ  15 نوبت آبياری برای رقم شاهد انجام 
می شود، در حالی که کاهش 4ـ3 نوبت آبياری در مورد اين رقم امكان پذير است. 
عملكرد دانۀ اين هيبريد در شرايط تنش خشكی ٢000ـ1500 و در شرايط بدون 
تنش 1000 کيلوگرم بيشتر از هيبريد شاهد )SC704( بود. دورۀ رشد آن از سبز 
شدن تا رسيدگی فيزيولوژيك دانه 10ـ7 روز کوتاه تر از رقم شاهد است. پتانسيل 
توليد بذر هيبريد اين رقم 3500 کيلوگرم در هكتار است، در حالی که ميزان بذر 
بوجاری شدۀ رقم شاهد در مناطق گرمسير به دليل حساسيت الين مادری آن به 
تنش گرما حداکثر 1500 کيلوگرم است. عملكرد دانۀ اين هيبريد در شرايط تنش 
خشكی ٢000ـ1500 )٢0 درصد( و در شرايط بدون تنش 1000 )10درصد( 

عملكرد در واحد سطح از رقم شاهد باالتر است.

9000 کیلوگرم در هکتار میانگین عملکرد
)در شرایط بدون تنش(

190 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته
تعداد روز از سبز شدن 
115ـ113 تا رسيدگی فيزيولوژيك 

11/7 ميانگين درصد پروتئين
15تعداد رديف دانه در بالل
374 گرمميانگين وزن هزار دانه
متحملواکنش به تنش خشكی

واکنش به سياهك 
مقاوممعمولی
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مبین
متحمل هب تنش گرما، و مناسب کشت رد مناطق گرمسیری کشور

سینگل کراس متوسط رس، با عملکرد داهنٔ   زیاد، 
رقم رذت     هیبرید 

سال معرفی: 1390
کرمانشاه، جنوب  استان  مناطق گرمسير کشور شامل جنوب  مناطق مناسب کشت: 

استان لرستان، جنوب استان فارس، استان کرمان، استان خوزستان و استان ايالم

به لحاظ  از رقم شاهد )SC704( است و  ذرت هيبريد مبين 1٢ روز زودرس تر 
نسبی  تحمل  و  زودرسی  ندارد.  شاهد  رقم  با  معنی داری  اختالف  دانه،  عملكرد 
را  آن  دوم  کشت  که  است  هيبريد  اين  مهم  ويژگی های  ديگر  از  گرما  تنش  به 
 ،SC704 امكان پذير می کند. اين هيبريد با دارا بودن حجم دانۀ گردۀ باالتر از رقم
فاصلۀ بسيار کوتاه ظهور اندام های زايشی، دانۀ گردۀ بيشتر، و تحمل نسبی به تنش 
گرما به منظور کشت در مناطق گرمسيری اهميت زيادی دارد. ارتفاع کوتاه تر بالل 
از سطح زمين، ارتفاع کوتاه تر کل بوته و قطر بيشتر ساقه موجب تحمل بيشتر اين 
هيبريد به ورس است. ديگر ويژگی مورفولوژيك اين رقم، داشتن ريشه های هوايی 
قوی و فعال از نظر ارتباط و اتصال به خاك  است که احتماالً يكی ديگر از داليل 
تحمل اين رقم به ورس است. عملكرد اين رقم در شرايط معمول در سطح رقم 

شاهد و در شرايط تنش گرما ٢0 درصد باالتر از آن است.

8040 کیلوگرم در هکتار میانگین عملکرد

169 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته

دورۀ رشد سبز شدن تا 
11٢ روزرسيدن فيزيولوژيكی

16تعداد رديف دانه

زرد رنگ دانه

361 گرمميانگين وزن هزار دانه

مقاومواکنش به فوزاريوم

متحملواکنش به تنش گرما

مقاومواکنش به سياهك

رسیدگی  نشان دهنده  که  سیاه  الیه  ظهور 
شاهد  رقم  از  زودتر  رقم  این  فیزیولوژیک 

)بالل سمت راست( می باشد.
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کرج 705
سینگل کراس رذت مناسب کشت رد مناطق رذت کاری

رقم  هیبرید 

سال معرفی: 1391
لرستان،  خراسان رضوی،  کرمانشاه،  فارس،  معتدل  مناطق  کشت:  مناسب  مناطق 

اصفهان و همچنين کشت دوم در شمال خوزستان و جيرفت و کهنوج

 90 از  بيش  ذرت  ديررس  ارقام 
کشور  ذرت کاری  اراضی  درصد 
تابستانه  کشت  و  اّول  کشت  در  را 
به ويژه  امر  اين  می دهند.  پوشش 
در کشت های تأخيری و کشت دوم 
با رطوبت  برداشت محصول  موجب 
می شود.  پايين  کيفيت  و  زياد 
محصول  کشت  در  اين  بر  عالوه 
بعدی که معموالً گندم و کلزا است 
هيبريد  می آيد.  پيش  تأخير  نيز 
سينگل کراس 705 با سرعت بيشتر 
رسيدن  از  بعد  دانه  رطوبت  کاهش 
امكان   ،704 هيبريد  با  مقايسه  در 
را  زودتر  هفته  يك  حدود  برداشت 
سبب  ويژگی  اين  می کند.  فراهم 
با رطوبت مناسب می شود  برداشت 
محصول  به موقع  کشت  امكان  و 

بعدی را فراهم می کند. 

دندان اسبیتیپ دانه

309  گرموزن هزار دانه 

4٢تعداد دانه در رديف بالل

15/6تعداد رديف دانه در بالل

191  سانتی مترارتفاع بوته 

106  سانتی مترارتفاع تا بالل

ميانگين رطوبت دانه در 
زمان برداشت 

٢0/94 )شاهد: 
)٢3/٢5

1٢617 کيلوگرم در ميانگين عملكرد دانه 
هكتار

واکنش به سياهك 
نيمه مقاوممعمولی ذرت

واکنش به پوسيدگی 
نيمه مقاومفوزاريومی بالل

* در مزارع تحقيقی 

ترويجی
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کرج 706
سینگل کراس رذت مناسب کشت رد کشت اّول تأخیری و کشت دوم مناطق رذت کاری کشور

هیبرید 

سال معرفی: 1391
مناطق مناسب کشت: کشت دوم در شمال خوزستان، جيرفت و کهنوج، ارزوئيۀ کرمان 

و مغان، کشت اّول در کرمانشاه، فارس و اصفهان

رقم  به ويژه  ذرت  ديررس  ارقام 
 90 از  بيش   ،704 سينگل کراس 
درصد اراضی ذرت کاری کشور را در 
کشت اّول و کشت تابستانه پوشش 
می دهند. اين مسئله موجب افزايش 
می شود  کشور  ذرت  توليد  ريسك 
ارقام  تعداد  افزايش  ضرورت  و 
به منظور  مشابه  رسيدن  گروه  با 
و همچنين  تنوع هيبريدها  افزايش 
تضمين پايداری توليد ذرت را نشان 
هيبريد جديد کرج 706،  می دهد. 
تن   1/597 حدود  متوسط  به طور 
در هكتار افزايش عملكرد نسبت به 
هيبريد 704 نشان داده است. اين 
هيبريد می تواند در کنار رقم 704 

در مناطق مختلف کشت شود.

دندان اسبیتیپ دانه

ميانگين عملكرد دانه 
 1٢٢80

کيلوگرم در 
هكتار

37/59تعداد دانه در رديف بالل
14/6تعداد رديف دانه در بالل

176/7 ميانگين ارتفاع بوته
سانتی متر

89/5 ارتفاع تا بالل 
سانتی متر

ميانگين رطوبت دانه )زمان 
برداشت*( 

٢4/4 )شاهد: 
)٢5/9

393/٢ گرمميانگين وزن هزار دانه 
واکنش به سياهك معمولی 

نيمه مقاومذرت

مقاومواکنش به پوسيدگی فوزاريومی 
* در مزارع تحقيقی ترويجی
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دندان اسبیتیپ دانه

ميانگين عملكرد دانه 
 1٢٢80

کيلوگرم در 
هكتار

37/59تعداد دانه در رديف بالل
14/6تعداد رديف دانه در بالل

176/7 ميانگين ارتفاع بوته
سانتی متر

89/5 ارتفاع تا بالل 
سانتی متر

ميانگين رطوبت دانه )زمان 
برداشت*( 

٢4/4 )شاهد: 
)٢5/9

393/٢ گرمميانگين وزن هزار دانه 
واکنش به سياهك معمولی 

نيمه مقاومذرت

مقاومواکنش به پوسيدگی فوزاريومی 
* در مزارع تحقيقی ترويجی

کرج 703
سینگل کراس رذت مناسب کشت رد مناطق رذت کاری کشور

هیبرید 

سال معرفی: 1391
خراسان رضوی،  اصفهان،  فارس،  کرمانشاه،  معتدل  مناطق  کشت:  مناسب  مناطق 
لرستان، مازندران، مغان و همچنين کشت دوم در  شمال خوزستان، ايالم، ارزوئيۀ کرمان، 

جيرفت و کهنوج

ارقام ديررس ذرت حدود 90 درصد 
اراضی ذرت کاری کشور را در کشت 
اّول و کشت تابستانه پوشش می دهند. 
اين امر به ويژه در کشت های تأخيری 
و کشت دوم موجب برداشت محصول 
با رطوبت زياد و کيفيت پايين می شود. 
عالوه براين، کشت محصول بعدی که 
معموالً گندم و کلزا است نيز با تأخير 
مواجه می شود. هيبريد سينگل کراس 
703 با سرعت بيشتر کاهش رطوبت 
با  مقايسه  در  رسيدن  از  بعد  دانه 
امكان برداشت حدود  هيبريد 704، 
می کند.  فراهم  را  زودتر  هفته  يك 
اين ويژگی سبب برداشت با رطوبت 
به موقع  کشت  و  می شود  مناسب 
محصول بعدی را امكان پذير می کند. 

دندان اسبیتیپ دانه

313 گرمميانگين وزن هزار دانه 

39تعداد دانه در رديف بالل

16تعداد رديف دانه در بالل

198 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

100 سانتی مترارتفاع تا بالل

ميانگين رطوبت دانه )زمان 
برداشت*( 

٢٢/٢% )شاهد 
)%٢4/6

ميانگين عملكرد دانه در مزارع 
تحقيقی ـ ترويجی 

 14099
کيلوگرم در 

هكتار

واکنش به سياهك معمولی 
نيمه حساسذرت

نيمه مقاومواکنش به پوسيدگی فوزاريومی 
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گاه پ
رقم سورگوم علوهف ای نیمه دریرس، مناسب کشت رد مناطق معتدل، گرم، و گرم و خشک

سال معرفی: 1363
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل، گرم، و گرم و خشك

سورگوم رقم پگاه دارای تيپ علوفه ای است و برای مصارف سيلويی، توليد علوفه 
تازه، چرای مستقيم و توليد علوفۀ خشك استفاده می شود. سورگوم پگاه دارای دو 
چين است و ميانگين عملكرد علوفۀ تر آن 150ـ 130 تن در هكتار و ميانگين 
عملكرد علوفۀ خشك آن 30ـ  ٢3/5 تن در هكتار است. سورگوم علوفه ای رقم پگاه 

نيمه ديررس است و به علت داشتن قند زياد، برای توليد شربت نيز کاربرد دارد.

تک ساقهتیپ بوته 

٢15 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

1٢0 روزطول دورۀ رويش 

1٢8/38 تن در ميانگين عملكرد علوفۀ تر 
هكتار 

٢3/5٢ تن در هكتار ميانگين عملكرد علوفۀ خشك 

30 سانتی مترمتوسط طول خوشه 

18 گرمميانگين وزن هزار دانه

تحمل نسبیواکنش نسبت به خشكی

تحمل نسبیواکنش نسبت به شوری

مقاومواکنش به خوابيدگی 

قهوه ایرنگ دانه 
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اسپید فید
رقم سورگوم علوهف ای زوردس، مناسب چرای مستقیم، علوفۀ اتزه و علوفۀ خشک

سال معرفی: 1372
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل، گرم، گرم و مرطوب، گرم و خشک

از  که  است  سورگوم  هیبرید  ارقام  از  یکی   )Speed feed( فید  اسپید  سورگوم 
هیبریداسیون سورگوم با سودانگراس تولید شده است. سورگوم علوفه ای اسپیدفید 
گیاهی زودرس با تیپ علفی برای مصرف دام به صورت چرای مستقیم، علوفۀ تازه 

و علوفۀ خشک و سیلویی است.

ایستاده با پنجه تیپ بوته 
فراوان

215 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 
120 روزطول دورۀ رویش 

130ـ90 تن در میانگین عملکرد علوفۀ تر 
هکتار 

میانگین عملکرد علوفۀ 
خشک 

21ـ17 تن در 
هکتار 

30 سانتی مترمتوسط طول خوشه 

18 گرممیانگین وزن هزار دانه

تحمل نسبیواکنش نسبت به خشکی

تحمل نسبیواکنش نسبت به شوری
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ایپم
رقم سورگوم داهن ای زوردس، مناسب کشت رد مناطق سرد، معتدل، گرم، و گرم و خشک

سال معرفی: 1376
مناطق مناسب کشت: مناطق سرد، معتدل، گرم، گرم و خشك

رقم  اين  می شود.  محسوب  سورگوم  زودرس  ارقام  از  پيام  رقم  دانه ای  سورگوم 
پاکوتاه بوده و ميانگين ارتفاع بوتۀ آن حدود 5٢1 سانتی متر است. رنگ دانه اين 

رقم نارنجی مايل به قهوه ای است.

پاکوتاهتیپ بوته 
1٢5 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

مكانيزه برداشت 
8000  ـ6000 کيلوگرم در هكتار متوسط عملكرد دانه
1٢5 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 
٢4 سانتی مترمتوسط طول خوشه 
3٢ گرمميانگين وزن هزار دانه

تحمل نسبیواکنش نسبت به خشكی
تحمل نسبیواکنش نسبت به شوری
کاماًل مقاوم واکنش به خوابيدگی 

90 روزطول دورۀ رويش 
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سپیده
رقم سورگوم داهن ای متوسط رس، مناسب کشت رد مناطق گرم، و گرم و خشک

سال معرفی: 1376
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم، و گرم و خشك

اين  ارقام متوسط رس سورگوم محسوب می شود.  از  رقم سپيده  دانه ای  سورگوم 
رقم پاکوتاه بوده و ميانگين ارتفاع بوته آن حدود 1٢5 سانتی متر است. رقم سپيده 
انسان، خوراك دام و طيور، و نيز در  پايداری عملكرد است و برای تغذيۀ  دارای 
بارزآن  ويژگی های  از  رقم  اين  تانن  مقدار کم  دارد.  کاربرد  نشاسته سازی  صنعت 

به شمار می رود که از حد مجاز نيز کمتر است.

تک ساقهتیپ بوته 

1٢5 سانتی مترميانگين ارتفاع بوته 

1٢0 روزهطول دورۀ رويش 

10000ـ7000 کيلوگرم عملكرد دانه
در هكتار

٢4 سانتی مترطول خوشه 

ميانگين وزن هزار 
33/5 گرمدانه

تحمل نسبیواکنش به خشكی

تحمل نسبیواکنش به شوری

کاماًل مقاومواکنش به خوابيدگی 

سفيدرنگ دانه 
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کیمیا
رقم سورگوم داهن ای متوسط رس، مناسب کشت رد مناطق گرم، و گرم و خشک

سال معرفی: 1376
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم، و گرم و خشك

سورگوم دانه ای رقم کيميا از ارقام متوسط رس سورگوم است. رقم کيميا پاکوتاه 
بوده و ميانگين ارتفاع بوته آن حدود 115 سانتی متر است. اين رقم عالوه بر داشتن 
ميانگين عملكرد باال، پايداری عملكرد نيز دارد. از اين رقم سورگوم به عنوان خوراك 

دام و طيور و همچنين در صنايع مالت و نشاسته سازی استفاده می شود. 

115 سانتی مترمیانگین ارتفاع بوته 

1٢0 روزطول دورۀ رويش 

9000ـ7500 کيلوگرم متوسط عملكرد دانه
در هكتار

٢9 سانتی مترطول خوشه 

36/5 گرمميانگين وزن هزار دانه

واکنش نسبت به 
تحمل نسبیخشكی

واکنش نسبت به 
تحمل نسبیشوری

کاماًل مقاومواکنش به خوابيدگی 

نارنجیرنگ دانه 
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چند آفت مهم از حبوبات

عکس نحوۀ خسارت نام آفت ردیف

روش هاي پیشگیري و کنترل:

اســتفاده از قرص هــای تصعيــدی رايــج در 
ــار انب

اين حشره يكی از مهم ترين آفات حبوبات 
و  مزرعه  در  بلبلی  چشم  لوبيا  مخصوصاً 
انبار می باشد و به خاطر حساس بودن اين 
محصول همه ساله خسارت زيادی به آن وارد 
می شود. آلودگی از مزرعه آغاز شده و آفت 
همراه با محصول در مراحل مختلف نشو و نما 
به انبار، منتقل می شود. در شرايط مناسب از 
نظر دما و رطوبت، نشو و نما و خسارت حشره 
اغلب  ماده  می يابد. حشرات  ادامه  انبار  در 
دانه هايی را برای تخم ريزی انتخاب می کنند 
که الرو بتواند از آنها تغذيه کند و اگر اين 
انتخاب با دقت کافی انجام نشود الرو جوان 
ضمن کندن داالن برای نفوذ به دانه، در آغاز 

کار از بين می رود.

سوسك 
چهار 

نقطه اي 
حبوبات

1

روش هاي پیشگیري و کنترل:
اســتفاده از قرص هــای تصعيــدی رايــج در 

ــار انب

و  بناها  در  را  زمستان ها  کامل  حشره 
غيرفعال  حالت  به  مختلف  پناهگاه های 
و  شده  ظاهر  بهار  اوايل  در  و  گذرانيده 
برای تغذيه از جوانه شاخه های لطيف به 
مزارع عدس حمله می کند سپس الروهای 
جوان بعد از خارج شدن از تخم ها به داخل 
غالف نفوذ کرده و از آنجا به دانه ها حمله 

می کند.

سوسك 
عدس ٢

روش هاي پیشگیري و کنترل:

 )OMITE( پروپارژيــت بــا نــام تجــاری اومايــت
ــان  ــام تجــاری کلت ــا ن ــول ب امولســيون 57% و ديكوف
ــر در  ــی ليت ــزان 50- 40 ميل ــا مي امولســيون 58% ب
ــا  ــه ذکــر اســت ت هكتــار اســتفاده کــرد. البتــه الزم ب
ــول را  ــد محص ــی نباي ــس از سمپاش ــه پ ــه هفت س

ــود. ــت نم برداش

چشم  با  که  است  ريز  بسيار  آفت  اين 
غيرمسلح به سختی قابل رؤيت است. اغلب 
در پشت برگ ها قرار می گيرند و با قطعات 
دهانی مكنده ای که دارند از شيرۀ گياهی 
تغذيه می کنند. از عاليم آنها تنيدن تار 
دمبرگ  اطراف  و  برگ  پشت  در  بيشتر 

می باشد.

کنه دو 
نقطه ای 

لوبيا
3
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عکس نحوه خسارت نام آفت ردیف

روش هاي پیشگیري و کنترل:

1- کاشــت دیــر هنــگام مزرعــه : اگر هنــگام کاشــت دمــای خاك 
بــه 15درجــه سلســيوس برســد خســارت آفت بــه حداقل می رســد 
زيــرا در ايــن شــرايط گيــاه ســريع رشــد می کنــد و خســارت وارده را 

ترميــم می کنــد. 

ــا  ــل از کاشــت ب ــذر قب ــی ب ــا ضدعفون ــیمیایی: ب ــرل ش 2- کنت
ســموم رايــج مثــل لينديــن يــا ضدعفونــی خاك بــا ســم ديازينون 
ــث  ــار باع ــص در هكت ــاده خال ــرم م ــه نســبت ٢کيلوگ ــول ب گران

ــود. ــی می ش ــش آلودگ کاه

يا گياهچه  و  بذر  به  الرو 
از  زراعی  گياهان  اغلب 
جمله لوبيا، نخود، عدس، 
پنبه؛  چغندرقند،  کلم، 
خيار و گندم حمله نموده 
تازه  جوانه های  و  بذر  و 
روييده و گياهچه را از بين 

می برد.

مگس 
لوبيا 4

روش هاي پیشگیري و کنترل:

1- مبارزه بيولوژيك توسط دشمنان طبيعی
) زنبورهای پارازيتوئيد(

در  کيلوگرم   ٢ نسبت  به  سوين  پودر  با  شيميايی  مبارزه   -٢
هكتار در  ليتر   ٢ ميزان  به  زولون  هكتارـ 

ابتدا  پروانه  اين  الروهای 
کرده  تغذيه  برگچه ها  از 
پيله ها  سراغ  به  سپس 
قسمتی  يا  تمام  و  رفته 
را  نخود  حبه های  از 
می خورد و بعد به جوانه ها 
می کند. حمله  گل ها  و 

 کرم 
پيله خوار 

نخود
5

روش هاي پیشگیري و کنترل:

1- کنترل زراعی با شخم پاييزه و انهدام بقايای گياهان سال قبل
٢- کنترل شيميايی با استفاده از طعمۀ مسموم با فرمول زير:

سوين 5 کيلوگرم + ليندين 4 کيلوگرم + سبوس 100کيلوگرم + آب 
50 ليتر مخلوط شده و هنگام خروج الروها پای بوته ريخته می شود.

گياه  طوقه  به  آفت  الرو 
در  شده  روييده  تازه 
سطح خاك يا زير خاك 

می کند. حمله 

کرم 
طوقه بر 6
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عكس نحوه خسارت نام آفت ردیف

روش هاي پیشگیري و کنترل:

1- استفاده از دشمنان طبیعی مثل حشرات و زنبورهای 
پارازیتوئید مثل کفشدوزک هفت نقطه ای 

2- مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم فسفره مثل ماالتیون 
به نسبت دو در هزار 

این آفت باعث خسارت شدید در 
مراحل اولیۀ رشد، مکیدن شیره 
بیماری  ویروس  انتقال  گیاهی، 
عالیم  از  می شود.  و...  موزاییک 
برگ ها،  پیچیدگی  خسارت 
کوتاه شدن بوته، پژمردگی گیاه، 
چسبناک  و  غلیظ  مایع  ترشح 
قارچ های  رشد  و  عسلک  نام  به 

است. ساپروفیت 

شته سیاه 
باقال 7

چند آفت مهم از حبوبات

تصویر و روش پیشگیری و مبارزه نحوه و عالیم خسارت نام 
بیماری ردیف

1- تناوب زراعی و شخم عمیق
2- استفاده از بذور سالم

3- عدم آبیاری به صورت کرتی یا بارانی
4- تنظیم تاریخ کاشت

5- ضد عفونی بذر
6- استفاده از ارقام مقاوم

در مزرعه نخود قسمتی مثل این 
است که صاعقه زده باشد و زرد 
و خشک شده به نظر می رسد. 
روشن  قهوه ای  کشیده  لکه های 

شاخه ها   روی 

برق زدگی 
نخود 1

- هیچ گونه ارقام مقاوم یا کنترل شیمیایی برای مقابله با آن 
ندارد. وجود 

- باید باقال را با غالت به مدت 2 سال به تناوب گذاشت.
- استفاده از بذرهای سالم

لکه های قهوه ای رنگ منظم بر 
روی برگ ها

لکه 
قهوه ای 

باقال
2
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تصویر و روش پیشگیری و مبارزه نحوه و عالیم خسارت نام 
بیماری ردیف

1- استفاده از ارقام مقاوم
٢- رعايت تناوب زراعی

3- استفاده از ترکيبات بيولوژيك به صورت پوشش بذر

معتدل  شرايط  در  قارچ ها 
در  نفوذ  با  ديم  مناطق  و 
انسداد  تخريب  و  آوند ها 
را  امالح  و  آب  مسير  آنها 
قطع  گياه  باالی  سمت  به 
کرده و پژمردگی و باالخره 
مرگ گياه را سبب می شود.

بوته ميری 
فوزاريومی 3

- سمپاشی با قارچ کش های سيستميك و غيرسيستميك
- استفاده از ارقام مقاوم

- کاشت حبوبات دور از زمين های آلوده

- شخم عميق که باعث از بين رفتن بقايای گياهی شود.

در  شكل  دايره ای  لكه های 
برگ ها طرفين  زنگ باقال 4

- استفاده از ارقام مقاوم محصول
- حذف منابع آلودگی

- مبارزه با ناقل بيماری )مثل شته(

رنگ پريدگی برگ ها که به 
طور نامنظم قسمت هايی از 
برگ سبز تيره و قسمت های 
ديگر کامأل بی رنگ می شود 
رفتن  بين  از  آن  دليل  که 

کلروفيل گياه است.

موزاييك 
باقال 5
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تصویر و روش پیشگیری و مبارزه نحوه و عالیم خسارت نام 
بیماری ردیف

- استفاده از قارچ کش های رايج
- جلوگيری از آبياری بيش از حد مزرعه

لكه های سفيد رنگ بر روی 
به  ساقه ها  گاهی  و  برگ ها 
علت رطوبت زياد در بوته ها 

می شود. ايجاد 

سفيدك 
پودری 

باقال
6

- استفاده از ارقام مقاوم
- تناوب 3 ساله

- کاشت حبوبات دور از مناطق آلوده
- شخم عميق پاييزه

- سمپاشی با قارچ کش های سيستميك

به  مايل  قهوه ای  جوش های 
قرمز با حاشيه ای کم رنگ اغلب 
روی برگ ها و گاهی روی ساقه 

و غالف ديده می شود.

زنگ لوبيا 7

- استفاده از بذر سالم 
- آيش وتناوب دو ساله

- عدم استفاده از آبياری بارانی
- ضد عفونی بذر

ايجاد پوشش گلی رنگی که 
اسپورهای قارچ عامل بيماری 
هستند، روی آن ديده می شود.

حالت لزج و چسبناك در تمام 
يا قسمتی از گياه وجود دارد.

آنتراکتوز 
لوبيا 8

- استفاده از ارقام مقاوم
- ضد عفونی بذر با سم کاپتان
- کاشت بذر در عمق کمتر 

توليد رنگ بنفش در برگ و 
ايجاد زخم )شانكر( روی ساقه، 
طوقه و کوتيلدون ها و حمله 
به قسمت های هوايی و توليد 

حالت تار عنكبوتی

ريزوکتونيايی 
حبوبات 9
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جدول برخی ازعلف های هرز مهم در حبوبات

تصویر و روش کنترل خصوصیات گیاه نام
علف هرز ردیف

1- زراعی و مكانيكی: کاشت بذر عاری از پيچك 
به  پيچك  مختلف  قسمت های  برداشت  عدم  و 
هنگام برداشت، عدم اجازه تشكيل بذر در پيچك 
انجام  و  مجاور  مزارع  به  آن  ورود  از  جلوگيری  و 

شخم  عمليات 
توصيۀ  به  علف کش ها  از  استفاده  ٢- شيميايی: 

نباتات  حفظ  کارشناسان 

علفی چند ساله با ساقه های پيچنده، ريشه 
عمودی و راست، برگ ها قلبی شكل، گل ها 
شيپوری و سفيد تا صورتی، توسط بذر و 
ساقه های خزنده زيرزمينی تكثير می شود.

بذرها در بهار جوانه زده در سال اول قادر 
به توليد گل نيست و اندام های هوايی در 
پاييز هر سال ازبين رفته و در بهارسال بعد 

مجددأ جوانه زنی می کند.

پيچك 
صحرايی 1

1- زراعی و مكانيكی: استفاده از شخم برگردان و 
ديسك 

٢- شيميايی:  استفاده از علف کش های غير انتخابی 
با توصيۀ کارشناسان

گياهی دايمی  که به طرق جنسی و غيرجنسی 
تكثير می شود. برگ ها سبز تيره و مرکب، 
گل ها به رنگ آبی يا بنفش و ميوه نيام ريشه 

عمودی

شيرين 
بيان ٢

پهن  مخصوص  علف کش های  از  استفاده  با 
کارشناسان توصيۀ  با  برگ ها 

ساقه های  ـ  باالرونده  ـ  يا دوساله  يك ساله 
منشعب، ظريف و پوشيده از کرك های متراکم 
ـ  پيچك  دارای  برگچه ها  ـ  کرك  بدون  يا 
ـ ريشه ها عميق و راست ـ  برگ های شانه ای 
ـ گل ها به رنگ ارغوانیـ   گل آذين خوشه ای 

ـ تكثير توسط بذر ميوه نيام 

ماشك 3
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تصویر و روش کنترل خصوصیات گیاه نام
علف هرز ردیف

1- زراعی و مكانيكی: مانند ساير علف های هرز می توان از عملياتی 
مثل شخم، رعايت تراکم مطلوب و تاريخ مناسب کشت

توصيۀ  با  شيميايی  کنترل  به  نياز  صورت  در  شيميايی:   -٢
رشناسان  کا

گياهی يك ساله با ساقه های به ارتفاع 
30 تا 90 سانتی مترـ برگ هايش 

دارای پهنك نرم بوده و بدون کرك 
و سرنيزه ای ـ گل آذين سنبله مانند 
ـ بذر ابتدا سبز رنگ ولی در زمان 

رسيدن سياه می شود.

دم روباهی 
)چسبك( 4

1- کنترل زراعی: شامل شخم و کولتيواتورزدن بين رديف ها در زراعت های 
مختلف

٢- شيميايی: با علف کش های مؤثر بر روی پهن برگ های يك ساله با 
کارشناس توصيه 

گياهی است يك ساله با ساقه های 
ايستا ـ انشعابات فراوان که غالباً 
دارای خطوط صورتی يا بنفش 
رنگ هستند ـ برگ ها متناوب و 
سطح تحتانی آنها ظاهر پودری و 

سفيدرنگ دارند.

سلمك يا 
سلمه تره 5

گياهی است يك ساله پائيزه يا 
بهاره است. به وسيلۀ بذر تكثير 
می شود. گياهچه های آن دارای 
برگ های شاداب و نرم با پهنك 

کوچك می باشدـ ساقه منفرد بوده 
که خوشه های آن به زمين آويزان 

هستند.

يوالف 
وحشی 
)جو 
دوسر(

6

سایر استانداردها و روش هاي آزمون مرتبط در زمینه حبوبات
1 براي تشخيص آلودگي پنهان حبوبات به حشرات مي توان به استانداردهاي ملي زير مراجعه 

کرد.
• استاندارد ملي 3735 ايران، نمونه برداري براي تشخيص آلودگي پنهان غالت و حبوبات به 

حشرات.
• استاندارد ملي 3985 ايران، تشخيص سريع آلودگي پنهان غالت و حبوبات به شش پايان با 

استفاده از روش شناور کردن دانه.
2 براي اندازه گيري دماي حبوبات به استاندارد ملي زير مراجعه شود.

• استاندارد ملي ٢681 ايران، اندازه گيري دماي غالت و حبوبات در انبار.
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جدول توصیه مقدار مصرف کود اوره برای خاك های 
حاوی 0/75 ـ 0/5 درصد کربن آلی

)کیلوگرم در هکتار(

عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(اقلیم

3456≤7

٢10٢60310350390گرم و مرطوب

٢30٢80330370400گرم و خشك

٢10٢60310350390معتدل

180٢30٢803٢0360سرد

جدول توصیه مقدار مصرف کود اوره برای خاك های 
ـ 0/75 درصد کربن آلی )کیلوگرم در هکتار( حاوی 1

)کیلوگرم در هکتار(

عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(اقلیم

3456≤7

180٢30٢803٢0360گرم و مرطوب

٢00٢50300340370گرم و خشك

180٢30٢803٢0360معتدل

150٢00٢50٢90330سرد
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جدول توصیه عمومی مقدار مصرف کود اوره برای 
تولید گندم آبی )کیلوگرم در هکتار(

)کیلوگرم در هکتار(

عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(اقلیم

3456≤7

٢٢0٢703٢0360400گرم و مرطوب

٢40٢90340380410گرم و خشك

٢٢0٢703٢0360400معتدل

190٢40٢90330370سرد

جدول توصیه عمومی مقدار مصرف نیتروژن برای گندم دیم
 برحسب بارندگی در سال زراعی

)کیلوگرم در هکتار(

بارندگی سال زراعی
)ميلی متر(

نيتروژن مورد نياز
)کيلوگرم در هكتار(

اوره
)کيلوگرم در هكتار(

٢75ـ٢50
300ـ٢75
3٢5ـ300
350ـ3٢5
375ـ350
400ـ375

بيش از 400

40
45
50
55
60
65
70

87
98

109
1٢0
130
141
15٢

جدول گروه بندی فسفر قابل استفاده خاك برای کشت گندم 

اقلیم
فسفر قابل استفاده خاك )میلی گرم در کیلوگرم(

15>15ـ1010ـ  55 <

زيادمتوسطکمخيلی کمعنوان گروه

بدون پاسخکمتر از 50 درصد75ـ10050ـ75احتمال پاسخ به مصرف کود )درصد(
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جدول توصیه دی آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل برای خاك های کمتر از 5 میلی گرم در 
کیلوگرم فسفر قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

٢00٢30٢60٢90310گرم و مرطوب

185٢15٢45٢75395گرم و خشك

٢00٢30٢60٢90310معتدل

٢٢0٢50٢80310330سرد

جدول توصیه دی آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل برای خاك های کمتر از 10ـ5 میلی گرم در 
کیلوگرم فسفر قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

160190٢٢0٢50٢70گرم و مرطوب

145175٢05٢35٢55گرم و خشك

160190٢٢0٢50٢70معتدل

180٢10٢40٢70٢90سرد

جدول توصیه دی آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل برای خاك های کمتر از 12ـ10 میلی گرم 
در کیلوگرم فسفر قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

70100130160180گرم و مرطوب

5585115145165گرم و خشك

70100130160180معتدل

901٢0150180٢00سرد
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جدول توصیه دی آمونیوم یا سوپرفسفات تریپل برای خاك های کمتر از 15ـ12 
میلی گرم در کیلوگرم فسفر قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

٢05080110130گرم و مرطوب

٢040701001٢0گرم و خشك

٢05080110130معتدل

٢070100130160سرد

جدول متوسط نیاز به مصرف فسفر در کشت گندم دیم براساس آزمون خاك

فسفر اولیه خاك 
)میلی گرم در کیلوگرم(

میزان پنتا اکسید فسفر مورد 
)P2O5( نیاز

دی آمونیوم فسفات یا 
سوپرفسفات تریپل مورد نیاز

کيلوگرم در هكتار

9715

81430

7٢145

6٢860

53575

44٢90
* توصيه بر اين است که تمام کود فسفری قبل از کاشت گندم و يا هم زمان با کاشت بذر مصرف 

گردد.

جدول گروه بندی پتاسیم قابل استفاده خاك برای کشت گندم

پتاسيم قابل استفاده خاك )ميلی گرم در کيلوگرم(

٢00>٢00ـ150150ـ100100<

زيادمتوسطکمخيلی کمعنوان گروه

بدون پاسخکمتر از 50%75ـ10050ـ75احتمال پاسخ به مصرف کود )درصد(
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جدول توصیه سولفات پتاسیم برای خاك های حاوی 100ـ0 میلی گرم 
در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

٢٢0٢40٢60٢80300گرم و مرطوب

٢10٢30٢50٢70٢90گرم و خشك

٢٢0٢40٢60٢80300معتدل

٢30٢50٢70٢90310سرد

جدول توصیه سولفات پتاسیم برای خاك های حاوی 150ـ100 میلی گرم 
در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

150170190٢10٢30گرم و مرطوب

140160180190٢٢0گرم و خشك

150170190٢10٢30معتدل

160180٢00٢٢0٢40سرد

جدول توصیه سولفات پتاسیم برای خاك های حاوی 200ـ150 میلی گرم 
در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

5070901101٢0گرم و مرطوب

406080100110گرم و خشك

5070901101٢0معتدل

60801001٢0140سرد
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جدول توصیه سولفات پتاسیم برای خاك های حاوی 100ـ0 میلی گرم 
در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

٢٢0٢40٢60٢80300گرم و مرطوب

٢10٢30٢50٢70٢90گرم و خشك

٢٢0٢40٢60٢80300معتدل

٢30٢50٢70٢90310سرد

جدول دسته بندی غلظت عناصر غذایی براساس آزمون خاك برای کشت گندم

عملکرد نسبی با مصرف عنصر دسته
غذایی )درصد(

عنصر غذایی قابل استفاده

مسمنگنزآهنروی

ـ3 <٢/5<0/٢5<کمتر از 50خيلی کم

0/٢5<6  ـ53ـ0/5٢/5ـ750/٢5ـ50کم

0/5ـ 100/٢5ـ7/56ـ1/05ـ1000/5ـ75متوسط

100/5 >7/5 >1/0بدون پاسخزياد

جدول توصیه مقدار مصرف کود اوره در کشت جو  آبی برای خاك های
 کمتر از 0/5 درصد کربن آلی )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

٢10٢60310350390گرم و مرطوب

٢30٢80330370400گرم و خشك

٢10٢60310350390معتدل

180٢30٢803٢0360سرد
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جدول توصیه مقدار مصرف کود اوره در کشت جو آبی برای خاك های 
حاوی 0/75 ـ 0/5 درصد کربن آلی )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

180٢30٢803٢0360گرم و مرطوب

٢00٢50300340370گرم و خشك

180٢30٢803٢0360معتدل

150٢00٢50٢90330سرد

جدول توصیه مقدار مصرف کود اوره در کشت جو آبی برای خاك های 
حاوی 1ـ 0/75 درصد کربن آلی )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

150٢00٢50٢90330گرم و مرطوب

170٢٢0٢70310340گرم و خشك

150٢00٢50٢90330معتدل

1٢0170٢٢0٢60300سرد

جدول توصیه عمومی مقدار مصرف کود اوره برای تولید جو آبی )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

٢٢0٢703٢0360400گرم و مرطوب

٢40٢90340380410گرم و خشك

٢٢0٢703٢0360400معتدل

190٢40٢90330370سرد
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جدول توصیه مقدار عمومی مقدار مصرف نیتروژن برای جو دیم 
برحسب بارندگی در سال زراعی )کیلوگرم در هکتار(

بارندگی سال زراعی 
)میلی متر(

نیتروژن مورد نیاز
)کیلوگرم در هکتار(

اوره
)کیلوگرم در هکتار(

٢754087ـ٢50

3004598ـ٢75

3٢550109ـ300

350551٢0ـ3٢5

37560130ـ350

40065141ـ375

7015٢بيش از 400

جدول گروه بندی قابل استفاده خاك برای کشت جو

اقلیم
فسفر قابل استفاده خاك )میلی گرم در کیلوگرم(

15 >15ـ1010ـ55  <

زيادمتوسطکمخيلی کمعنوان گروه

بدون پاسخکمتر از 50 درصد75ـ10050ـ75احتمال پاسخ به مصرف کود )درصد(

ــرای  ــی ب ــو آب ــت ج ــل در کش ــفات تریپ ــا سوپرفس ــفات ی ــوم فس ــه دی آمونی ــدول توصی ج
ــرم در  ــتفاده )کیلوگ ــل اس ــفر قاب ــرم فس ــرم در کیلوگ ــر از 12ـ10 میلی گ ــای کمت خاك ه

ــار( هکت

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

5080110140160گرم و مرطوب

3565951٢5145گرم و خشك

5080110140160معتدل

70100130160180سرد
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ــرای  ــی ب ــو آب ــت ج ــل در کش ــفات تریپ ــوپر فس ــا س ــفات ی ــوم فس ــه دی آمونی ــدول توصی ج
ــرم در  ــتفاده )کیلوگ ــل اس ــفات قاب ــرم فس ــرم در کیلوگ ــر از 15ـ12 میلی گ ــای کمت خاك ه

ــار( هکت

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

٢0406090110گرم و مرطوب

٢0305080100گرم و خشك

٢0406090110معتدل

406080110140سرد

جدول متوسط نیاز به مصرف فسفر در کشت جو دیم براساس آزمون خاك

فسفر اولیه خاك 
)میلی گرم در کیلوگرم(

میزان پنتا اکسید فسفر مورد 
)P2O5( نیاز

دی آمونیوم فسفات یا 
سوپرفسفات تریپل مورد نیاز

کيلوگرم در هكتار

9715

81430

7٢145

6٢860

53575

44٢90
* توصيه بر اين است که تمام کود فسفری قبل از کاشت جو و يا هم زمان با کاشت بذر مصرف 

گردد.

جدول گروه بندی پتاسیم قابل استفاده خاك برای کشت جو

اقلیم
پتاسیم قابل استفاده خاك )میلی گرم در کیلوگرم(

٢00>٢00ـ150150ـ100100<

زيادمتوسطکمخيلی کمعنوان گروه

بدون پاسخکمتر از 50 درصد75ـ10050ـ75احتمال پاسخ به مصرف کود )درصد(
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جدول توصیه سولفات پتاسیم در کشت جو آبی برای خاک های حاوی 100ـ0 میلی گرم 
در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هكتار(

اقلیم
عملكرد پتانسیل )تن در هكتار(

3456≤ 7

190210230250270گرم و مرطوب

180200220240260گرم و خشک

190210230250270معتدل

200220240260280سرد

جدول توصیه سولفات پتاسیم در کشت جو آبی برای خاک های حاوی 150ـ100 میلی گرم در 
کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هكتار(

اقلیم
عملكرد پتانسیل )تن در هكتار(

3456≤ 7

120140160180200گرم و مرطوب

110130150160190گرم و خشک

120140160180200معتدل

130150170190210سرد

جدول توصیه سولفات پتاسیم در کشت جو آبی برای خاک های حاوی200ـ150 میلی گرم در 
کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هكتار(

اقلیم
عملكرد پتانسیل )تن در هكتار(

3456≤ 7

507090110120گرم و مرطوب

406080100110گرم و خشک

507090110120معتدل

6080100120140سرد
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جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم در ذرت دانه ای

فسفر قابل استفاده خاك )میلی گرم محصول
در کیلوگرم(

پتاسیم قابل استفاده خاك 
)میلی گرم در کیلوگرم(

17٢70 )مواد آلی < 1%(ذرت دانه ای

15٢70 )مواد آلی >1%(ذرت دانه ای

جدول توصیه کودی برای کشت ذرت دانه ای براساس آزمون خاك )8(

)N( ازت)P( فسفر)K( پتاسیم

اوره کربن آلی درصد
)kg/h(

فسفر
)mg/kg(

سوپرفسفات تريپل 
)kg/h(

پتاسيم
)mg/kg(

سولفات پتاسيم
)kg/h(

>0/5400> 5٢00> 150300

٢00٢00ـ10150150ـ0/53505

3000 >1750ـ1/5٢5015ـ1

<1/5٢00<170< 3000

جدول توصیه کود نیتروژن براساس آزمون خاك جهت تولید 80 تن در هکتار ریشه چغندرقند

مناطق سرد )کشت بهاره(مناطق گرم )کشت پاییزه(

نيترات خاك )ميلی گرم 
در کيلوگرم خاك(

کود اوره )کيلوگرم در 
هكتار(

نيترات خاك )ميلی گرم 
در کيلوگرم خاك(

کود اوره )کيلوگرم در 
هكتار(

400ـ5300 <350ـ5300 <

300ـ10٢50ـ3005ـ10٢50ـ5

٢50ـ15150ـ٢5010ـ15150ـ10

150ـ٢0100ـ15015ـ٢0100ـ15

٢5100ـ٢0صفر٢0>

صفر٢5>ــ
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جدول توصیه کود فسفری براساس آزمون خاك جهت تولید
 80 تن در هکتار ریشه چغندرقند

مناطق سرد )کشت بهاره(مناطق گرم )کشت پاییزه(

فسفر قابل جذب 
)ميلی گرم در کيلوگرم 

خاك(

دی آمونيوم فسفات 
يا سوپرفسفات تريپل 
)کيلوگرم در هكتار(

فسفر قابل جذب 
)ميلی گرم در کيلوگرم 

خاك(

دی آمونيوم فسفات 
يا سوپرفسفات تريپل 
)کيلوگرم در هكتار(

>  5٢00>  5300

300ـ10٢50ـ٢005ـ10150ـ5

٢50ـ15150ـ15010ـ15100ـ10

٢00ـ٢0150ـ15صفر>  15

150ـ٢5100ـ٢0ــ

صفر٢5>ــ

جدول توصیه کود پتاسیمی براساس آزمون خاك جهت حصول تولید
 80 تن در هکتار ریشه چغندرقند

درصد رس بیشتر از 30 درصددرصد رس کمتر از 30 درصد

پتاسيم قابل جذب 
)ميلی گرم در کيلوگرم 

خاك(

سولفات پتاسيم 
)کيلوگرم در هكتار(

پتاسيم قابل جذب 
)ميلی گرم در کيلوگرم 

خاك(

سولفات پتاسيم 
)کيلوگرم در هكتار(

> 100٢00> 100٢50

150175ـ150150100ـ100

٢001٢5ـ٢00100150ـ150

٢5075ـ٢5050٢00ـ٢00

< ٢500< ٢500
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جدول توصیه کودی عناصر ریزمغذی براساس آزمون خاك برای محصول چغندرقند

عناصر کم مصرف

آهن قابل 
جذب

)mg/kg(

سولفات 
آهن

)kg/ha(

روی قابل 
جذب

)mg/kg(

سولفات 
روی

)kg/ha(

منگنز قابل 
جذب

)mg/kg(

سولفات 
منگنز

)kg/ha(

مس قابل 
جذب

)mg/kg(

سولفات 
مس

)kg/ha(

روی قابل 
جذب

)mg/kg(

سولفات 
روی 
)kg/h(

>  515>1405  >٢01>٢0>  0/7٢0

جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم برای سیب زمینی در خاك های آهکی ایران

فسفر قابل استفاده )میلی گرم در محصول
کیلوگرم(

پتاسیم قابل استفاده خاك )میلی گرم 
در کیلوگرم(

10300 )مواد آلی بيش از يك درصد(سيب زمينی

1٢300 )مواد آلی کمتر از يك درصد(سيب زمينی

جدول توصیه کودی برای کشت سیب زمینی براساس آزمون خاك جهت 
حصول تولید 50 تن سیب زمینی در هر هکتار

)N( ازت)P( فسفر)K( پتاسیم

فسفراوره )kg/h(کربن آلی درصد
)mg/kg(

سوپرفسفات
)kg/h( تريپل

پتاسيم
)mg/kg(

سولفات پتاسيم
)kg/h(

>  0/5400>  5150>  150٢00

٢00150ـ10100151ـ0/53505

300100ـ1550٢00ـ1/5٢5010ـ1

<  1/5٢00<  150<  3000

جدول بحرانی فسفر و پتاسیم برای حبوبات

فسفر قابل استفادهمحصول
)میلی گرم در کیلوگرم(

پتاسیم قابل استفاده خاك
)میلی گرم در کیلوگرم(

171٢٢30 )مواد آلی بيش از يك درصد(حبوبات

14٢30 )مواد آلی کمتر از يك درصد(حبوبات
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جدول توصیه کودی برای کشت حبوبات براساس آزمون خاک )8(

)P( فسفر)K( پتاسیم

)mg/kg( فسفر)kg/h( سوپرفسفات تریپل)mg/kg( پتاسیم)kg/h( سولفات پتاسیم

>  5150>150150

200100ـ10100150ـ5

25050ـ1550201ـ11

< 150< 2500

جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم برای سویا

پتاسیم  )mg/kg(فسفر )mg/kg(محصول

15250 )مواد آلی زیر یک درصد(سویا

13250 )مواد آلی باالی یک درصد(سویا

جدول توصیه کودی برای سویا براساس آزمون خاک )8(

)P( فسفر)K( پتاسیم

)mg/kg( فسفر)kg/h( سوپرفسفات تریپل)mg/kg( پتاسیم)kg/h( سولفات پتاسیم

>  5200> 150150

200100ـ10150151ـ5

25050ـ1550201ـ11

<150<  2500

جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم برای پنبه و کنجد )8(

پتاسیم )mg/kg(فسفر )mg/kg(محصول

12250 )مواد آلی کمتر از یک درصد(کنجد و پنبه

10250 )مواد آلی بیشتر از یک درصد(کنجد و پنبه
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جدول توصیه کودی برای کشت پنبه و کنجد براساس آزمون خاك )8(

)N( ازت)P( فسفر)K( پتاسیم

سوپرفسفاتفسفر )mg/kg(اوره )kg/h(کربن آلی درصد
)kg/h( تريپل

پتاسيم
)mg/kg(

سولفات پتاسيم
)kg/h(

> 0/5400>  5٢00>150٢00

٢00150ـ10150151ـ13505ـ  0/5

٢50100ـ15100٢01ـ1/5٢5011ـ1

30050ـ150٢51 >1/5٢00 >

جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم برای گیاه آفتابگردان )8(

پتاسیم )mg/kg(فسفر )mg/kg(محصول

1٢300 )مواد آلی کمتر از يك درصد(آفتابگردان

10300 )مواد آلی بيشتر از يك درصد(آفتابگردان

جدول توصیه کودی برای کشت آفتابگردان براساس آزمون خاك )8(

)N( ازت)P( فسفر)K( پتاسیم

فسفراوره )kg/h(کربن آلی درصد
)mg/kg(

سوپرفسفات
)kg/h( تريپل

پتاسيم
)mg/kg(

سولفات پتاسيم
)kg/h(

>0/5400>  5150>150150

٢00100ـ10100150ـ13505ـ  0/5

٢5050ـ1550٢01ـ1/5٢5011ـ1

< 1/5٢00<150<  ٢500
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جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم برای سبزی ها و جالیز

پتاسیم  )mg/kg(فسفر )mg/kg(محصول

14230 )مواد آلی کمتر از یک درصد(سبزی ها و جالیز

12230 )مواد آلی بیشتر از یک درصد(سبزی ها و جالیز

جدول توصیه کودی برای کشت سبزی ها و جالیز براساس آزمون خاک

)N( ازت)P( فسفر)K( پتاسیم

فسفراوره )kg/h(کربن آلی درصد
)mg/kg(

سوپرفسفات
)kg/h( تریپل

پتاسیم
)mg/kg(

سولفات پتاسیم
)kg/h(

>0/5500>  5150>150200

200150ـ10100150ـ14505ـ  0/5

250100ـ1550201ـ1/535011ـ1

<1/5250<150<  2500

جدول متوسط غلظت عناصر غذایی در برگ تعدادی از گیا هان زراعی و باغی

عناصر غذایی ریزمغذی )mg/kg(عناصر غذایی اصلی )درصد(

بورمسرویمنگنزآهنمنیزیمکلسیمگوگردپتاسفسفر ازتگیاه

گندم
ذرت
برنج
سیب
پرتقال
انگور
سویا

چغندرقند
پنبه

سیب زمینی
آفتابگردان

2/60
3/20
2/90
2/30
2/50
2/21
4/50
4/30
3/30
3/50

3

0/30
0/30
0/25
0/18
0/15
0/20
0/25
0/30
0/25
0/30
0/25

1/75
2/75
2/25
1/75
1/40
2/50
2/50
2/30
2/10
2/50

3

0/20
0/30
0/25
0/20
0/20
0/25
0/25
0/30
0/25
0/25
0/25

0/50
0/60
0/50
1/40

2
1/50
1/50
1/20
1/20
1/50
1/50

0/25
0/35
0/20
0/35
0/40
0/35
0/35
0/50
0/50
0/35
0/60

70
120
70

100
90
75
125
100
100
130
120

55
70

100
70
50
50
70

100
70

100
70

40
50
40
40
30
35
40
45
50
50
55

15
15
15
15
12
12
15
15
15
18
15

10
12
12
30
35
30
40
30
50
35
65
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جدول برخی از علف های هرز و تعداد تقریبی بذر هریک به ازای هر بوته

نام گیاه
بــه  بــذر  تعــداد 
بوتــه هــر  ازای 

نام گیاه
بــه  بــذر  تعــداد 
بوتــه هــر  ازای 

يوالف
تلخه

بومادران
منداب

اويارسالم
علف هفت بند

سوروف
گاوپنبه

٢50
300
900
1500
٢400
3000
7000
17000

تاتوره
کيسه کشيش

ترشك
خرفه

سلمك )سلمه تره(
تاج خروس
تاجريزی

ارزن وحشی

٢3400
38500
40000
5٢000
7٢000
174000
178000
500000

جدول درصد بذر برخی علف های هرز که پس از عبور از دستگاه گوارش 
حیوانات مختلف دارای قدرت جوانه زنی هستند

نوع بذر
درصد بذرهای زنده

جوجه هاخوك هاگوسفنداناسب هاگاو ها

6/٢9٢10      ٢٢/3پيچك صحرايی

13/714/95/416/10شبدر صحرايی

5/419/88/43/10    تره تيزك وحشی

11/34/65/710/31/٢گاوپنبه

4/56/57/4٢/٢0ترشك
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جدول تعداد میانگین بذر علف های هرز گونه های مختلف 
در الیه 15 سانتی متری از سطح خاك در زمین زراعی

تعداد بذر های موجود در خاك گونه های علف های هرز
)میلیون در هکتار(

1/٢5کيسه کشيش

0/1سلمه تره

0/6٢شاتره

0/38بابونه

0/48شقايق

0/98علف هفت بند

٢/13پيرگياه

٢/1گندمك

0/08سيزاب
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جدول دوام بعضی علف کش ها در خاك های حاصلخیز
 و مرطوب در فصل تابستان و در منطقه معتدله

بیشتر از 12 ماه12ـ3 ماه3ـ1 ماهکمتر از یک ماه

آميترول
داالپن

دزمديفام
دينوزب
دايكووات
گاليفوزيت

متيل برومايد
پاراکوات
فن مديفام

پروفام

آميد ها
بنتازون

بروماکسی نيل
کلورامين
دايكامبا
لينيوران

متری بيوزين
پرومترين
پيرازون
تی سی آ

آمترين
آترازين

دی سی پی آ
دی نيتروآنيلين ها

ديفن آميد
دايوران

هگزازينون
پروناميد
پروپازين
سيمازين

ارسنيك
برات

بروماسيل
کلرسولفوران

فلوريدون
هگزافلورات
پيكلورام
پرومتون
بتوتيرون
ترباسيل

جدول اطالعات مربوط به نوع سمپاش و ارتفاع گیاه و مقدار آب مورد نیاز

ارتفاع گیاه نوع سمپاششماره
برحسب سانتی متر

مقدار آبی که با سم تعیین شده 
برای هر هکتار، باید مخلوط شود.

1
٢
3

پشتی غيرموتوری
پشتی غيرموتوری
پشتی غيرموتوری

کمتر از ٢0
بين 50 ـ٢0
بيش از 50

300 ليتر
500 ـ300 ليتر

1000ـ500 ليتر

4
5
6

پشتی غيرموتوری )اتومايزر(
پشتی موتوری )اتومايزر(
پشتی موتوری )اتومايزر(

کمتر از ٢0
بين 50 ـ٢0
بيش از 50

60 ليتر
100ـ60 ليتر

150ـ100 ليتر

7
8
9

موتوری غيرپشتی و غيراتومايزر
موتوری غيرپشتی و غيراتومايزر
موتوری غيرپشتی و غيراتومايزر

کمتر از ٢0
بين 50 ـ٢0
بيش از 50

100 ليتر
٢00ـ100 ليتر
300ـ٢00 ليتر

30ـ٢0 ليترهواپيما10
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ماده 1:
به موجب اين قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور  حفاظت از منافع ملی، ساماندهی 
امر کنترل و گواهی بذر و نهال و حفظ حقوق مالكيت  معنوی به نژادگران، نسبت به شناسايی و 

ثبت ارقام جديد گياهی و کنترل و نظارت بر امور  بذر و نهال کشور اقدام نمايد.

ماده 2:
برای اجرای مفاد اين قانون، مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال ) که از اين پس » مؤسسه« 
و  فيزيكی  امكانات  از  با  استفاده  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقيقات  سازمان  در  می شود(  ناميده 
آموزش  و  تحقيقات  امنای  سازمان  هيأت  نظر  زير  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  موجود  کارکنان 
کشاورزی تأسيس می شود. شناسايی، ثبت ارقام گياهی و  کنترل و گواهی بذر و نهال در کشور 

منحصراً توسط اين مؤسسه انجام خواهد شد.

تبصره 1:
ترکيب هيأت امنای سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی به شرح زير خواهد بود:

• وزير جهاد کشاورزی
• وزير علوم، تحقيقات و فناوری

• رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
• رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

• معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی و يك نفر از معاونين  اجرايی وزارت 
جهاد کشاورزی به انتخاب وزير جهاد کشاورزی.

• دو نفر از اعضای برجسته هيأت علمی دانشگاه ها به معرفی وزير علوم، تحقيقات  و فناوری.
• سه نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزير جهاد کشاورزی.

تبصره 2:
امنای  هيأت  دبير  به عنوان  وزارت جهاد کشاورزی  آموزش کشاورزی  و  تحقيقات  رئيس سازمان 

سازمان مذکور انجام وظيفه خواهد کرد.

تبصره 3:
تشكيالت مؤسسه حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهيه 
و به هيأت امنای سازمان ارائه و پس از تصويب سازمان  مديريت و برنامه ريزی کشور به  اجرا در 

می آيد.

تبصره 4:
کليه واحدها و تشكيالت موازی با مؤسسه در وزارت جهاد کشاورزی از  تاريخ تصويب تشكيالت 

اين مؤسسه منحل و امكانات و وظايف آنها به مؤسسه منتقل  می گردد.

قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال
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تبصره 5:
رئيس مؤسسه به پيشنهاد معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات و  آموزش کشاورزی و با حكم 

وزير جهاد کشاورزی به اين سمت منصوب خواهد شد.

تبصره 6:
مؤسسه از نظر مقررات عمومی مالی، اداری، استخدامی  و تشكيالتی تابع مقررات سازمان تحقيقات 

و آموزش کشاورزی می باشد.

قانون  کامل  متن 
را در این ســایت 

مطالعه کنید.

آیین نامه ثبت ارقام گیاهی

امنای  هيأت  دوازدهمين جلسه  در  ترويج کشاورزی  و  آموزش  تحقيقات،  امنای سازمان  هيأت 
مورخ 1388/7/18 بنا به پيشنهاد شماره 7961/5٢/٢53 مورخ 1388/7/8 مؤسسه تحقيقات ثبت 
و گواهی بذر و نهال و با استناد به تبصره )٢( ماده )3( قانون ثبت ارقام گياهی و کنترل و گواهی 
بذر و نهال مصوب 138٢/4/٢9 مجلس شورای اسالمی آيين نامه ثبت ارقام گياهی را به شرح ذيل 

تصويب نمود:

ماده 1: تعاریف
قانون: منظور  قانون ثبت ارقام گياهی و کنترل و گواهی بذر و  نهال مصوب 138٢/4/٢9 است.

هیأت امنای: هيأت امنای موضوع تبصره )1( ماده )٢( قانون است.

مؤسسه: مـؤسسه تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال موضـوع ماده )٢( قانون است.

به نژادگر: شخص حقيقی يا حقوقی است که رقم گياهی را برای اولين بار »اصالح« و يا »کشف و 
سپس بهبود بخشيده« باشد.

صاحب امتیاز: شخص حقيقی يا حقوقی است که براساس ماده )5( قانون، امتياز بهره برداری از 
رقم ثبت شده را دريافت نموده باشد.

و ضمن  بوده  گياه شناسی  رده شناخته شده  پائين ترين  در  که  گياهان هستند  از  گروهی  رقم: 
يكنواختی و پايداری صفات از گروه های مشابه متمايز هستند.

رقم مورد حمایت: رقمی  است که براساس ماده )3( قانون و مقررات اين آيين نامه به ثبت رسيده 
باشد.
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مواد قابل تکثیر: عبارت از بذر و ساير اندام های گياهی تكثيرشونده می باشد.

اظهارنامه: درخواست ثبت رقم جديد گياهی است که به مؤسسه ارائه می گردد. تاريخ مندرج در 
اين درخواست تاريخ اظهارنامه محسوب می شود.

ماده10: حمایت از رقم
1 با توجه به بندهای )3( و )4( اين ماده، انجام فعاليت های زير در ارتباط با رقم مورد حمايت 

به عنوان مواد قابل تكثير منوط به اخذ مجوز کتبی از دارنده امتياز حقوق به  نژادگر می باشد:
الف( توليد يا تكثير

ب( آماده سازی به منظور تكثير
ج( عرضه به منظور استفاده تجاری

د( صادرات مواد قابل تكثير
هـ( واردات مواد قابل تكثير

و( انبار کردن و ذخيره سازی مواد قابل تكثير به منظور انجام يكی از موارد )الف( تا )هـ( اين بند

باشد.  محدوديت هايی  و  شرايط  به  منوط  است  ممكن  امتياز  صاحب  توسط  صادره  مجوز   2
در صورت عدم اخذ مجوز از صاحب امتياِز حقوق به نژادگر، بهره برداری از محصولی که به طور 

مستقيم يا غيرمستقيم از گياه يا مواد برداشت شده به دست آيد، غيرمجاز می باشد.

3 شرايط مندرج در بندهای )1( و )٢( اين ماده به موارد زير نيز تعميم می يابد:
از رقم ديگری  باشند که خود  به دست آمده  از يك رقم مورد حمايت  اساساً  ارقامی که  الف( 

مشتق نشده باشد.
ب( ارقامی که براساس بند )٢( ماده )٢( به طور واضح از رقم مورد حمايت متمايز نباشند.

ج( ارقامی که توليدشان مستلزم استفاده مكرر از رقم مورد حمايت باشد.

تبصره: رقمی مشتق شده از رقم ديگر قلمداد می گردد که:
اوالًـ از رقم اوليه يا رقم ديگری که خود از يك رقم اوليه مشتق شده به دست آيد، به طوری که 

ويژگی های اصلی ناشی از ژنوتيپ رقم اوليه حفظ شود؛ 
ثانیًاـ به وضوح از رقم اوليه قابل تشخيص باشد؛ 

ثالثاًـ ويژگی های اصلی آن به جز تفاوت های ناشی از فرآيند اشتقاق، از نظر تظاهر صفات اصلی که 
مختص ژنوتيپ و يا ترکيب ژنوتيپ ها است، شبيه رقم اوليه باشد.

4 دوره حمايت از حقوق به نژادگر به مدت مقرر در ماده )5( قانون خواهد بود.

5 معافیت از حقوق به نژادگر:
موارد زير درخصوص استفاده از رقم مورد حمايت مشمول حقوق به نژادگر نمی شود:

الف( استفاده از رقم مورد حمايت برای اهداف غيرتجاری؛
ب( استفاده برای تحقيقات به نژادی ارقام جديد؛

ج( بذر خودمصرفی کشاورزان خرده پا از رقم مورد حمايت؛
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تبصره:
مؤسسه  توسط  جغرافيايی  منطقه  و  کشت  نوع  محصول،  نوع  حسب  خرده پا  کشاورزان  شمول 

تعيين خواهد شد.

6 استیفای حقوق به نژادگر:
حقوق به نژادگر شامل »مواِد گياهی رقم مورد حمايت«،»مواِد حاصل از هرگونه فرايند بر مواد 
برداشت  شده از رقم مورد حمايت« و »هر نوع ماده استخراج شده از مواد مذکور« نمی شود، مشروط 
 به آنكه رقم مورد حمايت توسط صاحب امتياز يا با مجوز او فروخته شده يا به بازار عرضه شده باشد. 

7 پایش رقم مورد حمایت:
الف( مؤسسه مجاز است درصورت درخواست صاحب امتياز حقوق به نژادگر، توليد و تكثير بذر 

يا نهال رقم مورد حمايت را در کشور به موجب قراردادی پايش نمايد.

ب( دارنده صاحب امتياز حقوق به نژادگر در طی دوره ای که حقوق مذکور معتبر است، ملزم 
خواهد بود که در صورت درخواست مؤسسه، نمونه های قابل قبولی از مواد گياهی قابل تكثير 

رقم مورد حمايت را ارائه دهد تا با ويژگی های رقم ثبت شده مطابقت داده شود.

ج( صاحب امتياز حقوق به نژادگر در طی دوره ای که امتياز حقوق وی معتبر است، ملزم خواهد 
بود که درصورت لزوم، اطالعات و مدارك الزم جهت حصول اطمينان از انجام صحيح وظايف 

قانونی مرتبط با رقم مورد حمايت را در اختيار مؤسسه قرار دهد.

برای اطالع از تمام 
و  قانونی  این  مواد 
اجرایی  نامه  آیین 
سایت های  به  آن 

زیر مراجعه کنید.

ساخت،  ورود،  اجرایي  آیین نامه  مواد  از  برخی 
فرموالسیون و مصرف کودهاي شیمیایي، زیستي، آلي 

و سموم دفع آفات نباتي

فصل اول ـ تعاریف و اصطالحات:
ماده 1:

واژه ها و اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف( مواد آلي: ترکيبات کربني که به وسيله گياهان، جانوران و ريز جانداران خاك توليد مي شوند.
ب( کود: هر ماده آلي يا معدني با منشأ طبيعي يا مصنوعي )به جز مواد آهكي( که به خاك يا گياه اضافه 

مي شود تا يك يا چند عنصر ضروري براي رشد گياه را تأمين کند.



208

ج( کود آلي: فراورده جنبي به دست آمده از فراوري ماده هاي جانوري و گياهي که داراي مقدار 
کافي عناصر غذايي است و ارزش کود دارد.

د( فرآورده زیستي )بیولوژیک(: فراورده هايي که طي انجام فعاليت هاي ميكروبي بر روي مواد آلي 
در خاك توليد مي شوند.

مفيد  زنده  موجودات  جامد حاوي  نيمه  يا  مايع  جامد،  فراورده اي  )بیولوژیک(:  هـ( کود زیستي 
گياه،  نياز  مورد  غذايي  عناصر  تأمين  در  نحوي  به  است  قادر  که  آنها  متابوليت هاي  يا  خاکزي 

افزايش عملكرد و يا بهبود خواص فيزيكي و شيميايي خاك مؤثر باشد.

و( کمپوست: ماده سياه رنگي که پس از فرايند تغذيه اي توسط ريزجانداران هوازي گرمادوست 
خاك، کرم هاي خاکي و حشرات از مواد آلي گياهي و حيواني بر جاي مي ماند.

توسط  آلي  مواد  انواع  تغذيه اي و هضم  فعاليت  از  فضوالت دفع شده حاصل  ز( ورمي کمپوست: 
گونه هاي خاصي از کرم هاي خاکي.

ح( کود شیمیایي:  ترکيبات شيميايي که حاوي عناصر معدني مورد  نياز گياهان مي باشند.

ط( پروانه مسئولیت فني:  مجوزي که پس از صدور پروانه بهره برداري و تائيد مشخصات و تجهيزات 
آزمايشگاه واحد توليدي و مسئول فني توسط وزارت جهاد کشاورزي صادر مي شود.

ي(مسئول فني: فردي که داراي شرايط الزم جهت کنترل و نظارت بر توليد در کارگاه هاي توليد 
ليسانس  يا  بوده که حداقل داراي درجه تحصيلي مهندسي  سم، کود شيميايي، آلي و زيستي 
انتخاب  باشد  مرتبط  رشته هاي  ساير  يا  و  پزشكي  داروسازي،  شيمي،  کشاورزي،  رشته هاي  در 
وزارت  توسط  تائيد شده  فني  به داشتن مسئول  ملزم  اين مصوبه  کارگاه هاي مشمول  مي شود. 

جهاد کشاورزي مي باشند.

براي ساخت هر محصولي  و  فني  پروانه مسئوليت  از صدور  ك(پروانه ساخت: مجوزي که پس 
که ترکيب بندي آن توسط وزارت جهاد کشاورزي تأييد شده پس از اخذ استعالم هاي الزم و در 

چارچوب ضوابط صادر مي شود.

رعايت  با  يا  و  بوده  آالينده   ترکيبات سمي و  و  عناصر  از  عاري  که  محصولي  ل( محصول سالم: 
حداکثر باقي مانده مجاز آنها توليد شده باشد.

م( شبکه مراقبت: سامانه اي که زمان کنترل عوامل خسارت زا را براساس اطالعات فني حاصل از 
نمونه برداري و رديابي هاي آفات و تجزيه و تحليل آن به بهره برداران اعالم مي دارد و بر اجراي 

عمليات کنترلي نظارت مي نمايد.
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ن( مسمومیت: آلودگي شخص به سم توسط خود و يا شخص ديگر به صورت عالمانه و عامدانه 
و يا مسموميت بر اثر عدم اطالع، بي دقتي و يا ناخواسته را می گويند.

آفات  کنترل  منظور  به  که  غيره  و  معدني  آلي،  ترکيبات  کليه  نباتي:  آفات  دفع  سموم  س( 
نباتي، انباري و خانگي به صورت جامد، مايع و گاز به کار برده مي شود.

سم،  کود،  از  اعم  شيميايي  ماده  هيچ  آنها  توليد  روند  در  که  محصوالتي  ارگانیک:  ع( محصول 
هورمون و غيره استفاده نشده و اين محصوالت عاري از هرگونه آالينده  شيميايي، فلزات سنگين 
و ترکيبات مضر مي باشند. در فرايند توليد اين محصوالت صرفاً از مواد و عوامل با منشأ طبيعي 

استفاده مي شود.

ف( مدیریت کنترل انبوهي آفات )IPM(: فرايند طراحي و تصميم گيري و اجراي روش هاي کنترل 
آفات مبتني بر اکوسيستم با به کارگيري تمام روش ها و فنون متناسب و قابل انطباق و ممكن، در 

راستاي نگهداري جمعيت آفات زير سطح ضرر و زيان اقتصادي.

مورد  خام،  صورت  به  و  ظاهري  تغيير  هرگونه  بدون  که  محصوالتي  تازه خوري:  ص( محصوالت 
مصرف انسان قرار مي گيرند از قبيل ميوه هاي تازه، سبزيجات، صيفي جات و مانند آنها.

ق( آفت کش: هر ماده يا مخلوط و يا هر موجود زنده که براي پيشگيري، نابودسازي و يا کنترل 
ايجادکننده خسارت  حيوانات  يا  نباتات  ناخواسته  گونه هاي  حيواني،  يا  انساني  بيماري  ناقلين 
و  نقل، محصوالت کشاورزي، چوب  و  انبارداري، حمل  فراوري،  توليد،  عرصه هاي طبيعي،  در 
فراورده هاي چوبي يا خوراك دام و يا جهت مبارزه با حشرات و آفات داخل و يا روي پوست بدن 
حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد و مصاديق آن عبارت اند از عوامل و فراورده هاي بيولوژيكي، 

مواد شيميايي، دورکننده ها، جذب کننده ها، هورمون ها و مواد مشابه.

تبصره:
مفاهيمي که در اين ضوابط تعريف نشده است، تابع مقررات و تعاريف کنوانسيون هاي بين المللي 

الحاقي و قوانين مربوط مي باشد.

ر( روش کنترل زیستي )بیولوژیک( آفات: به استفاده عملي و کاربردي از عوامل کنترل زيستي و 
يا فرآورده هاي آنها براي کنترل آفات اطالق مي شود.

از قبيل تله ها، کارت ها، نوارهاي  ش( روش کنترل غیرشیمیایي آفات: به کليه روش ها و ادواتي 
رنگي، مواد، جلب کننده ها، دورکننده ها و غيره اطالق مي شود که غيرسمي  بوده و در کنترل آفات 

به کار مي روند.
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ماده 3:
وظايف هيئت نظارت عبارت اند از:

الف( تدوين سياست هاي الزم در زمينه توليد، ورود و مصرف انواع کود و پيشنهاد به مراجع 
ذيربط جهت تصويب.

ب( برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در زمينه توليد، ورود و مصرف انواع کود.

ج( برنامه ريزي به منظور بهبود و توسعه صنعت توليد و ترويج مصرف کودهاي آلي و زيستي، 
کمپوست و ورمي کمپوست.

د( بررسي، بازنگري و تصويب ضوابط و دستورالعمل هاي توليد، ورود و مصرف در چارچوب موارد 
مندرج در اين آيين نامه و نظارت بر حسن اجراي آنها.

هـ( تائيد صالحيت مسئول فني.
و( ثبت و احراز مشخصات فني کودهاي توليدي قبل از عرضه و کودهاي وارداتي قبل از ثبت 

سفارش.
ز( تصويب فهرست کودهاي مجاز و مورد نياز کشور.

ح( تصويب مشخصات برچسب الصاقي بر انواع کودها.

ط( بررسي و تصميم  گيري درمورد مسائل و مشكالت و پيشنهادهاي فني ارجاعي از دستگاه هاي ذيربط 
و درصورت لزوم ارجاع به مراجع ذيصالح براي تصميم گيري.

ماده 4:
هيئت نظارت بر سموم از نمايندگان ذيصالح سازمان حفظ نباتات، مؤسسه گياه پزشكي، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان دامپزشكي 
کشور، سازمان پزشكي قانوني و سازمان حفاظت محيط زيست و دو نفر کارشناس آگاه در زمينه 
تشكيل  وزير جهاد کشاورزي  تصويب  و  نباتات  پيشنهاد سازمان حفظ  به  بنا  آفات  دفع  سموم 

مي شود و اداره جلسات برعهده نماينده سازمان حفظ نباتات است.
ماده 5:

وظايف هيئت نظارت بر سموم عبارت اند از:
الف( تصويب فهرست سموم مجاز و تجديدنظر در آن متضمن فرمول شيميايي، نوع فرموالسيون، 
حداکثر غلظت ماده مؤثر سم، حداکثر وزن و حجم بسته بندي، نوع ظروف و ساير مشخصات 

ضروري.
ب( تصويب مشخصات الزم براي برچسب سموم.

تبصره:
پيشنهاد فهرست و مشخصات اوليه موضوع بندهاي )الف( و )ب( اين ماده و نيز ساير پيشنهادات 
دستگاه هاي عضو هيئت نظارت بر سموم درباره مسايل فني مربوط به سموم توسط سازمان حفظ 
نباتات جمع بندي و براي بررسي و اتخاذ تصميم در دستور طرح در هيئت ياد شده قرار مي گيرد.

ماده 6:
هيئت نظارت بر سموم مي تواند نسبت به تشكيل کميته هاي فني، تخصصي و زيست محيطي سموم 

اقدام نمايد، نحوه تشكيل کميته ها و اعضای آن با تصويب هيئت نظارت خواهد بود.
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ماده 7:
هیئت نظارت بر سموم موظف است در مورد سمومي که علي  رغم ثبت و رعایت موارد احتیاطي، 

براي انسان، حیوان و سالمت محیط زیست مخاطره آمیز مي باشند، تجدیدنظر نماید.

فصل سوم ـ تولید و ترکیب بندي کود و سم:
ماده 8:

و  حمایت  براي  را  الزم  اقدامات  است  موظف  نباتات(  حفظ  )سازمان  کشاورزي  جهاد  وزارت   
پشتیباني از بخش غیردولتي به منظور تولید عوامل کنترل بیولوژیک و بهره برداري از آنها به عمل 

آورده، ساز و کارها و دستورالعمل هاي الزم را تهیه و ابالغ نماید.

ماده 9:
کودهاي  مصرف  بهینه سازي  و  زیستي  و  آلي  کودهاي  مصرف  و  تولید  توسعه  راستاي  در 
شیمیایي، تمامي  وزارتخانه ها و سازمان هاي مرتبط مکلف اند با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزي 
سیاست گذاري الزم را به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتي در این خصوص به عمل آورند.

ماده 11:
تولید و ترکیب بندي هر نوع کود در داخل کشور منوط به اخذ پروانه ساخت محصول از وزارت 

جهادکشاورزي مي باشد.

تبصره:
وزارت جهاد کشاورزي به منظور صدور پروانه ساخت حسب ضرورت، استعالم هاي الزم در زمینه 
عدم بیماري زایي براي انسان و رعایت حد مجاز عناصر سنگین و مواد پرتوزا رعایت استانداردهاي 
زیست محیطي را حسب مورد از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، سازمان انرژي اتمي، 

سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان حفظ نباتات به عمل مي آورد.

ماده 12:
درج شماره پروانه بهره برداري و پروانه ساخت محصول، تاریخ تولید و انقضا، قیمت مصرف کننده، 
کدگذاري کاال، شماره پارت و آدرس واحد تولیدي بر روي برچسب کود ساخت داخل به منظور 

عرضه آن الزامي است.

فصل ششم ـ مصرف کود و سم
روي  بر  را  کود  برچسب  فارسي  ترجمه  است  موظف  وارداتي  محصوالت  عرضه کننده   :1 تبصره 
در  مصرف  انقضاي  زمان  و  قیمت  تولید،  تاریخ  ذکر  حال  هر  در  نماید.  الصاق  کود  بسته بندي 

برچسب فارسي الزامي است.

و  بهداشتي  مالحظات  رعایت  بر  عالوه  فله  صورت  به  کود  نقل  و  حمل  هنگام  در    :2 تبصره 
یا  حقیقي  اشخاص  مهر  به  ممهور  و  درج  برگه اي  در  فوق الذکر  مشخصات  باید  زیست محیطي 

حقوقي ارسال کننده، ضمیمه بارنامه شود.



212

ماده 48:
تولید، فرموله کردن، نگهداري، حمل و نقل، توزیع و مصرف انواع سموم خارج از چارچوب ضوابط 
قانون حفظ نباتات و قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه و این ضوابط 
ممنوع بوده و در هر مرحله اي که توسط سازمان حفظ نباتات تشخیص داده شوند تولیدکننده، 
فرموله کننده، نگهدارنده و توزیع کننده موظف است مطابق قانون و آئین نامه هاي مدیریت پسماندها 

نسبت به مسترد نمودن به تولیدکننده و امحای آنها اقدام نمایند.

ماده 56:
تولید، ترکیب، واردات، خرید، فروش، توزیع و مصرف کودهاي غیرمجاز و سموم ثبت نشده در 

کشور ممنوع مي باشد.

ماده 61:
تمامي  فعاالن در زمینه تولید، واردات، فرموله کردن، بسته بندي، توزیع و فروش کود و سموم 
را رعایت  موظفند ضوابط و دستورالعمل هاي طرح خود اظهاري سازمان حفاظت محیط زیست 
نمایند تمامي  صادر کنندگان پروانه هاي بهره برداري و مجوز ها مکلفند این حکم را به عنوان شرط 

در پروانه هاي بهره برداري و مجوزها درج نمایند.
این تصویب نامه در تاریخ 1389/12/7 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است.

متن کامل این آیین نامه را می توانید در تارنمای مرکز پژوهش های مجلس مشاهده و مطالعه کنید
http://rc.majlis.ir

قانون بيمه محصوالت كشاورزی

ماده واحده:
به منظور انجام بیمه انواع محصوالت کشاورزي، دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشي 
در مقابل خسارت هاي ناشي از سوانح طبیعي و آفات و امراض نباتي عمومي  و قرنطینه اي امراض 
بخش  وسیاست هاي  اهداف  به  نیل  براي  وسیله اي  به عنوان  قرنطینه اي  و  عمومي  واگیر حیواني 

کشاورزي صندوق بیمه محصوالت کشاورزي در بانک کشاورزي تأسیس مي شود.

تبصره 1:
صندوق بیمه محصوالت کشاورزي داراي استقالل مالي و شخصیت حقوقي است و براساس مقررات 
قانوني شرکت هاي دولتي اداره و داراي شوراي عالي مرکب از وزراي کشاورزي، اموراقتصادي و 

دارایي بازرگاني، مشاور و رئیس سازمان برنامه  و بودجه به ریاست وزیر کشاورزي مي باشد.
حدود وظایف و اختیارات شوراي عالي در اساس نامه صندوق بیمه محصوالت کشاورزي خواهد 

آمد.
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تبصره 2: شوراي عالي بيمه محصوالت کشاورزي داراي کميته فني مرکب از نمايندگان ذيصالح و 
تام االختيار اعضاي شوراي عالي و صندوق با وظايف زير خواهد بود:

1 بررسي و تأييد کليه طرح ها و برنامه ها و مسائلي که از طريق صندوق به شوراي عالي احاله 
مي گردد.

2 نظارت بر حسن اجراي طرح ها و برنامه هاي مصوب به نيابت از طرف شوراي عالي.
3 بررسي و اظهار نظر مشورتي در مورد مسائل و مشكالتي که توسط صندوق ارجاع مي شود.

به عهده  نيز  را  بيمه محصوالت کشاورزي  بانك کشاورزي سمت مدير عامل صندوق  مديرعامل 
خواهدداشت.

تبصره 3: هيئت مديره صندوق مرکب از پنج نفر است شامل مدير عامل بانك کشاورزي، يك نفر 
از هيئت مديره بانك کشاورزي، يك نماينده از جهاد سازندگي و دو نفر ديگر به معرفي وزير جهاد 

کشاورزي و تصويب شوراي عالي مي باشد.

تبصره 4: سرمايه اوليه صندوق بيمه محصوالت کشاورزي مبلغ يك ميليارد ريال مي باشد که به 
پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي از طريق دولت تأمين و پرداخت مي گردد. سرمايه صندوق طبق 

اساسنامه مربوطه و باتصويب شوراي عالي بيمه محصوالت کشاورزي قابل افزايش مي باشد.

تبصره 5: دولت موظف است اساس نامه فوق را ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين اليحه تهيه و 
براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد.

تبصره 6: کمك دولت بابت تأمين قسمتي از سهم حق بيمه کشاورز و جبران زيان هاي احتمالي 
عمليات بيمه به پيشنهاد شوراي عالي صندوق بيمه محصوالت کشاورزي و تصويب هيئت وزيران 

هرساله در بودجه کل کشور منظور و به صندوق پرداخت خواهد شد.

تبصره 7: به تدريج که صندوق بيمه محصوالت کشاورزي آمادگي الزم را براي انجام وظايف خود 
براساس اين اليحه در منطقه و براي هر محصول اعالم نمايد، صندوق کمك به توليد کنندگان 
خسارت ديده محصوالت کشاورزي و دامي به فعاليت هاي خود در آن منطقه و براي آن محصول 
خاتمه داده و منابع و امكانات مربوط را به صندوق بيمه محصوالت کشاورزي منتقل خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز يكشنبه اول خرداد ماه يك هزار 
و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و به تأييد شورای نگهبان رسيده است.

رئیس مجلس شوراي اسالمي
اکبر هاشمي    1362/03/01
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قانون اصالح قانون بیمه محصوالت کشاورزی مصوب 
1362

ماده واحده:
قانون بيمه محصوالت کشاورزی مصوب 136٢/3/1 و الحاقيه بعدی آن به شرح زير اصالح می 

گردد:
1 عنوان قانون به »قانون بيمه کشاورزی« اصالح می گردد.

2 در ماده واحده پس از عبارت »انواع محصوالت کشاورزی« کلمه »درختان« و بعد از کلمه 
و  واگير حيوانی عمومی  »امراض  عبارت  از  و پس  »بادهای گرم موسمی«  عبارت  »طوفان« 
قرنطينه ای« عبارت دو همچنين ابنيه، تأسيسات، مستحدثات، قنوات، چاه های آب کشاورزی 
و تأسيسات آبياری، فعاليت ها و کليه خدمات کشاورزی و عوامل توليد )ماشين آالت، ابزار و 

ادوات کشاورزی(، در قبال حوادث بيمه پذير« اضافه گرديد.
وزير  معرفی  به  ديگر  نفر  دو  و  دگی  سازن جهاد  از  نماينده  »يك  عبارت   )3( تبصره  در   3
کشاورزی« حذف و عبارت »سه نفر نماينده به معرفی وزير جهاد کشاورزی« جايگزين گرديد.

4 تبصره )5( حذف و شماره تبصره های بعدی اصالح و يك تبصره به عنوان تبصره )8( به 
شرح زير الحاق گرديد:

تبصره 8:
دولت مكلف است با توجه به قسمت اخير بند »ج« ماده )18( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه 
جديد صندوق بيمه کشاورزی را تهيه، تصويب و ابالغ نمايد.5ـ در اين قانون عناوين »صندوق بيمه 
محصوالت کشاورزی« به »صندوق بيمه کشاورزی«، »وزير کشاورزی« به »وزير جهاد کشاورزی« 

و »شورای عالی« به »مجمع عمومی« اصالح گرديد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ بيست و دوم دی ماه يك 
هزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ 1387/11/3 به تأييد 

شورای نگهبان رسيد.

نحوه ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت

ماده 7:
بيمه گذار در صورت بروز تلفات ناشی از خطرات مشمول بيمه نامه، موظف است مراتب را حداکثر 
ظرف 48 ساعت از زمان وقوع تلفات همزمان به نزديك ترين واحد اداری سازمان دامپزشكی 

کشور و نزديك ترين شعبه های بانك کشاورزی، به طور کتبی اعالم نمايد.

تبصره:
در روزهای تعطيل اعالم کتبی به يكی از مراجع فوق الذکر کافی است.
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ماده 8:
پس از اعالم وقوع تلفات موضوع ماده )7( از سوی بيمه گذار، سازمان دامپزشكی کشور موظف است 
حداکثر ظرف ٢4 ساعت از زمان اعالم نسبت به بازديد و بررسی علت تلفات اقدام و نتيجه بررسی 

را به بانك کشاورزی اعالم نمايد.

ماده 9:
بيمه گر با توجه به گزارش موضوع ماده )8( غرامت بيمه گذار را طبق ضوابط، مقررات و شرايط 

بيمه نامه محاسبه و پرداخت می نمايد.

ماده 10:
در صورتی که بيمه گذار به هر دليل به غرامت محاسبه شده و يا نحوه ارزيابی خسارت معترض 
بانك  ابالغ، اعتراض کتبی خود را به همان شعبه  تاريخ  از  باشد، موظف است ظرف يك هفته 
کشاورزی تسليم نمايد، در اين صورت موضوع جهت رسيدگی و اتخاذ تصميم نهايی حداکثر ظرف 
يك ماه از تاريخ درخواست، در کميسيون ويژه مطرح شده و نظر کميسيون مذکور برای بيمه گر 

و بيمه گذار الزم االجرا می باشد.

تبصره:
کميسيون ويژه متشكل از نمايندگان معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی در استان، اداره کل 
دامپزشكی استان، مديريت بانك کشاورزی استان، صندوق بيمه محصوالت کشاورزی و تشكل 
يا گوشتی( می باشد. مسئوليت  استان )حسب مورد اجداد، مادر، تخم گذار و  صنفی مربوط در 
در  آن  دبيرخانه  و  می باشد  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  دام  امور  معاون  به عهده  کميسيون 

مديريت بانك کشاورزی استان مستقر خواهد بود.

اطالعات  کسب  برای 
بیشتر  و آیین نامه اجرایی 
صندوق  سایت  به  آن 
بیمه کشاورزی به آدرس 

روبه رو  مراجعه کنید.

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی مصوب 13۸۹ مجلس شورای اسالمی

ماده 1:
دولت مكلف است در راستای تحقق سند چشم انداز بيست ساله کشور، سياست های کلی نظام و قانون 
سياست های اجرايی اصل )44( قانون اساسی و به موجب اين قانون، زمينه ها، برنامه ها، تسهيالت و امكانات 
ارتقای بهره وری و اصالح الگوهای توليد و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبيعی را فراهم و به مرحله 

اجرا درآورد.
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ماده 2:
به منظور:

الف( ارائه مشاوره فنی، اجرايی، ترويجی و مديريتی برای بهبود شرايط و افزايش کّمی و کيفی 
محصوالت، اصالح و بهبود شيوه های مصرف عوامل توليد و نهاده ها در محصوالت و توليدات 

کشاورزی و منابع طبيعی؛
بهره وری  ارتقای  و  ارزش افزوده  افزايش  زمينه های  تأمين  و  مهندسی  فعاليت های  انجام  ب( 

بخش کشاورزی و منابع طبيعی؛

ج( تشخيص و درمان آفات و بيماری های گياهی و دامی

سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی  ايران موظفند حسب 
مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش کشاورزی و منابع طبيعی هر منطقه و در قالب سياست ها و ضوابط 
حاکميتی اعالمی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های حاکميتی تابعه آن، مجوز تأسيس درمانگاه ها 
)کلينيك ها(، مجتمع های درمانی )پلی کلينيك ها(، آزمايشگاه ها، داروخانه ها، بيمارستان های دامی، مراکز تلقيح 
مصنوعی و مايه کوبی و شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرايی، مديريتی، مالی و بيمه، اقتصادی، 

بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمايند.
نظارت بر انطباق عملكرد مراکز فوق الذکر بر سياست های حاکميتی اعالمی، بر عهده وزارت جهاد 

کشاورزی و سازمان ها و مؤسسات حاکميتی تحت پوشش اين وزارتخانه )حسب مورد( می باشد.

تبصره 1:
مراجع  در  مربوطه  قوانين  براساس  و  اداره شده  غيردولتی  به صورت  ماده  اين  در  مذکور  مراکز 
ذی صالح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی و نظام 
دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران ارائه خدمت می نمايند. تشّكل های صنفی و اتحاديه های مرتبط 
با اين مراکز به صورت منطقه ای و يا کشوری، قابل تأسيس و ثبت در مراجع ذی صالح خواهد بود.

تبصره 2:
نوع  و  با مناطق مختلف کشور  اين ماده متناسب  انسانی متخصص مراکز موضوع  نيروی  تعداد 
فعاليت و سطح بندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصويب 
اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی  ايران و کميسيون های کشاورزی اتاق های 

بازرگانی، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد کشاورزی تأييد و ابالغ می شود.
در صورتی که فعاليت اين مراکز در زمينه تحقيقات دانش بنيان با فن آوری باال باشد، به کارگيری 

حداقل يك نفر دکترای متخصص در رشته ذی ربط الزامی است.

تبصره 3:
را  کـشاورزی  بخـش  بهره برداران  و  توليدکنندگان  موردنياز  خدمات  ماده،  اين  موضوع  مراکز 

براسـاس تعرفه های اعالمی از سـوی وزارت جـهاد کشـاورزی به انجام می رساند.
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نظام  پيشنهاد مشترك سازمان های  با  اول هر سال  ماهه  مزبور، در سه  ارائه خدمات  تعرفه های 
مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی، نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران نماينده اتحاديه کشوری 
مراکز موضوع اين ماده )حسب مورد( و نماينده تشّكل هر يك از زيربخش های کشاورزی و منابع 

طبيعی )حسب مورد( به تأييد وزير جهاد کشاورزی رسيده و ابالغ می گردد.
تبصره 4ـ مراکز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياست های حاکمّيتی و برنامه های ابالغی 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل های ابالغی از سوی سازمان های نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران می باشند. درغير اين صورت، 
وزارت جهاد کشاورزی موظف است در رابطه با ادامه فعاليت آنان اقدامات قانونی الزم را به عمل 

آورد.

تبصره 5: با کارشناسان و متخصصان و کارکنان شاغل رسمی در دستگاه های دولتی مرتبط که با 
اجرای اين قانون وظايف آنان واگذار می شود، مطابق با ماده )٢1( قانون مديريت خدمات کشوری 

عمل خواهد شد.

تبصره 6: در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع اين ماده، رتبه بندی سازمان های 
نظام مهندسی و دامپزشكی مالك عمل می باشد. آيين نامه اجرايی نحوه رتبه بندی اين مراکز، حداکثر 
شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمان های 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران و کميسيون های 

کشاورزی اتاق های بازرگانی، صنايع و معادن و تعاون، به تصويب هيأت وزيران می رسد.

تبصره 7: کارکنان مراکز موضوع اين قانون در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهای زير بيست 
هزار نفر جمعيت، مشمول قانون صندوق بيمه اجتماعی روستاييان و عشاير می باشند.

قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 
تاريخ  و در  تصويب  اسالمی  نه مجلس شورای  و  و هشتاد  يكهزار و سيصد  تيرماه  بيست و سوم 

1389/5/6 به تأييد شورای نگهبان رسيد.
متن کامل این قانون 
و آیین نامه اجرایی 
آن را در تارنماهای 
و  مشاهده  روبه رو 

مطالعه نمایید.



218

قانون توزیع عادالنه آب

فصل اول ـ مالکیت عمومی و ملی آب
ماده1:

براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، آب های درياها و آب های جاری در رودها و انهار 
طبيعی و دره ها و هر مسير طبيعی ديگر اعم از سطحی و زيرزمينی، و سيالب ها و فاضالب ها و زه آب ها 
و درياچه ها و مرداب ها و برکه های طبيعی وچشمه سارها وآب های معدنی ومنابع آب های زيرزمينی از 
مشترکات بوده و در اختيار حكومت اسالمی است و طبق مصالح عامه از آن بهره برداری می شود. مسئوليت 

حفظ واجازه ونظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.

ماده2:
بستر انهار طبيعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اينكه دائم يا فصلی باشند و مسيل ها 
و بستر مرداب ها و برکه های طبيعی در اختيار حكومت جمهوری اسالمی ايران است و همچنين 
است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که دراثر پايين رفتن سطح آب درياها و درياچه ها و يا 
خشك شدن مرداب ها و باتالق ها پديد آمده باشد درصورت عدم احيای قبل از تصويب قانون نحوه 

احيای اراضی در حكومت جمهوری اسالمی

تبصره 1:
تعيين پهنای بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعی و مسيل و مرداب و برکه طبيعی در 
هرمحل باتوجه به آمار هيدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب دربستر طبيعی آنها بدون رعايت اثر ساختمان 

تأسيسات آبی با وزارت نيرو است.

تبصره 2:
حريم مخازن وتأسيسات آبی و همچنين کانال های عمومی آبرسانی وآبياری و زهكشی اعم از 
پيدا  وزيران قطعيت  از تصويب هيأت  تعيين و پس  نيرو  وزارت  به وسيله  زيرزمينی  و  سطحی 

خواهد کرد.

تبصره 3:
ايجاد هرنوع اعيانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبيعی و کانال های عمومی و مسيل ها 
و مرداب و برکه های طبيعی و همچنين در حريم قانونی سواحل درياها و درياچه ها اعم از طبيعی و يا مخزنی 

ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.

تبصره 4:
وزارت نيرو درصورتی که اعيانی های موجود دربستر و حريم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و 
مسيل ها و مرداب و برکه های طبيعی را برای امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا 
متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف مدت معينی درتخليه و قلع اعيانی اقدام کند و درصورت استنكاف 
وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتيب 

مقرر در مواد 43 و 44 اين قانون تعيين و پرداخت می شود.
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ماده 6:
صاحبان و استفاده کنندگان از چاه يا قنات مسئول جلوگيری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند 
طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه جلوگيری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد 

مكلفند مراتب را به سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداری اطالع دهند.

ماده 7:
درمورد چاه هايی که مقدار آبدهی مجاز آن بيش از ميزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب 
چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نيرو 
می تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ايجاب کند با توجه به مقررات و رعايت مصالح عمومی برای کليه 

مصرف کنندگان اجازه مصرف صادرنمايد و قيمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.

ماده 8:
وزارت نيرو موظف است بنابه درخواست متقاضی حفرچاه يا قنات و به منظور راهنمايی فنی و علمی، حفر 
چاه يا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرارداده و درصورت لزوم متخصصين خود را به محل 
اعزام نمايد تا متقاضی را راهنمايی کنند و هزينه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نيرو به عهده متقاضی 
خواهد بود. تبصره ـ شرکت های تعاونی روستايی ومراکز خدمات روستايی و عشايری و موسسات عام 

المنفعه فقط50%  هزينه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد.

ماده 9:
درمواردی که آب شور و يا آب آلوده با آب شيرين مخلوط شود چنانچه وزارت نيرو الزم تشخيص 
دهد می تواند پس از اطالع به صاحبان و استفاده کنندگان مجرای آب شور يا آلوده را مسدود 
کند. و درصورتی که اين کار از لحاظ فنی امكان پذير نباشد چاه يا مجرا را بدون پرداخت خسارت 
عنداالقتضا مسدود يا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرايط و مشخصات مندرج در 
پروانه حفر و بهره برداری را رعايت نموده است، خسارت وارده برصاحب چاه را وزارت نيرو جبران 

خواهد کرد.

متن کامل قانون 
را از اینترنت 
جستجوکرده و 
مطالعه کنید.
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 فصل دوم ـ آب هاي زیرزمیني
از  قانون  این   5 درماده  مذکور  موارد  استثناي  به  زیرزمیني  آب هاي  منابع  از  استفاده  ماده3ـ 
طریق حفر هرنوع چاه وقنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو 
باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژي منطقه )شناسایي طبقات 
زمین و آب هاي زیرزمیني( و مقررات پیش بیني شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و 

بهره برداري اقدام مي کند.

 تبصره ـ از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه هایي که در گذشته بدون اجازه وزارت 
پروانه  و  مراجعه  نیرو  وزارت  به  مي شود  منتشر  که  آگهي  طبق  موظفند  باشد  شده  حفر  نیرو 
بهره برداري اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاه ها را الاقل طبق نظر دو کارشناس 
خود مضر به مصالح عمومي تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچ گونه خسارتي مسدود مي شود 
بهره برداري از آن ممنوع بوده وبا متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین 

به رأي وزارت نیرو مي توانند به دادگاه هاي صالحه مراجعه نمایند.

از منابع آب هاي زیرزمیني  ماده 4ـ درمناطقي که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداري 
بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقي که طرح هاي دولتي ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است 
در  افزایش  هرگونه  یا  و  یاقنات  و  عمیق  نیمه  یا  عمیق  با حدود جغرافیایي مشخص حفر چاه 
بهره برداري از منابع آب منطقه را براي مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با 

وزارت نیرو است. 

و  شرب  و  خانگي  مصرف  براي  آن  آب  از  استفاده  و  حفرچاه  غیرممنوعه  مناطق  در  ماده5ـ 
به صدور  احتیاج  و  است  مجاز  روز  در شبانه  آبدهي25مترمکعب  تا ظرفیت  باغچه  و  بهداشتي 
پروانه حفر و بهره برداري ندارد ولي مراتب باید به اطالع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در  موارد 
الزم مي تواند از این نوع چاه ها به منظور بررسي آب هاي منطقه و جمع آوري آمار و مصرف آن 

کند. بازرسي 

تبصره1ـ در مناطق ممنوعه حفر چاه هاي موضوع این ماده با موافقت کتبي وزارت نیرو مجاز 
است ونیازي به صدور پروانه حفر و بهره برداري ندارد.

 تبصره2ـ درصورتي که حفرچاه هاي موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و 
یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدواً به موضوع رسیدگي و سعي در توافق بین 
طرفین مي نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.  
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قانون نظام صنفی کشور

فصل اول ـ تعاریف
ماده 1:

نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،  وظايف،  اختيارات، حدود و حقوق افراد 
و واحدهای صنفی را طبق اين قانون تعيين  می کند.

ماده 2:
فرد صنفی: هر شخص حقيقی يا حقوقی که در يكی از فعاليت های  صنفی  اعم از توليد، تبديل، 
خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فنی سرمايه گذاری کند و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه 
و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل کسبی داير يا وسيله کسبی فراهم آورد 
و تمام يا قسمتی از کاال، محصول يا خدمات  خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت 

کلی يا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.

تبصره:
صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثنی هستند.

ماده 3:
واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا 

افراد صنفی با اخذ پروانه کسب داير شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود.

تبصره 1:
فعاليت واحدهای صنفی سيار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بالمانع است.

تبصره 2:
اماکنی که طبق ضوابط مصوب کميسيون های نظارت واجد شروط الزم  جهت استقرار چند واحد 
صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسيله  يك يا چند فرد صنفی، پس از اخذ 

پروانه کسب از اتحاديه يا اتحاديه های ذيربط، مورد  استفاده قرار گيرند.

تبصره 3:
دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سيار می دهند، واحد صنفی محسوب می شوند.
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ماده 4:
را  باشد،  تشكيل يك صنف  نوع  از يك  آنان  فعاليت  افراد صنفی که طبيعت  از  صنف: آن گروه 
می دهند. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به چهار گروه توليدی، خدمات فنی، 

توزيعی يا خدماتی تقسيم می شوند.

ماده 5:
پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و  ادامه کسب و کار يا حرفه 

به فرد يا افراد صنفی برای محل مشخص يا وسيله کسب معين  داده می شود. 

ماده 6:
پروانه تخصصی و فنی: گواهينامه ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی يا فنی 

داللت دارد و به وسيله مراجع ذی صالح صادر می شود.

ماده 7:
اتحادیه: شخصيتی حقوقی است که از افراد يك يا چند صنف که دارای  فعاليت يكسان يا مشابه اند، 

برای انجام دادن وظايف و مسئوليت های مقرر در اين قانون  تشكيل می گردد.

ماده 8:
مجمع امور صنفی: مجمعی است که از نمايندگان منتخب اعضای هيأت مديره اتحاديه های صنفی هر 

شهرستان برای انجام دادن وظايف و مسئوليت های مقرر در اين قانون تشكيل می شود.

ماده 9:
شورای اصناف کشور: شورايی است که از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع  امور صنفی شهرستانهای 

کشور با هدف تقويت مبانی نظام صنفی در تهران تشكيل  می گردد.

ماده 10:
کمیسیون نظارت: کميسيونی است که به منظور برقراری ارتباط و ايجاد هماهنگی بين اتحاديه ها و 
مجامع امور صنفی با سازمان ها و دستگاه های دولتی در راستای وظايف و اختيارات آنها و همچنين 

نظارت بر اتحاديه ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان  تشكيل می شود.

ماده 11:
هیأت عالی نظارت:  هيأتی است که به منظور تعيين برنامه ريزی، هدايت، ايجاد هماهنگی و نظارت 
بر کليه اتحاديه ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کميسيون های نظارت تشكيل  می گردد 

و باال ترين مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.



223

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت دادگستری وزیران 
شماره 020/16238مورخ  پیشنهاد  بنابه   1386/12/26 مورخ  جلسه  در  لوایح  کمیسیون  عضو 
1384/9/28 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده )35( قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 1380ـ  و با رعایت تصویب نامه شماره 
و  کشاورزی  کارهای  صنفی  نظام  اجرایی  آیین نامه   ،1386/10/10 مورخ  164082/ت373هـ 

منابع طبیعی را به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول ـ تعاریف و کلیات:
ماده 1:

در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف( نظام صنفی: قواعد و مقررات و تشکل های حرفه ای است که در جهت ایجاد تشکیالت،تعیین 
وظایف و اختیارات، ساماندهی و نظم بخشی و حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش کشاورزی و منابع 

طبیعی تنظیم و تنسیق می گردد.
ب( فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه بهره برداری از 
آب و خاک به منظور تولید محصوالت کشاورزی، گیاهی و حیوانی )از قبیل زراعت،باغداری، 
زهکشی،  و  آبیاری  شبکه های  از  بهره برداری  آبخیزداری،  مرتع داری،  جنگل کاری،  جنگلداری، 
دامداری، شیالت، آبزیان، پرورش طیور، زنبور عسل و کرم )ابریشم( و همچنین ارائه خدمات فنی 

و مشاوره ای کشاورزی و منابع طبیعی قرار می دهد(.
ج( واحد صنفی: هر واحد تولیدی یا خدماتی که توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب 
از وزارت بازرگانی و سایر مجوزهای الزم از مراجع مربوط، با تأیید وزارت جهادکشاورزی برای 

فعالیت های موضوع بند )ب( این ماده دایر بوده و یا دایر می گردد.

تبصره:
اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، 
بهره برداری، اشتغال از دستگاه ها هستند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کاال یا خدمات موضوع 
این آئین نامه نمایند، مکلف اند عالوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه مذکور، با رعایت این آئین نامه 

و براساس قانون نظام صنفی نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.

فصل دوم ـ فرد صنفی
ماده 12:

افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ 
پروانه کسب اقدام کنند.

آیين نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی و 
منابع طبيعی
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د( عضو صنف: فعاالن بخش کشاورزی و منابع طبيعی که در بخش توليد و خدمات مجوزهای 
الزم را کسب کرده و با تأييد ادارات جهادکشاورزی شهرستان ها و استان ها به عضويت نظام 

صنفی درمی آيند.
هـ( صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبيعت فعاليت آنان از يك نوع موارد موضوع بند )ب( 

اين ماده باشد.

ماده 2:
ارکان نظام صنفی عبارت اند از نظام صنفی بخش ـ شهرستان، نظام صنفی استان، هيئت عمومی، 

شورای مرکزی، بازرس، رييس و هيئت های رسيدگی به تخلفات.

فصل دوم ـ نظام صنفی بخش ـ شهرستان:

های  نامه  آیین  و  قانون  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
مرتبط به صنف کشاورزی به منابع معتبر مراجعه کنید.



بخش 4
فناوری ها، استانداردها و تجهیزات
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روش ها و شرایط مناسب کاشت بذرها برای تعیین درصد جوانه زنی

TP-Top Paper باالی کاغذ
BP-S بین کاغذ یا ماسه

 S- Sand ماسه
BP- Between Paper بین کاغذ
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نمونه کارت آزمون جوانه زنی استاندارد )تعیین قوه نامیه(

نمونه کارت آزمون خلوص



228

فرم ارائه به آزمایشگاه و اعالم نتایج آزمون

تاریخ:  کد اصلی واحد کدگذاری  

جوانه زنی استاندارد     خلوص فیزیکی    رطوبت     سایزبندی     سایر آزمون ها 

آزمون جوانه زنی )درصد تعداد(آزمون خلوص فیزیکی )درصد وزنی(

ف
نوع ردی

بذر
کد 
نمونه

بذر 
خالص

سایر محصوالت سایر 
ارقام و علف های هرز

مواد 
جامد

جوانه های 
طبیعی

جوانه های 
غیرطبیعی

بذر 
سخت

بذر مرده 
یا جوانه 

نزده

درصد 
رطوبت

تعداد سایر بذور 
در نمونه… 

گرمی

درصد 
بذر زیر 

الک

نوع مواد جامد

بستره دمای مورد استفاده و سایر شغل های انجام شده

امضاء مسئول واحد کدگذاری           امضاء مسئول آزمایشگاه کیفی بذر             امضاء سرپرست معاونت تحقیقات کنترل و گواهی بذر
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ـ استاندارد بذر ماش:

  

  

  

   ماشبذراستاندارد 

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 

  )درصد

98  98  95  

  5  2  2  )حداکثر درصد(مواد جامد 

  2/0  1/0  0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز 

  غیرمجاز در یک کیلوگرم

0  0  1/0  

حداکثر بذر سایر علفهاي هرز 

  )درصد(

0  1/0  2/0  

حداقل قوه نامیه با احتساب 

  )درصد(بذر سخت 

85  85  80  

  12  12  12  )درصد(حداکثر رطوبت بذر 

بیماریهاي بذر زاد ویروسی 

  )درصد(

0  -  -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استاندارد مزرعه ماش

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  1  2  2  )حداقل سال(تناوب 

فاصله مزرعه از سایر مزارع 

  )حداقل متر(

20  10  10  

  1:250  1:1000  1:2000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 

علفهاي هرز غیرمجاز تعداد در 

  متر مربع

0  1:1000  2:1000  

حداکثر (سایر علفهاي هرز

  )تعداد بوته د ر مترمربع

0  1:1000  2:1000  

  -  -  -  آفات

  -  -  0  بیماریهاي بذر زاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ استاندارد مزرعه ماش:
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ـ استاندارد بذر عدس:

  

  

  

  عدس مزرعه استاندارد

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  1  2  2  )حداقل سال(تناوب 

فاصله مزرعه از سایر مزارع 

  )حداقل متر(

5  5  5  

  1:250  1:1000  1:2000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 

علفهاي هرز غیرمجاز تعداد در 

  متر مربع

-  -  -  

  -  -  -  آفات

بیماریهاي بذر زاد           

  )برق زدگی(

-  -  -  

رعایت دستورالعملهاي سازمان حفظ نباتات بـراي کنتـرل علفهـاي هـرز              : توضیحات

  .اعمال گردد

    طبق توصیه سازمان حفظ نباتات و با توجـه بـه   )  انباري -مزرعه اي (مبارزه با آفات

. انجام گرددmonitoringمنطقه آب و هوایی و 

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ استاندارد مزرعه عدس:

  

  

  

  عدس بذراستاندارد 

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 

  )درصد

98  98  95  

  5  2  2  )حداکثر درصد(مواد جامد 

  2/0  1/0  05/0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز 

انواع (غیرمجاز در یک کیلوگرم

  )ماشک و خلر

0  5  10  

  80  85  85  )درصد(حداقل قوه نامیه  

  12  12  12  )درصد(کثر رطوبت بذر حدا

) درصد(بیماریهاي بذر زاد 

  )برق زدگی(

0  -  -  
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ـ استاندارد مزرعه باقال:

  

  

  

  باقالاستاندارد مزرعه 

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  2  2  3  )حداقل سال(تناوب 

فاصله مزرعه از سایر مزارع 

  )حداقل متر(

200  200  100  

  5:1000  3:1000  1:1000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 

گل (علفهاي هرز غیرمجاز 

  تعداد در متر مربع) جالیز

0  0  1:1000  

حداکثر (سایر علفهاي هرز 

  )تعداد بوته در متر مربع

1:100  2:100  5:100  

PSBMV   

  )زاد نخودفرنگیویروس بذر(

0  5/0  1  

  2  5/0  0  برق زدگی

  -  -  -  لکه شکالتی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ استاندارد بذر باقال:

  

  

  

  استاندارد بذر باقال

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 

  )درصد

98  98  95  

  5  2  2  )حداکثر درصد(مواد جامد 

  2/0  0  0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز 

غیرمجاز در یک کیلوگرم   

  )گل جالیز(

0  0  0  

حداکثر بذر سایر علفهاي هرز 

  )درصد(

1/0  25/0  25/0  

  80  80  85  )درصد(حداقل قوه نامیه 

  12  12  12  )درصد(حداکثر رطوبت بذر 

PSBMV)  ویروس بذرزاد

  )نخودفرنگی

0  5/0  1  

  1  4/0  0برق زدگی
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ـ استاندارد بذر لوبیا:

  

  

  

  استاندارد بذر لوبیا

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 

  )درصد

98  98  95  

  5  2  2  )داکثر درصدح(مواد جامد 

  2/0  1/0  0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز 

  غیرمجاز در یک کیلوگرم   

0  1  2  

  2/0  1/0  05/0  حداکثر بذر سایر ارقام

  80  80  85  )درصد(حداقل قوه نامیه 

  14  14  14  )درصد(حداکثر رطوبت بذر 

  0  0  0  باکتریایی بذرزاد

BCMV0  0  5/0%  

  %1  4/0  0آنتراکنوز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ استاندارد مزرعه لوبیا )سفید، قرمز، چیتی، کرم کشاورز، پاچی باقال(:

  

  

  

  ) پاچی باقال- کرم کشاورز- چیتی- قرمز-سفید( لوبیااستاندارد مزرعه 

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  1  2  3  )حداقل سال(تناوب 

فاصله مزرعه از سایر مزارع 

  )حداقل متر(

20  10  10  

  1:250  1:1000  1:2000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 

حداکثر  (علفهاي هرز غیرمجاز 

  )تعداد در متر مربع

0  0  0  

حداکثر در (سایر علفهاي هرز 

  )درصد پوشش

1:100  2:100  5:100  

باکتریایی بذرزاد درصد روي 

  غالف

0  0  5/0%  

BCMV0  5/0%  1%  

  %2  %5/0  0  آنتراکنوز

ي هـرز   رعایت دستورالعملهاي سازمان حفظ نباتات بـراي کنتـرل علفهـا          : توضیحات

  .اعمال می گردد

    شامل کنه دو نقطه اي در فاصـله زمـانی ظهـور            )  انباري -مزرعه اي (مبارزه با آفات

غالف تا ده روز بعد طبق توصیه سازمان حفظ نباتـات و بـا توجـه بـه منطقـه آب و                      

  . انجام گرددmonitoringهوایی و 
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ـ استاندارد بذر نخود

  

  

  

  استاندارد بذر نخود

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 

  )درصد

98  95  93  

  7  5  2  )حداکثر درصد(مواد جامد 

  1/0  0  0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز 

  غیرمجاز در یک کیلوگرم   

-  -  -  

حداکثر بذر سایر ارقام در یک 

  کیلوگرم

1:1  2:1  5:1  

حداقل قوه نامیه با احتساب 

  )رصدد(بذر سخت 

85  85  85  

  12  12  12  )درصد(حداکثر رطوبت بذر 

) درصد(بیماریهاي بذرزاد 

  )برق زدگی نخود(

0  4/0  1  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ استاندارد مزرعه نخود

  

  

  نخوداستاندارد مزرعه 

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  2  2  3  )حداقل سال(تناوب 

فاصله مزرعه از سایر مزارع 

  )حداقل متر(

5  3  3  

  1:250  1:1000  1:2000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 

تعداد (علفهاي هرز غیرمجاز 

  )در متر مربع

-  -  -  

حداکثر در (سایر علفهاي هرز

  )درصد پوشش

-  -  -  

  -  -  -  آفات

برق زدگی نخود درصد روي 

  غالف

0  5/0  2  

بعد از برداشت رعایت دستورالعملهاي سازمان حفظ نباتات براي کنتـرل           : توضیحات

  . در انبار اعمال گرددآفات انباري
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ـ استاندارد مزرعه لوبیا چشم بلبلی

  

  

  لوبیا چشم بلبلیاستاندارد مزرعه 

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  1  2  2  )حداقل سال(تناوب 

فاصله مزرعه از سایر مزارع 

  )حداقل متر(

20  10  10  

  1:250  1:1000  1:2000  )حداکثر بوته(سایر ارقام 

حداکثر (علفهاي هرز غیرمجاز 

  )تعداد بوته در متر مربع

0  0  0  

حداکثر (سایر علفهاي هرز

  )تعداد بوته در متر مربع

1:100  2:100  5:100  

  -  -  -  آفات

Xanthmonas
 axonopodis
p.v.vigncola

0  0  5/0  

Cowpea aphidborne M.V
Cowpea mosaic

virus

0  5/0  1  

  آنتراکنوز

Colletooricum sp.
0  5/0  2  

  

  

  

  

  

  

  

ـ استاندارد بذر لوبیا چشم بلبلی

  

  

  

  ندارد بذر لوبیا چشم بلبلیاستا

  

  عوامل  طبقه بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

حداقل (خلوص فیزیکی 

  )درصد

95  95  93  

  7  5  5  )حداکثر درصد(مواد جامد 

  1/0  05/0  0  )درصد(بذر سایر محصوالت 

حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز 

  غیرمجاز در یک کیلوگرم   

0  0  0  

هرز حداکثر بذر سایر علفهاي 

  )درصد(

0  1/0  2/0  

  80  80  80  )درصد(حداقل قوه نامیه 

  12  12  12  )درصد(حداکثر رطوبت بذر 

Xanthmonas
 axonopodis
p.v.vigncola

0  0  0  

Cowpea aphidborne M.V
Cowpea mosaic

virus

0  0  5/0  

  آنتراکنوز

Colletooricum sp.
0  4/0  1  
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فهرست سموم مجاز کشور )براساس کتاب فهرست سموم مجاز کشور چاپ 1386 سازمان حفظ 
نباتات(

نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
حشره کشنیمازالEC1%آزادیراختین1
حشره کشاتیولEC47%اتیون2
حشره کشاُبرونSC24%اسپیرومسیفن3
حشره کشتریسرSC24%اسپینوزاد4
حشره کشموسپیالنSP20%استامی پراید5
حشره کشمتاسیستوکسEC25%اکسی دیمتون متیل6
حشره کشکنفیدورSC35%ایمیداکلوپراید7
حشره کشگاچوWS70%ایمیداکلوپراید8
حشره کشآوانتSC15%ایندوکساکارب9

حشره کشام وی پیWG90%باسیلوس تورینجینسیس10
حشره کشآپالودSC40%بوپروفزین11
حشره کشآمبوشEC25%پرمترین12
حشره کشکوراکرونEC40%پروفنفوس13
حشره کشاکتیلیکEC50%پریمفوس متیل14
حشره کشپریمورDF50%پریمیکارب15
حشره کشپریمورWP50%پریمیکارب16
حشره کشدرای سایدP80%پودر سیلیس17
حشره کشچسWG50%پی متروزین18
حشره کشچسWP25%پی متروزین19
حشره کشآگروترینWP1%پیرتروم20
حشره کشآدمیرالEC10%پیری پروکسی فن21
حشره کشسومی پِلوEC50%پیریدالیل22
حشره کشدیپترکسEC50%تری کلروفن23
حشره کشدیپترکسWP80%تری کلروفن24
حشره کشدیپترکسSP80%تری کلروفن25
حشره کشکالیپسوSC48%تیاکلوپراید26
حشره کشپروتئوسOD11%تیاکلوپراید + دلتامترین27
حشره کشآکتاراWG25%تیامتوکسام28
حشره کشکروزرFS35%تیامتوکسام29
حشره کشدسیسEC2/5%دلتامترین30
حشره کشروغن نارگیلWSC65%دی اتانول آمید31
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نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
حشره کشبازودینEC60%دیازینون32
حشره کشبازودینWP40%دیازینون33
حشره کشبازودینGR10%دیازینون34
حشره کشبازودینGR5%دیازینون35
حشره کشدیمیلینODC45%دیفلوبنزورون36
حشره کشدیمیلینWP25%دیفلوبنزورون37
حشره کشددواپEC50%دیکلرووس38
حشره کشروکسیونEC40%دیمتوات39
حشره کشریپکوردEC40%سایپرمترین40
حشره کشتریگرادWP75%سیرومازین41
حشره کشکاسکیدDC5%فلوفنکسورون42
حشره کشسومیسیدینEC20%فن والریت43
حشره کشسیدیالEC50%فنتوات44
حشره کشلبایسیدEC50%فنتیون45
حشره کشسومیتیونEC50%فنیتروتیون46
حشره کشزولونEC35%فوزالون47
حشره کشریجنتGR0/2%فیپرونیل48
حشره کشپادانGR4%کارتاپ49
حشره کشدورسبانEC40/8%کلروپیریفوس50
حشره کشنگزالوتGR5%کلروپیریفوس51
حشره کشرلدانEC40%کلروپیریفوس متیل52

EC50%کلروپیریفوس+ کلریفوس متیل53
گالدیاتور 5

تی سی
حشره کش

حشره کشَمچEC5%لوفنورون54
حشره کشلوفوکسEC10/5%لوفنورون+ فنوکسی کارب55
حشره کشماالتیونEC57%ماالتیون56
حشره کشهوستاکوئیکEC50%هپتنفوس57
حشره کشکنسالتEC10%هگزافلومورون58
کنه کشورتی مکEC1/8%آبامکتین59
کنه کشپروپالWP25%آزوسیکلوتین60
کنه کشنئورونEC25%بروموپروپیالت61
کنه کشسیترازونEC20%بنزوکسی میت62
کنه کشامایتEC57%پروپارژیت63
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کنه کشامایتEW57%پروپارژیت64
کنه کشسان مایتWP20%پیریدابن65
کنه کشتدیون وی EC7/52%18تترادیفون66
کنه کشاکاتینEC25%تیومتون67
کنه کشکلتانEC18/5%دیکوفول68
کنه کشدانیتولEC10%فن پروپاترین69
کنه کشارتوسSC5%فن پیروکسی میت70
کنه کشپرایدSC20%فنازاکوئین71
کنه کشآپولوSC50%کلوفنتزین72
کنه کشنیسورونEC10%هگزی تیازوکس73
قارچ کشاُرتیوا تاپSC32/5%آزوکسی استوربین74
قارچ کشاپوسSC12/5%اپوکسی کونازول75
قارچ کشهینوزانEC50%ادیفنفوس76
قارچ کشرورالWP50%ایپرودیون77
قارچ کشرورال تی اسWP52/5%ایپرودیون+کاربندازیم78
قارچ کشفنگافلورSL5%ایمازالیل79
قارچ کشبرودوفیکسSC18%برودوفیکس80
قارچ کشبنلیتWP50%بنومیل81
قارچ کشبلیسWG38%بوسکالید+پیراکلواستروبین82
قارچ کشُکلیسSC30%بوسکالید+کروزوکسیم متیل83
قارچ کشبایکورWP25%بی ترتانول84
قارچ کشتیلتEC25%پروپیکونازول85
قارچ کشالماردورFS40%پروتیوکونازول+تبوکونازول86
قارچ کشاسپورگونWP50%پروکلراز87
قارچ کشمون ِسِرنWP25%پنسیکرون88
قارچ کشتوپازEW20%پنکونازول89
قارچ کشراکسیلDS2%تبوکونازول90
قارچ کشفولیکورEW25%تبوکونازول91
قارچ کشراکسیلFS6%تبوکونازول92
قارچ کشلوسِپلEC10%تتراکونازول93
قارچ کشرئالFS20%تری تیکونازول94
قارچ کشکالیکسینEC75%تری دمورف95
قارچ کشبیمWP75%تری سیکالزول96
قارچ کشفلینتWG50%تری فلوکسی استروبین97
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نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
قارچ کشانووکWG75%تری فلوکسی سولفورون98
قارچ کشتریفمینEC15%تری فلومیزول99

قارچ کشتریفمینWP15%تری فلومیزول100
قارچ کشبایلتونWP25%تریادیمفون101
قارچ کشبایتانDS7/5%تریادیمنول102
قارچ کشتکتوWP60%تیابندازول103
قارچ کشواکس سیترازول0/70%تیابندازول+ایمازالیل104
قارچ کشوینسنت پیDS5%تیابندازول+فلوتریافول105
قارچ کشتوپسین امWP70%تیوفانیت متیل106
قارچ کشهومایWP80%تیوفانیت متیل + تیرام107
قارچ کشملپرکسWP65%دودین108
قارچ کشدیویدندDS3%دیفنوکونازول109
قارچ کشدیویدندFS3%دیفنوکونازول110
قارچ کشکاراتانEC35%دینوکاپ111
قارچ کشکاراتانWP18/5%دینوکاپ112
قارچ کشدیتان زد WP80%78زینب113
قارچ کشآلتوSL10%سایپروکونازول114
قارچ کشآرتئاEC33%سایپروکونازول + پروپیکونازول115
قارچ کشدیویدند استارFS3/63%سایپروکونازول+ دیفنوکونازول116
قارچ کشاکویشن پروWG52/5%سایموکسینیل+فاموکسادون117
قارچ کشترکیب بردوEW25%سولفات مس+آهک118
قارچ کشالوزال ـ کوزانDF80%سولفور119
قارچ کشالوزال ـ کوزانWG80%سولفور120
قارچ کشالوزال ـ کوزانWP80ـ %90سولفور121
قارچ کشگل گوگرد ـسولفور122
قارچ کشایمپکتSC12/5%فلوتریافول123
قارچ کشسلستFS2/5%فلودیوکسینل124
قارچ کشاورتوسایدWP50%کاپتان125
قارچ کشدروزالWP50%کاربندازیم126
قارچ کشباویستینWP60%کاربندازیم127
قارچ کشآلتوکمبیSC46%کاربندازیم+ سایپروکونازول128
قارچ کشآلرتWP37/5%کاربندازیم+ فلوزیالزول129
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قارچ کشویتاواکسWP75%کاربوکسین130
قارچ کشویتاواکسL40%کاربوکسین تیرام131
قارچ کشویتاواکس تیرامWP75%کاربوکسین تیرام132
قارچ کشوینSC30%کارپروپامید133
قارچ کشاستروبیWG50%کروزاکسیم متیل134
قارچ کشداکونیلWP75%کلرتالونیل135
قارچ کشداکونیلSC72%کلرتالونیل136
قارچ کشکوپراویتWP35%کوپراوکسی کلراید137
قارچ کشدیتان ام WP80%22مانب138
قارچ کشدیتان ام WP80%45مانکوزب139
قارچ کشسولفور پَد ـمتابی سولفیت سدیم140
قارچ کشریدومیلGR5%متاالکسیل141
قارچ کشریدومیل مانکوزبWP72%متاالکسیل مانکوزب142
قارچ کشواپامL32/7%متام سدیم143
قارچ کشتریمیدالEC9%نوآریمل144
قارچ کشانویلSC5%هگزاکونازول145
علف کشگزاپریمWP80%آترازین146
علف کشگزاپاکسWP80%آمترین147

آمترین+تری فلوکسی سولفورون 148
علف کشکریسَمتWG75%سدیم

علف کشسان رایس پالسSC31/5%آنیلوفوس+ اتوکسی سولفورون149
علف کشسوناالنEC33/3%اتال فلورالین150
علف کشاسنیتEC50%استوکلر151
علف کشسورپاسEC76%استوکلر+دیکلرآمید152
علف کشتاپ استارEC3%اکسادیارژیل153
علف کشتاپ استارWG80%اکسادیارژیل154
علف کشگل ای EC24%2اکسی فلورفن155
علف کشرونستارSL12%اگزادیازون156
علف کشارادیکانEC82%ای پی تی سی+ دی کلرامید157
علف کشپنترSC55%ایزوپروترون + دیفلوفنکان158
علف کشپرسوئیتSL10%ایمازتاپیر159
علف کشتوتریلEC22/5%ایوکسینیل160
علف کشبرومینالـپاردنرSL22/5%بروموکسینیل161
علف کشبرومیسید ام آEC40%بروموکسینیل  +  ام ث پ آ162
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نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
علف کشلونداکسDF60%بن سولفورون متیل163
علف کشبازاگرانSL48%بنتازون164
علف کشماچتیEC60%بوتاکلر165
علف کشماچتیEW60%بوتاکلر166
علف کشگراماکسونSL20%پاراکوات167
علف کشریفیتEC50%پرتیال کلر168
علف کشآژیلEC10%پروپاکوئیزافوپ پی اتیل169
علف کشاستام افEC36%پروپانیل170
علف کشگزاگاردWP80%پرومترین171
علف کشُکن ُویDF88%پرومترین+فلومتورون172
علف کشاستامپEC33%پندیمتالین173
علف کشریلوف اچEC35%پی پروفوس+توفوردی174
علف کشلنتاگرانEC60%پیریدات175
علف کشلنتاگرانWP45%پیریدات176
علف کشتوردون کا L21/6%22پیکلورام177

پینوکسادن+ایمن کننده 178
ـ  مکسیل علف کشآکسیالEC10%100کلوکینتوست 

پینوکسادن+ایمن کننده 179
ـ  مکسیل علف کشآکسیالEC4/5%045کلوکینتوست 

پینوکسادن+کلودینافوپ 180
علف کشتراکُسسEC4/5%پروپارژیل

علف کشتبوسانSC50%تبوتیورون181
علف کشسیمبارWP80%ترباسیل182
علف کشلوگران اکستراWG64%تربوترین+تریاسولفورون183
علف کشآوادکسEC46%تری آالت184
علف کشبی دبلیوG10%تری آالت185
علف کشگرانستارDF75%تری بنورون متیل186
علف کشسافاریDF50%تری فلوسولفورون متیل187
علف کشاربیتوکسCR95%تری کلرو استات سدیم188
علف کشترفالنEC48%تریفلورالین189
علف کشیو46 دیفلوئیدSL72%توفوردی190
علف کشیو46 کمبی فلوئیدSL67/5%توفوردی+  ام ث پ آ191
علف کشباسفاپونSP80%داالپون192
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علف کشلین تورWG70%دای کامبا+تریاسولفورون193
علف کشدیالِن سوپرSL46/4%دای کامبا+توفوردی194
علف کشبتانال آ امEC15/7%دس مدیفام195
علف کشکوبکسEC25%دی نیترامین196
علف کشآونجSL25%دیفنزوکوات197
علف کشدوپلوسان سوپرSL60%دیکلوپروپ+ مکوپروپ+ام ث پ آ198
علف کشایلوکسانEC36%دیکلوفوپ متیل199
علف کشکارمکسWP80%دیورون200
علف کشبَِریجDF60%دیورون+ هگزازینون201
علف کشتیتوسDF25%ریم سولفورون202
علف کشنابواسOEC12/5%ستوکسیدیم203
علف کشآپیروسWDG75%سولفوسولفورون204
علف کشرونیتEC72/7%سیکلوات205
علف کشفوکوسEC10%سیکلوکسیدیم206
علف کشستوفWG20%سینوسولفورون207
علف کشسافیکس بی دبلیوEC20%فلم پروپ ام ایزوپروپیل208
علف کشفوزیلیدسوپرEC12/5%فلوآزیفوپ پی بوتیل209
علف کشبتانال معمولیEC15/7%فن مدیفام210

فن مدیفام+دس 211
علف کشبتانال پروگرس آ امEC18%مدیفام+اتوفومازیت

فن مدیفام+دس 212
علف کشبتانال پروگرسEC27/4%مدیفام+اتوفومازیت

علف کشپوماسوپرEW7/5%فنوکساپروپ پی اتیل213
علف کشسلکت سوپرEC12%کلتودیم214
علف کشداکتالWP75%کلرتال دی متیل215
علف کشپیرامینDF65%کلریدازون216
علف کشپیرامینSC50%کلریدازون217
علف کشپیرامین WP65%کلریدازون 218
علف کشپیرامین WP80%کلریدازون 219
علف کشلونترلSL30%کلوپرالید220
علف کشتاپیکEC8%کلودینافوپ پروپارژیل221
علف کشتارگاسوپرEC5%کوئیزالوفوپ پی اتیل222
علف کشپنتراEC40%کوئیزالوفوپ پی تفوریل223
علف کشبستاSL20%گلوفوسینیت آمونیوم224
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نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
علف کشرانداپSL41%گلیفوزیت225
علف کشوید َمسترSL36%گلیفوزیت با امالح دوگانه226
علف کشآفالونSC45%لینورون227
علف کشبوتیسان استارSC41/6%متازاکلر+کوئین مراک228
علف کشگلتیکسWG70%متامیترون229
علف کشگلتیکسWP70%متامیترون230
علف کشلکسونDF45%متری بوزین231
علف کشسنکورWP70%متری بوزین232

مزوسولفورون + یدوسولفورون + 233
علف کشآتالنتیسOD1/2%ایمن کننده

علف کشاردرامEC71%مولینیت234
علف کشاردرام سوپرEC71%مولینیت235
علف کشگاالنت سوپرEC10/8%هالوکسی فوپ ار متیل236
علف کشگاالنتEC12/5%هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل237

یدوسولفورون 238
علف کششوالیهWDG6%متیل+مزوسولفورون متیل

فومیگانتفستوکسینTB56%آلومینیوم فسفاید239
فومیگانتبرومور دو متیلGS98%متیل بروماید240
فومیگانتدگش پلتP56%منیزیم فسفاید241
موش کشکلرتB0/005%برودیفاکوم242
موش کشالنی رتB0/005%برومادیولون243

-Bait Pelدیفناکوم244
lete0/005%موش کشبونی َرت

نماتد کشنماکورGR10%فنامیفوس245
نماتد کشراگبیGR10%کادوزوفوس246
حلزون کشفریکولBait1%فسفات آهن247
حلزون کشمتاالنجیB6%متالدهاید248
حلزون کشـ ـ نوار مسی249
سایرآتپالس آتپالس250
سایردفL72%تری بوتیل فسفرو تری تیوآت251
سایردراپWP50%تیدیازورون252
سایرولکEC80%روغن امولسیون شونده253



243

سایرفسفر دو زنکP2%زینک فسفاید254
سایربرلکس )Tb 10gr)Berelexژیبرلیک اسید255
سایربرلکس )EC100%)Berelexژیبرلیک اسید256
سایربرلکس )L13/5%)Berelexژیبرلیک اسید257
سایرمویانL100%سیتوگیت258
سایرمویانL100%سیتووت259
سایرسیتووتL100%سیتووت260
سایرمویانL81/2%فری گیت261
سایرمویانSL41%فری گیت262
سایراکتو سین سیB0/025%کلروفاسینون + سولفاکینوکسالین263
سایرپرایم پالسEC12/5%فلومترالین264

برخی از مشخصات گروه های ذرات خاک

گروه ذرات خاک
قطر ذرات میلی متر

»سیستم وزارت کشاورزی 
آمریکا(«1  

قطر ذرات میلی متر
سطح یک گرم از ذراتتعداد ذرات در یک گرم»سیستم بین المللی«2

)سانتی مترمربع(

شن خیلی درشت
شن درشت
شن متوسط

شن ریز
شن خیلی ریز

سیلت
رس

2ـ1
1ـ0/5

0/5ـ0/25
0/25ـ0/1
0/1ـ0/05

0/05ـ0/002
کوچک تر از 0/002

ـ ـ ـ
2ـ0/2
ـ ـ ـ

0/2ـ0/02
ـ ـ ـ

0/02ـ0/002
کوچک تر از 0/002

90
720

5700
46000

722000
5776000

90،260،853،000

11
23
45
91
227
454

8،000،000

تخمین بافت خاک به روش لمسی

زیر ذره بین 
کوچک

لمس بین انگشتان
تولید نوار با فشردن لوله کردن در کف دست

بین دو انگشت
بافت 
خاک زبری و نرمی خاک 

چسبندگی و شکل پذیری گلخشک و گل

بدون شن 
یا شن 
بسیار کم

بسیار نرم
خیـلی چسبنده و شکل پذیر 
قسمـتی از گـل بـیــن دو 

انـگشت می چسبد و پاره می شود

لوله درازی تولید می شود 
که می توان آن  را بــه 
صـورت حلقه درآورد.

نـوار بـلندی تشکیل 
مـی گـردد حلقه وار به دور 

انـگشـت خم می شود.
رسی

چسبنده و کمی شکل  پذیرنرمشن کم
لـوله مـی شود ولی 

به سختی به صورت حلقه 
درمی آید.

نـوار کـوتاه تشکیل  
می شود ولی به شکل حلقه 

درنمی آید.
لوم رسی

شن 
متوسط 

لیمون زیاد
کمی چسبندهنسبتاً نرم

لوله مـی شـود ولی در 
سـطـح خمیر ترک 

می خورد.

نوار تشکیل نمی شود 
ولی تکه ای که تشکیل 
می شودبه خوبی  قابل 

جابه جا شدن است.
سیلتی

شن و رس 
و لیمون 
مساوی

نسبـتـاً زبـر ذرات 
شن کمی احسـاس 

می شود.
بــه سخـتـی لـولـه کمی چسبنده و شکل پذیر

می شود.

نوار تشکیل نمی شود ولی 
تکه ای که تشکیل می شود 
به  خوبی قابل جابه جا شدن  

است.

لومی

قسمت 
عمده با 

ذرات مجزا 
از یکدیگر

بسیار زبر ذرات شن 
به خوبی احساس 

می شود.
شــکـل نـاپـذیر و بدون 

نوار تشکیل نمی شود تکه هرگز لوله نمی شود.چسبندگی
شنیبین انگشتان خرد می شود.
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شکل، تعریف و انواع مختلف خاکدانه ها و محل تشکیل آنها

شکل خاکدانه و افق مربوطهشرح خاکدانهنوع خاکدانه

فاقد خلل و فرج و کوچک و غیرقابل انطباق با سایر کروی نسبتاً 
خاکدانه ها

نسبتاً دارای منافذ و اندازه های کوچک و غیرقابل انطباق با مدور
سایر خاکدانه ها

خاکدانه ها ورقه ای بوده و ورقه ها اغلب بر روی یکدیگر قرار ورقه ای
گرفته و از نفوذپذیری خاک می کاهد.

مکعبی
خاکدانه های مکعبی شکل که غالباً از طریق سطوح زوایای حاد 
به ذرات  این خاکدانه ها معموالً  اتصال دارند  با یکدیگر  خود 

کوچکتر شکسته می شوند.

مکعبی با زوایای 
نامنظم

با  زوایای منفرجه  از طریق سطوح  خاکدانه های مکعبی که 
 یکدیگر اتصال پیدا نموده اند.

منشوری
خاکدانه های ستونی مانند که قاعده ستون ها مسطح بوده و از 
طریق سطوح جانبی به یکدیگر متصل می شوند و به خاکدانه های 

مکعبی کوچک تر شکسته می شوند.

خاکدانه های ستونی مانند که قاعده آن ها برجسته بوده و از طریق ستونی
سطوح جانبی به یکدیگر متصل شده اند.

تقسیم بندی خاک ها براساس هدایت الکتریکی آنها

هدایت الکتریکی عصاره 
 واکنش گیاهان نوع خاکخاک 

کمتر از 4
8   ــ4 
ـ   8 16ـ
32ــ16

بیشتراز 32

غیر شور
شوری کم 

شوری متوسط
شوری زیاد

شوری خیلی زیاد

قابل رویش برای اکثر گیاهان
کاهش محصول گیاهان حساس به شوری

کاهش زیاد محصول اکثر گیاهان
فقط گیاهان مقاوم به شوری رشد نرمال دارند.

اغلب  گیاهان مزوفیت در  این شوری کاهش محصول دارند.

اندازۀ تقریبی ظرفیت و بازده پمپ های موجود

اندازۀ پمپ 
اینچ

 ظرفیت
لیتر بر ثانیه

بازده
درصد

اندازه پمپ
 اینچ

 ظرفیت
لیتر بر ثانیه

بازده
درصد

111
22
3
4

1/5
3/5
6/2

13/9
24/7

27
35
43
50
55

5
6
8

10
12

38/6
55/6
98/8
4/4

222/3

59
62
65
67
69
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مقاومت نسبی برخی از گیاهان نسبت به شوری

نوع محصولمیزان مقاومت

مقاوم
نیمه مقاوم

حساس
خیلی حساس

جو، چغندرقند، اسفناج، خرما 
چاودار، گندم، شبدر شیرین، گوجه فرنگی، پنبه 
یونجه، ذرت، برنج، سودان گراس، هویج،کاهو،کلم

لوبیا، نخود، شبدر سفید، شبدر قرمز، کرفس

میزان سرعت نفوذ آب در خاک های مختلفظرفیت نگهداری آب در برخی خاک ها

بافت خاک
mm/m ظرفیت نگهداری
نفوذ دائمینوع خاکمیلی متر آب در یک متر خاک

)میلی متر در ساعت(

شن درشت
شن ریز

شن لومی
شن لومی ریز
لوم سیلتی

لوم رسی سیلتی
لومی رسی

رسی سنگین

42
62
83

125ـ104
167ـ146

167
187ـ167

146

شن
لوم شنی

لوم سیلتی
لوم رسی

رس

30
30ـ20
20ـ10
ـ  5 10
5   ـ1

عمق ریشه و MAD برخی از گیاهان مهم

MADعمق ریشهگیاهMADعمق ریشه سانتی مترگیاه

یونجه
جو
لوبیا

چغندر
هویج
کرفس

200ـ100
150ـ100

70ـ50
100ـ60
100ـ50
50 ـ30

0/55
0/55
0/45
0/50
0/35
0/20

پنبه
غالت
نخود

سیب زمینی
نیشکر

توت فرنگی

170ـ100
150ـ100
110ـ70
60  ـ40

200ـ120
30ـ20

0/65
 0/50
0/65
0/25
0/65
0/15

MAD = نقصان مجاز رطوبتی                                                                                                                      
فاصله مناسب شیارها در بعضی گیاهان ردیفی

فاصله مناسبگیاه
فاصله مناسبگیاهسانتی متر

فاصله مناسبگیاهسانتی متر
سانتی متر

سورگوم
سیب زمینی
چغندرقند

نیشکر
پنبه
سویا

گلرنگ

80    ـ50
35

60  ـ50
180ـ120
190ـ80

60
ـ  45   55

توتون
نخود
لوبیا
عدس
باقال

ذرت علوفه ای
انواع کلم

ـ    45 90
40ـ30

50
20

50    ـ30
60 ـ50
100ـ60

هویج
گوجه فرنگی

بادمجان
خیار

خربزه و طالبی
هندوانه

50  ـ40
150ـ120
100ـ  75

100
200
300
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فاصله مناسب شیارها در خاک های مختلف

فاصله مناسب شیار )سانتی متر(شرایط خاکردیف

1
2
3
4
5
6
7
8

شن درشت ـ پروفیل یکنواخت
شن درشت ـ روی خاک زیر سطحی فشرده شده

شن ریز تا لوم شنی ـ یکنواخت
شن ریز تا لوم شنی روی خاک زیر سطحی فشرده

شن متوسط ـ سیلت لوم یکنواخت
شن متوسط ـ سیلت لوم روی خاک زیر سطحی فشرده

لوم رسی و سیلتی ـ یکنواخت
خاک های رسی خیلی سنگین ـ یکنواخت

50
45
60
75
90

100
120
90

طول های پیشنهادی برای شیارها )متر(

شیب
درصد

حداکثر مقدار جریان
)لیتر در ثانیه(

متوسط عمق آبیاری )میلی متر(
شنلومرس

75150501001505075100

0/05
0/1
0/2
0/3
0/5
1

1/5
2

3
3

2/5
2

1/2
0/6
0/5
0/3

300
340
370
400
400
280
250
220

400
440
470
500
500
400
340
270

120
180
220
280
280
250
220
18

270
340
370
400
370
300
280
250

400
440
470
500
470
370
340
300

60
90
120
150
120
90
80
60

90
120
190
220
190
150
120
90

150
190
250
280
250
220
190
150

حجم تقریبی بر اساس برخی از ظروف در دسترس
معادل آن به سانتی متر مکعب یا لیترحجم ظرف

5 سانتی متر مکعبیک قاشق مرباخوری
10 سانتی متر مکعبیک قاشق غذاخوری
75 سانتی متر مکعبیک قاشق چایخوری
250 سانتی متر مکعبیک قاشق آبخوری

18 لیتریک حلب نفتی
200 لیتریک بشکۀ نفتی

تأثیر مقدار آب ورودی و نوع خاک بر اندازه های مختلف کرت )هکتار(

مقدار جریان
لیتر در ثانیه

  نوع خاک
رسلوم رسلوم شنشن 

15
30
60
90
120
150
180
210
240

0/01
0/02
0/04
0/06
0/08
0/1
0/12
0/14
0/16

0/03
0/06
0/12
0/18
0/24
0/3
0/36
0/42
0/48

0/06
0/12
0/24
0/36
0/48
0/6

0/72
0/84
0/96

0/1
0/2
0/4
0/6
0/8

     1
1/2
1/4
1/6
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استاندارد

مقدار نمونه در برخی از آزمایش های بذر
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پیوست ١: برخی از ویژگی های تراکتورها

مدل 
تراکتور

اندازه الستیکظرفیت لیتر
فشار مجاز باد الستیک 

برحسب بار

توان 
)اسب بخار(

فیلر سوپاپ 
 )mm(

دود ـ هوا
رادیاتور

روغن 
موتور

روغن 
هیدرولیک

عقبجلوسوخت

چرخ 
جلو

چرخ 
عقب

چرخ 
جلو

چرخ 
عقب

کار 
کشاورزی

جابه جایی

JD 3140191160126
7/5-18
7/5-20
10-16

38ـ15/5
38ـ18/4

0/45ـ 1/5970/35ـ1/51/4ـ1/4

JD 33501711/54912110-1623/10/45ـ 1/71000/35ـ1/1ـ26ـ

MF 24010/26/825486-16
24ـ13

24ـ9ـ14
470/30ــ

MF 28514/284090
7/5-16
7/5-18

2750/30ـ1/81/1 ـ 380/8ـ12

MF 3992314/347/4118
7/5-16

وچنداندازۀ 
دیگر

34ـ14
و چند 
اندازۀ 
دیگر

2/8 ـ 1/3
حداکثر

2/8ـ1/2
حداکثر

0/45ـ1100/20

 گلدونی 
238

3/58/516ندارد
7/5-16
8/25-16

16ـ7/5
16ـ8/25

0/6
1/1

0/6
1/1

ـ38

U650M18/81460986/5-20142/265ـ2/21/2 ـ 381ـ
سرد

0/45ـ0/40

U651M18/81460987/5-20140/45ـ3/5650/40ـ2/71/2 ـ 381ـ

U445291647906/5-20
38ـ14 یا 

38ـ11
2/645ـ2/21/2 ـ 1

0/25ـ0/25
گرم
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برخی از عیوب تراکتور که فراگیر می تواند آنها را برطرف نماید در زیر آمده است
 

1ـ موتور روشن نمی شود یا دیر روشن می شود. )با فرض درست کارکردن سیستم راه اندازی( 

علت
مخزن سوخت خالی است. 

شیر مخزن سوخت بسته است. 
هوا در مجاری سوخت نفوذ کرده است.

صافی سوخت گرفته است. 
موتور به اندازۀ کافی گرم نمی شود. 

رفع عیب
سوخت گیری و سپس هواگیری کنید. 

شیر مخزن را باز و هواگیری کنید. 
عیب را برطرف و هواگیری کنید. 

صافی سوخت را تعویض کنید. 
در  موتور  کردن  روشن  مخصوص  که  تجهیزاتی  از 

هوای سرد است استفاده کنید.

2ـ موتور یکنواخت کار نمی کند. 

در مجاری سوخت هوا نفوذ کرده است.
سوخت کثیف است یا گرفتگی کمی در لوله های انتقال 

سوخت ایجاد شده است.

عیب را برطرف و سپس هواگیری کنید.
مخزن سوخت را تخلیه و سپس سوخت گیری کنید. 
لوله ها را از نظرگرفتگی بررسی و در صورت لزوم عیب 

آنها را برطرف کنید. 

3ـ دود موتور سیاه است. 

انژکتور یا پمپ انژکتور تنظیم نیست. 
گازوئیل کیفیت الزم را ندارد. 

صافی هوا گرفته است یا نیاز به سرویس دارد. 

از متخصص برای رفع عیب کمک بگیرید.
نوع گازوئیل را عوض کنید یا مخزن سوخت را تخلیه 

و دوباره سوخت گیری کنید. 
صافی هوا را تمیز کنید. 

4ـ دود موتور سفید است.

موتور خیلی سرد است. 
ترموستات خراب است. 

گازوئیل با آب مخلوط شده است. 
پمپ انژکتور تنظیم نیست. 

باال  را  موتور  دور  و  بکشید  را  رادیاتور  جلوی  پردۀ 
ببرید. 

آن را تعویض کنید. 
گازوئیل را تعویض و دستگاه سوخت را هواگیری کنید. 

به کمک متخصص پمپ انژکتور را تنظیم کنید.
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5  ـ موتور ناگهان خاموش می شود.

سوخت تمام شده است.
سوراخ ورود به هوا به مخزن سوخت گرفته شده است.

هوا به سیستم سوخت رسانی وارد می شود.
صافی های سوخت گرفته است.

سوخت گیری و سپس هواگیری کنید.
سوراخ درپوش مخزن را تمیز و باز کنید.

رفع عیب و هواگیری کنید.
صافی های سوخت را عوض کنید.

6  ـ موتور زیاد داغ می کند.

درپوش رادیاتور خراب است.
لوله های رادیاتور گرفته است.

ترموستات خراب است.
آب رادیاتور کم است.

شل است.
بسته است.

شبکۀ خارجی رادیاتور کثیف است.
روغن سیستم روغن کاری کم است.

بار موتور بیش از حد زیاد است.

درپوش رادیاتور را عوض کنید.
رفع عیب کنید.

ترموستات را عوض کنید.
نشتی را برطرف و آب اضافه کنید.

تسمۀ پروانه را میزان کنید.
پردۀ جلوی رادیاتور را باز کنید.

شبکۀ رادیاتور را تمیز کنید.
به اندازۀ کافی روغن بریزید.

ترمزها را تنظیم کنید.
رسوبات را برطرف کنید.

بار را کم کرده یا از دندۀ سنگین استفاده کنید.

7ـ فشار روغن در مجاری کم است.

روغن مناسب نیست.
نشتی در لوله ها وجود دارد.

درجه خراب است.

روغن را تخلیه و روغن مناسب به کار ببرید.
نشتی لوله ها را برطرف کنید.

درجۀ فشار روغن را عوض کنید.

8  ـ توان موتور )کشش موتور( کم شده است.

صافی هوا کثیف شده یا گرفته است.
در لوله های سوخت رسانی گرفتگی وجود دارد. هوا در 

مجاری سوخت نفوذ کرده است.
تنظیم نیست.

صفحه کالچ به روغن آغشته شده است.

هواکش را تمیز یا تعویض کنید.
گرفتگی لوله های سوخت رسانی را برطرف کنید.

رفع عیب و سپس هواگیری کنید.
کالچ را تنظیم کنید.

با رعایت احتیاط صفحه کالچ را با بنزین بشویید.
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9ـ استارتر، موتور را نمی تواند بچرخاند.

بست های باتری شل بسته شده اند.
باتری ضعیف است.

دندۀ استارتر بیش از حد فرسوده است.
روغن غلیظ در موتور ریخته شده است.

بست های باتری را محکم کنید.
باتری را سرویس و سپس شارژ کنید.

دنده را به کمک متخصص عوض کنید.
روغن را تخلیه و سپس از روغن مناسب استفاده کنید.

زغال های استارتر را عوض کنید.

سرویس های متغیر

   پیش صافی فیلتر هوا را تمیز و سطح سطح روغن موتور را کنترل کنید.                            
روغن کاسه صافی هوا را کنترل کنید.

رسوبات فنجان فیلتر سوخت را خالی کنید.
شبکه های  و  کنترل  را  رادیاتور  آب  سطح 

کنید. تمیز  را  روغن  و  آب  رادیاتور 

فشار باد الستیک ها را هر بار پیش از کار با 
تراکتور کنترل کنید.

ـ   زمان سرویس های متغیر بسته به شرایط 
کاری تراکتور می باشد.

ـ زمان این سرویس ها را خود شما می توانید 
تعیین کنید.

این  تراکتور  با  کار  شروع  از  پیش  هربار  ـ 
دهید. انجام  را  سرویس ها 
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سرویس های 100 ساعته

خالصی پدال کالچ را بازدید کنید.محور انتقال نیرو را از نظر نشتی روغن بررسی کنید.

سطح روغن جعبه دنده و محفظۀ هیدرولیک 
را بازدید کنید.

فشار باد الستیک ها و سفتی مهره های چرخ ها 
را کنترل کنید.
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سرویس های 250 ساعته

روغن روغن موتور و صافی روغن موتور را عوض کنید. سطح  کنید.  تنظیم  و  کنترل  را  ترمزها 
پر کنید. نیاز  و در صورت  بازدید  را  ترمز 

را  هوا  صافی  روغن  و  تمیز  را  هوا  صافی  پیش 
کنید. عوض 

سطح روغن توپی و دیفرانسیل جلو را بازدید 
و در صورت نیاز پر کنید.

سطح آب باتری را بازدید و بست های باتری را صافی پمپ کمکی را عوض کنید.
گریس زده و تسمه پروانه را کنترل و تنظیم کنید.
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سرویس های 500 ساعته

محور  معمولی  اتصاالت  گریس  خورهای 
کنید. گریس کاری  را  جلو  دیفرانسیل 

تنظیم بودن توپی های چرخ های جلو را کنترل 
کنید.

عملکرد پدال قفل دیفرانسیل را بررسی و صافی سوخت را عوض کنید.
تنظیم کنید.

گریس خورهای اتصاالت معمولی محور جلو توری پمپ دستی سوخت را تمیز کنید.
را گریس کاری کنید.
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سرویس های 1000 ساعته

پیش صافی هوا را تمیز و روغن صافی هوا را 
عوض کنید.

سوپاپ ها را فیلرگذاری کنید.

مایع سیستم خنک کننده را تخلیه و سیستم 
را شست وشو و دوباره پرکنید.

صافی پمپ کمکی و پمپ روغن هیدرولیکی 
تراکتور را تمیز کنید.

انژکتورهای سوخت را سرویس کنید.روغن جعبه دنده و هیدرولیک را عوض کنید.

روغن توپی های چرخ ها را عوض کنید.
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                        محل های گریس کاری
پس از هر 100 ساعت کار تراکتور:
)2WD( 1 توپی جلو در تراکتور

)2WD( 2 پین اصلی محور جلو در تراکتور
)4WD( 3 پین محوری جلو در تراکتور

4 گریس خورهای بازوهای بلند کننده
)2WD( 5 پین محوری محور جلو در تراکتور

6 پین محوری بازوی فرمان
پس از هر 500 ساعت کار تراکتور:

رابط  درپوش  و  گریس کاری  را   )4WD( رابط  و  )گاردان(  محور گرداننده  معمولی  اتصاالت   7
کنید. کنترل  را  گرداننده 

)4WD( 8 اتصاالت معمولی گردانندۀ محور جلو در تراکتور

                         توجه
1 روغن موتور را پس از هر 250 ساعت کار باید عوض کرد. زمان دقیق سرویس موتور و تعویض 
صافی هوا و صافی روغن را رعایت کرده و دقت کنید که اگر روغن و مواد روغنی استاندارد نباشند 

زمان تعویض آنها را کم کنید.
2 اگر کارهای سنگین با تراکتور انجام می دهید زمان تنظیم ترمزها باید زود به زود انجام شود.

3 زمان گریس کاری گفته شده برای شرایط معمولی است. اگر تراکتور در شرایط پرگرد و خاک 
کار می کند، این زمان باید به نصف و یا گاهی به روزانه کاهش یابد.

4 تمام اتصاالت و بازوها را پس از هر 250 ساعت کار روغن کاری کنید.
5 روغن ترمز را پس از 2000 ساعت کار و یا 2 سال یک بار عوض کنید و وضعیت لوله های ترمز 

را بازدید و کنترل کنید.

                          ظرفیت ها
118 لیتر ظرفیت پاک گازوئیل 
14/3 لیتر ظرفیت روغن  
1 لیتر ظرفیت روغن کاسۀ صافی هوا 
23 لیتر ظرفیت سیستم خنک کننده 
47/4 لیتر ظرفیت روغن هیدرولیک جعبه دنده 
2/9 لیتر ظرفیت روغن توپی چرخ عقب در هر طرف 
5/8 لیتر  )4WD( ظرفیت روغن اکسیل جلو در تراکتور
1/3 لیتر ظرفیت توپی چرخ جلو در هر طرف 
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جدول 1ـ12ـ دامنه بازده های مزرعه ای و سرعت های کار ادوات کشاورزی

سرعت کار km/hrبازده مزرعه ای%نام دستگاهعملیات

خاک ورزی

9ـ  745ـ88گاوآهن برگردان

10ـ776ـ90چنگه بشقابی

میخی دندانه  یا  فنری  12ـ656  ـ83چنگه 

پنجه خاک ورزی )کولتیواتور 
مزرعه ای(

9ـ756ـ90

کاشت

ردیف کار با کودپاش
ـ  78 10ـ557  

10ـ  655  ـ80غله کار با کودپاش

10ـ657  ـ70کود افشان

12ـ  559  ـ80سیب زمینی کار

داشت

پنجه ردیفی
9ـ683  ـ90

ـ  88پنجه دوار 10ـ  809  

10ـ557  ـ80سم پاش

9ـ606ـ  65کودکار

10ـ606ـ90کودپاش
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جداول و استانداردهای مربوط به ماشین های زراعی

مشخصات انواع تیغه قلمی و کاربرد آنها

نوع تیغه 
ابعاد به اینچ شکل شمارهقلمی

کاربردعرض × ارتفاع

ـ از بین بردن علف های هرز 11×1 تا 16×12 و 2دو سر
ـ شکستن سله

16×2 تا 18×32دو سربلند
بریدن خاک های فشرده کمک  به  تیغه  ـ طرح سر 
عمل  بهتر  خشک  شرایط  در  خصوصاً  و  می نماید 

می کند.

12×2 تا 16×42دندانه ای 
ـ وجین کردن

ـ الیۀ فشرده خاک را می شکافد.
ـ به هم زدن خاک

ـ وجین علف های هرز 14×54پهن دو سر
ـ به هم زدن سطح خاک و ِسله شکنی

22×63پهن خمیده
ـ برگرداندن خاک

ـ عمق کار زیاد 
ـ وجین کردن علف های هرز تابستانه

1 2 3

4 5 6

می
 قل

اع
رتف

ا

عرض
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مشخصات انواع تیغه پنجه غازی و کاربرد آنها

نوع تیغه 
پنجه غازی

شکل 
کاربردابعاد برحسب اینچشماره

8 تا 720گندم زار
ـ سطح خاک را به نرمی برش می دهد.

ـ علف های هرز را از خاک بیرون می کشد.
ـ کمترین پشته را در خاک ایجاد می کند.

ـ بیشتر از پنجه غازی گندم زار، خاک را بلند می کند.20ـ812تاج بلند

ـ وجین علف های هرز.18ـ912تاج کوتاه
ـ خاک را به هم می زند.

106چند منظوره

ـ سطح خاک را می شکند.
ـ قدرت نگهداری آب را در خاک افزایش می دهد.
ـ قسمتی از بقایای گیاهی در سطح خاک می ماند.

ـ باعث کاهش فرسایش باد می شود.

97 8 10
پهنا

تاج

باله
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بخش 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 قفل 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- ممکن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممکن 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

مقایسة 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 الکتریکی )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 ممکن است منفجر شود

3ـ ممکن است در اثر حرارت و شوک 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 بازیافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یکی 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.

یکی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفکیک 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، قلیایی، نیکل کادمیوم، نیکل 

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
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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
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توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است
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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 



271

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
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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

ايمنی، بهداشت و ارگونومی
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W جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15

 حدود مجاز مواجهه سرب 

نام علمی ردیف
ماده شیمیایی

وزن 
مولکولی

مبنای تعیین حد مجاز نمادهاحد مجاز مواجهه شغلی
مواجهه TWASTEL/C

388

سرب و ترکیبات معدنی 
آن

 Lead and inorganic
compounds as Pb

207/20
متفاوت

0/05 mg/m3ـ BEL؛A3 اختالالت سیستم اعصاب
محیطی و مرکزی؛  اثرات 

خونی

389
کرومات سرب ؛

 Lead chromate 
as Pb

323/220/05 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2

A2

آسیب سیستم تولید مثل  
اثـــرات  در مـــردان و 
ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان390
Lindane

290/850/5 mg/m3پوست؛ ـ
A3

اختالل  کبدی؛  آسیب 
مرکزی اعصاب  سیستم 

هیدرید لیتیم391
Lithium hydride

7/950/025 mg/m3فوقانی ــ قسمت  تحریک 
و چشم پوست  تنفسی؛ 

هیدروکسید لیتیم392
Lithium hydroxide

ــmg/m3 1ـ23/95

ايمنی، بهداشت و ارگونومی
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بخش 6
شایستگی  های غیر فنی
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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

شایستگی های غیر فنی



283

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
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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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 متغیرها در 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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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



300

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
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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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1
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88220-	شای

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

88240-شای

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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