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سخني با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه هنرجو از جمله اجزای بستۀ آموزشی است 
که در نظام جدید آموزشی برای شما طراحی و تألیف و در جهت تقویت 
شامل  کتاب  این  است.  شده  گرفته  نظر  در  انگیزه  ایجاد  و  اعتمادبه نفس 
شما  تحصیلی  رشتۀ  دیگر  دروس  از  شده  استخراج  و  مرتبط  محتواهای 
می باشد تا به جای حفظ کردن آنها، با مراجعه به این کتاب از آن مطالب 
برای انجام فعالیت های کارگاهی و حل مسائل استفاده نمایید. در این صورت 
دیگر نیازی به مراجعه به کتاب های درسی متعدد حین انجام کار نیست و 

وابستگی شما به کتاب درسی کم می شود.
با توجه به اینکه کتاب همراه هنرجو برای کل رشته تدوین می شود، موجب 
پیوند خوردن دروس و مطالب در ذهن شما در پایه های مختلف تحصیلی 
می گردد. کتاب همراه هنرجو دارای کاربرد واقعی در دنیای کار است و بر 
اساس نیازهای بازار کار )فعلی و آتی( و ارتقای توان کارآفرینی در آموزش 

فنی و حرفه ای تألیف شده است.
ـ  یادگیری، ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل، کاهش  بهبود زمان یاددهی 
و  استانداردسازی  ارزشیابی،  در  اضطراب  کاهش  درسی،  کتاب های  حجم 
و  فنی  مادام العمر  شایستگی های  تحقق  به  کمک  و  مشترک  زبان  ایجاد 

حرفه ای از ویژگی های دیگر کتاب همراه هنرجو است.
تا امکان جابه جایی آسان  قطع کتاب به گونه ای در نظر گرفته شده است 
حتی  و  آموزشی  مختلف  محیط های  در  بتوانید  و  باشد  فراهم  شما  برای 

محیط کار از آن استفاده نمایید.
از محتوای این کتاب ارزشیابی صورت نمی گیرد، بلکه می توانید از اطالعات 
مندرج در کتاب برای حل مسائل و انجام فعالیت های تعیین شده استفاده 

نمایید.
دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كار دانش
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نسبت و تناسب
 مساوی اند، هرگاه برای یک عدد 

 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.
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b b
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b b
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b cb
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b b b
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b d bd
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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 
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تساوی 

درصد و كاربردهای آن
1 معادله درصد: رابطۀ بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی 

را نشان می دهد.
مقدار اولیه

درصد به صورت عدد اعشاري/ كسري 

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.

روابط ریاضي
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واحدهای اندازه گیری انگلیسی
1 واحدهای اندازه گیری طول

)in(اینچ 1=)mm(میلی متر 25/4 = )cm(سانتی متر2/54
)ft(فوت 1=)in(اینچ 12
)in(اینچ 36 = )ft(فوت 3 ≅ )yd(یارد 1=)cm(سانتی متر 90 
)mil(مایل خشکی 1=)m(متر 1609/344 = )in(اینچ 63360 = )ft(فوت 5280
)ft(فوت 6080 ≅ مایل دریایی m(≅1(متر 1853 
مایل دریایی 1≅مایل خشکی 1/15

ضریب تبدیلبهبرای تبدیل از
)با تقریب كمتر از 0/01(

1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 

0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

2 واحدهای اندازه گیری جرم

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

3 واحدهای اندازه گیری حجم

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

توان رسانی و ریشه گیری
1 قوانین مربوط به توان رسانی
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2 اتحادهاي جبري

اتحاد مربع دو جمله ای                                     
اتحاد مزدوج

اتحاد جمله مشترک

3 معادله درجه دوم                                                                  

معادله ریشه ندارد

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

 داریم:2 رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویۀ ABC داریم:

3 نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 

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

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
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و600 و900 : و450 4 جدول نسبت های مثلثاتی زاویه های 0 و300

   زاویه
نسبت مثلثاتی

1

1

∞1

1∞

5 روابط بین نسبت های مثلثاتی:

  tan α =  sin α 
  cos α    )الف(                       ب

6 محیط و مساحت دایره:
  مساحت دایره

P r

S r

=

=

2

2

π

π P محیط دایره    )r شعاع( r

S r

=

=

2

2

π

π

)r شعاع(

7 در مثلث متساوی ا لساقین ABC داریم:

{{ ⇒AH عمود منصف BC است

A1=A2        ⇒   است A نیمساز زاویه AH
H1=H2=90˚ ⇒   عمود است BC بر AH
BH=HC     ⇒   است BC  منصف ضلع AH

نمودار تابع خاص
1 نمودار تابع خطی:
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2 نمودار تابع ثابت:

روابط فيزیك

فرمول
كاربرد)معادله، رابطه(

 
 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(

بازه زمانی

 
 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(

جابجایی

 
 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 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 حرکت یکنواخت

 
 فرمول 

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

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

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

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب متوسط

 
 فرمول 

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

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

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

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب لحظه ای حرکت 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(

رابطه سرعت زمان حرکت 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(

سرعت متوسط در حرکت 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(

رابطه مستقل از زمان در حرکت 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(

رابطه جابه جایی در حرکت 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 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

a  FF 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون دوم نیوتن

wg w mgm= → نیروی 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(

بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی

 
 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(

نیروی 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 متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شدت جریان الکتریکی 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(

شدت جریان الکتریکی متوسط

 
 فرمول 

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

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

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

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون اهم



13

فرمول
كاربرد)معادله، رابطه(

 
 فرمول 

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

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

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

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت

 
 فرمول 

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

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

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

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

انرژی الکتریکی مصرفی

 
 فرمول 

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

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

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

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

توان مصرفی

 
 فرمول 

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

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

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

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جریان 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
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f i

x x xv
t t t
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 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(
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m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

ولتاژ مقاوت های متوالی )سری(

 
 فرمول 

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

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

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

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت معادل مقاومت های متوالی )سری(
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 نام اسید
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)K   a(فرمول نام اسید

شیمیایی
ثابت تفکیک 

)K  a(
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

 
  

///
2226 9 1066 9 106 96 9 109 106 9 1010///6 9 10/// 6 9 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

 
  

///
3331 3 1011 3 101 31 3 103 101 3 1010///1 3 10/// 1 3 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

 
  

///
4447 4 1077 4 107 47 4 104 107 4 1010///7 4 10/// 7 4 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

 
  

///
4446 3 1066 3 106 36 3 103 106 3 1010///6 3 10/// 6 3 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

 
  

///
4445 6 1055 6 105 65 6 106 105 6 1010///5 6 10/// 5 6 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

 
  

///
1112 2 1022 2 102 22 2 102 102 2 1010///2 2 10/// 2 2 10بنزوئیک 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

 
  

///
5556 2 1066 2 106 26 2 102 106 2 1010///6 2 10/// 6 2 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

 
  

///
1111 8 1011 8 101 81 8 108 101 8 1010///1 8 10/// 1 8 10استیک 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

 
  

///
5551 7 1011 7 101 71 7 107 101 7 1010///1 7 10/// 1 7 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

 
  

///
1111 7 1011 7 101 71 7 107 101 7 1010///1 7 10/// 1 7 10کربنیک 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

 
  

///
7774 5 1044 5 104 54 5 105 104 5 1010///4 5 10/// 4 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

 
  

///
1115 6 1055 6 105 65 6 106 105 6 1010///5 6 10/// 5 6 10هیدروسولفوریک 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

 
  

///
8888 9 1088 9 108 98 9 109 108 9 1010///8 9 10/// 8 9 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

 
  

2225 1055 105 105 10105 10هیپوکلرو 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

 
  

8884 1044 104 104 10104 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

 
  

///
2224 5 1044 5 104 54 5 105 104 5 1010///4 5 10/// 4 5 10بوریک 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

 
  

///
1010105 4 1055 4 105 45 4 104 105 4 1010///5 4 10/// 5 4 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

 
  

///
22214 10114 101414 104 1014 1010///14 10/// 14 10

)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکيك اسيدها
در شرایط یکسان 
)دما و غلظت( هر 
چه ثابت تفکیک 

اسید یا بازی 
بزرگتر باشد، آن 

اسید یا باز قوی تر 
است.

فرمول نام اسید
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)Kb(فرمول نام اسید

شیمیایی
ثابت تفکیک 

)Kb(
C4H9 NH2 4444بوتیل آمینباز قویKOHپتاسیم هیدروکسید 1044 104 104 10104 10
/// CH3(3 N(تری متیل آمینباز قویNaOHسدیم هیدروکسید

5556 3 1066 3 106 36 3 103 106 3 1010///6 3 10/// 6 3 10

///NH3آمونیاکباز قویBa)OH(2باریم هیدروکسید
5551 8 1011 8 101 81 8 108 101 8 1010///1 8 10/// 1 8 10

///C5H5N پیریدینباز قویCa)OH(2کلسیم هیدروکسید
9991 7 1011 7 101 71 7 107 101 7 1010///1 7 10/// 1 7 10

CH3(2 NH(دی متیل آمین
///

4445 4 1055 4 105 45 4 104 105 4 1010///5 4 10/// 5 4 10آنیلینC6H5 NH2 ///
1010107 4 1077 4 107 47 4 104 107 4 1010///7 4 10/// 7 4 10

 C2H5 NH2اتیل آمین
///

4444 5 1044 5 104 54 5 105 104 5 1010///4 5 10/// 4 5 10

انواع کلویيدها
نمونه هانام كلوییدحالت فیزیکینوع كلوییدفاز پخش كنندهفاز پخش شونده

گاز

ــــگاز

کف صابونکفمایعگاز در مایعمایع

سنگ پا، یونالیتکف جامدجامدگاز در جامدجامد

مایع

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

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

دود، غبارآیروسول جامدگاز جامد در گازگاز 

رنگ های روغنی، چسب مایعسولمایعجامد در مایعمایع

سرامیک، شیشۀ رنگی، یاقوت، لعل، فیروزهسول جامدجامدجامد در جامدجامد
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تبدیل واحدها
طول

0/03281 ftinch =0/3937m =10-2=)cm( یک سانتی متر

3/281 ftinches =39/37cm =102=)m( یک متر

 3281 ft = 103 minches =3/937 × 104cm =105=)Km( یک کیلومتر

0/08333 ftm =0/02540cm =2/540=)inch( یک اینچ

12 inchesm =0/3048cm =30/48=)ft( یک فوت

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=

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=
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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(

جرم

10-6 metric ton=10-5 q=10-3 kg=)g( یک گرم

2/205 × 10-3 1b=

10-3 metric ton=10-2 q=103 g=)kg( یک کیلوگرم

2/205 1b=

10-1 metric ton=102 kg=105 g=)q( یک کوینتال متریک

220/5 1b=

10q=103 kg=106 g=یک تن متریک

2205 1b=

4/536 × 10-3q=0/4536 kg=453/6 g=)1b( یک پوند انگلیسی

4/536 × 10-4 metric ton=

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 كار

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 وات )یک ژول در ثانیه

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=



19

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=

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=
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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=

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
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معرفی روابط و كاربرد آنها
بخش 2
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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

×100 4 درصد آسیب دیدگي بذر                                              

m = عبارت است از وزن دانه هاي آسیب دیده به گرم در نمونه
M = عبارت است از وزن نمونه به گرم

m
M

×100 5 درصد ناهمساني در بذرها                                          

m = عبارت است از وزن دانه هاي ناهمسان از دید رنگ و / یا اندازه و / 
یا رقم به گرم در نمونه

M = عبارت است از وزن نمونه به گرم
m
M

×100 6 درصد مواد خارجي در بذرها                                           

m = عبارت است از کل مواد خارجي و / یا مواد خارجي معدني و آلي 
به تفکیک 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 توصیه 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 تراكم 
بوته )تعداد بوته( در هکتار

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

__________________________ = مقدار بذر مصرفی )kg/ha(            وزن هزار دانه )gr( × تعداد بذر در هکتار
                     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 + +
=

2
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 رسیده

n تعداد نمونه ها(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد رسیدگی غالف های مزرعهمیانگین نمونه 1 + میانگین نمونه 2 + ...+ میانگین نمونه ( n                         

13 برآورد عملکرد مزرعه

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

n تعداد پالت ها(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  میانگین عملکرد محصول مزرعه  عملکرد پالت 1 + عملکرد پالت 2 + ...+ عملکرد پالت( n                        
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14 محاسبه دبی جریان آب

P PQ
t Y
−

=
×
2 1 الف( روش وزنی:                                                               

Q = دبی یا بده جریان برحسب لیتر در ثانیه
kg وزن خالی ظرف = P1
kg وزن ظرف + آب= P2
 t = زمان بر حسب ثانیه

kg/I وزن مخصوص آب بر حسب = Y

Q = V / t ب( روش حجمی:                                                              

Q = دبی )لیتر در ثانیه(
v = حجم ظرف )لیتر(

t = زمان پر شده ظرف در ثانیه

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

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

S = مساحت سطح مقطع آب در کانال )سانتی متر مربع یا متر مربع(
واضح است که برای تعیین Q باید سرعت متوسط آب در کانال و سطح مقطع 

جریان آب در کانال را تعیین کرد.

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

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

t = زمان )ثانیه(

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

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

dm = عمق متوسط )متر(

W W
W W

−
ω = ×

−
2 3

3 1
100

17 محاسبه درصد رطوبت خاك                    

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

)g( وزن ظرف + خاک مرطوب : W2
)g( وزن ظرف + خاک خشک : W3
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18 محاسبه درصد سنگ ریزه

                                                    وزن سنگ ریزه روی الک
                                                       وزن کل نمونۀ خاک100 × ــــــــــــــــــــــــــــــ = % سنگ ریزه 

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

D = وزن مخصوص ظاهری بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب
V = حجم خاک خشک شده در 105 درجه سانتی گراد در حالت طبیعی 

برحسب سانتی متر مکعب )حجم استوانه(
P = وزن خاک خشک در 105 درجه سانتی گراد در حالت طبیعی بر حسب گرم

)وزن سیلندر خالي- وزن خاک و سیلندر در حالت خشک شده = وزن خاک خشک(

روش كلوخه:

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

s
d

s

W W
P

(W W ) W V
= =

+ −
2

1 2 3
20 محاسبه وزن مخصوص حقیقی خاك 

Pd = وزن مخصوص حقیقی خاک

W2 = وزن خاک خشک 
W1 + W2 = وزن )آب + خاک + ظرف پیکنومتر(

W3 = وزن )آب و خاک و ظرف - آب هم حجم خاک(
Vs = )W1 + W2( - W3 حجم خاک

21 محاسبه تخلخل )خلل و فرج( خاك

                                 وزن مخصوص حقیقی خاک100× )ـــــــــــــــــــــــــــــــ -1( = درصد تخلخل خاك                                 وزن مخصوص ظاهری خاک

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

= درصد وزنی رطوبت خاك  (W W )
W
−

×1 2

2
100

W1 = وزن خاک مرطوب )مزرعه(
W2 = وزن خاک پس از خشک کردن

P = ET + I + R 23 محاسبه بیالن آبی                                     

P = کّل ریزش های جّوی
ET = کّل تبخیر و تعّرق

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

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

25 میزان سّم مورد نیاز

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

26 محاسبه میزان آب مورد نیاز در هکتار براساس كالیبراسیون

                  10000 × آب مصرفی در آزمایش
            طول سم پاشی شده × عرض کار سم پاشیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = میزان آب مصرفی در هکتار 
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جدول های استاندارد
بخش 3
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برخی از مشخصات گروه های ذرات خاك

گروه ذرات 
خاك

قطر ذرات میلی متر
»سیستم وزارت 

كشاورزی آمریکا(«1  

قطر ذرات میلی متر
»سیستم بین المللی«2

تعداد ذرات در 
یک گرم

سطح یک گرم از ذرات
)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 خاك به روش لمسی

زیر ذره بین 
كوچک

لمس بین انگشتان
لوله كردن در كف 

دست
تولید نوار با فشردن 

بین دو انگشت
بافت 
خاك زبری و نرمی خاك 

خشک و گل
چسبندگی و 

شکل پذیری 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 نرمشن کم
شکل  پذیر

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.

کمی چسبنده و 
شکل پذیر

بــه سخـتـی 
لـولـه 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 

چسبندگی
هرگز لوله نمی شود.

نوار تشکیل نمی شود 
تکه بین انگشتان 

خرد می شود.
شنی

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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شکل، تعریف و انواع مختلف خاكدانه ها و محل تشکیل آنها

شکل خاكدانه و افق مربوطهشرح خاكدانهنوع خاكدانه

نسبتاً فاقد خلل و فرج و کوچک و غیرقابل انطباق با کروی
سایر خاکدانه ها

غیرقابل مدور و  کوچک  اندازه های  و  منافذ  دارای  نسبتاً 
انطباق با سایر خاکدانه ها

خاکدانه ها ورقه ای بوده و ورقه ها اغلب بر روی یکدیگر ورقه ای
قرار گرفته و از نفوذپذیری خاک می کاهد.

مکعبی
سطوح  طریق  از  غالباً  که  مکعبی شکل  خاکدانه های 
زوایای حاد خود با یکدیگر اتصال دارند این خاکدانه ها 

معموالً به ذرات کوچکتر شکسته می شوند.

مکعبی با 
زوایای نامنظم

خاکدانه های مکعبی که از طریق سطوح زوایای منفرجه 
 با 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 ستونی
از طریق سطوح جانبی به یکدیگر متصل شده اند.

تقسیم بندی خاك ها براساس هدایت الکتریکی آنها

 واكنش گیاهان نوع خاكهدایت الکتریکی عصاره خاك 

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.

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



30

میزان سرعت نفوذ آب در خاك های مختلفظرفیت نگهداری آب در برخی خاك ها

بافت خاك
mm/m ظرفیت نگهداری
نفوذ دائمینوع خاكمیلی متر آب در یک متر خاك

)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

تأثیر مقدار آب ورودی و نوع خاك بر اندازه های مختلف كرت )هکتار(

مقدار جریان
لیتر در ثانیه

  نوع خاك

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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فاصله مناسب شیارها در خاك های مختلف

فاصله مناسب شیار )سانتی متر(شرایط خاكردیف

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

حداكثر 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
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استاندارد

مقدار نمونه در برخی از آزمایش های بذر
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نمونه كارت آزمون جوانه زنی استاندارد )تعیین قوه نامیه(

نمونه كارت آزمون خلوص
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روش ها و شرایط مناسب كاشت 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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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
كد 
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 كدگذاری           امضاء مسئول آزمایشگاه كیفی بذر             امضاء سرپرست معاونت تحقیقات كنترل 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، كرم كشاورز، 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 

  

  

  

  



40

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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ارقام معرفی شده توسط مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر 
در سال های 1358-93

رقممحصولسال معرفی 

1358
آزادیگندم نان

کویرجو

1359

داراب1گندم نان
کاوهگندم نان

کارونجو
سینگل کراس 704ذرت هیبرید

1360
بیستونگندم نان
سبالنگندم نان

گرگان-3سویا1361

1363
پگاهسورگوم علوفه ای

برکتباقال
والفجرجو1364
گلستانگندم نان1365

1366
مهرهیبرید سینگل کراس آفتابگردان
شفقهیبرید سینگل کراس آفتابگردان

ارسجو1367

1368

قدسگندم نان
سینگل کراس 301ذرت هیبرید سینگل کراس
سینگل کراس 604 )زرین(ذرت هیبرید سینگل کراس
سینگل کراس711ذرت هیبرید سینگل کراس

فالتگندم نان1369

1370
مارونگندم نان
هیرمندگندم نان

ماکوییجو
رسولگندم نان1371

1372
دشتجو
ترکمنجو
سحرسویا
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رقممحصولسال معرفی 
ریحانجو1373

1374

زرینگندم نان
داراب-2گندم نان
تجنگندم نان
الوندگندم نان
الموتگندم نان
مهدویگندم نان
نیک نژادگندم نان
اترکگندم نان

آذرگلهیبرید سینگل کراس آفتابگردان
گلدیسهیبرید سینگل کراس آفتابگردان
گلشیدهیبرید سینگل کراس آفتابگردان

1376
کویرگندم نان
چمرانگندم نان
شیرودیگندم نان

1376

سیمینهگندم دوروم
جنوبجو

پیامسورگوم دانه ای
سپیدهسورگوم دانه ای
کیمیاسورگوم دانه ای

سینگل کراس 647ذرت هیبرید سینگل کراس1377

1378

مرودشتگندم نان
طالیهکلزا

یکتاکنجد
سینگل کراس 600ذرت هیبرید سینگل کراس

اخترلوبیا قرمز
صیادلوبیا قرمز
درخشانلوبیا قرمز

ساری گلکلزا1379

1381
پیشتازگندم نان
شیرازگندم نان
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رقممحصولسال معرفی 

1381

دزگندم نان
توسگندم نان
شهریارگندم نان
هامونگندم نان

مازندسیر

1382
کرخهگندم دورم
آریاگندم دورم

صحراجو
زرفامکلزا1384

1385

آرتاگندم نان
دریاگندم نان
مغان 3گندم نان
سپاهانگندم نان
نیشابورگندم نان

دشتستان 2کنجد

1386
بهارگندم نان

دناگندم دوروم
بینالودنخود آبی

1387

پیشگامگندم نان
بمگندم نان
سیستانگندم نان

نیمروزجو
نصرتجو
فجر 30جو
بهمنجو

گلدشتگلرنگ
فجر )سینگل کراس 260(ذرت هیبرید
دهقان )سینگل کراس 400(ذرت هیبرید
پاکلوبیا سفید
شکوفالوبیا سفید
ساواالنسیب زمینی
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رقممحصولسال معرفی 

وارشکاهو1387

1388

ارگگندم نان
پارسیگندم نان
سیوندگندم نان
مرواریدگندم نان

بهرنگگندم دوروم
یوسفگندم دوروم

فرخهیبرید سینگل کراس آفتابگردان
صفهگلرنگ
داراب 1کنجد
پیشاهنگارزن
باستانارزن

سمسوری 88طالبی
ورامین 88اسفناج

1389

افالکگندم نان
ارومگندم نان
زارعگندم نان
میهنگندم نان

نکادرسویا
کتولسویا

درسالوبیا سفید
صدریلوبیا چیتی

1390

سیروانگندم نان
نیکگندم  نان

کاسپینسویا
کارون 701ذرت هیبرید سینگل کراس
مبینذرت هیبرید سینگل کراس

البرز1شبدر الکی
نسیمشبدر قرمز

افقگندم نان1391
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رقممحصولسال معرفی 

1391

زهکجو
لوتجو

سنابادتریتیکاله
برزگرهیبرید آفتابگردان

قاسمهیبرید سینگل کراس آفتابگردان
ظفرکلزا
سالندسویا

کرج 705ذرت هیبرید سینگل کراس
سینگل کراس 706ذرت هیبرید سینگل کراس

1392

گنبدگندم نان
چمران2گندم نان

سامانسویا
گل مهرگلرنگ
هلیلکنجد

کرج 703ذرت هیبرید سینگل کراس
خاورانسیب زمینی

1393

بهارانگندم نان
مهرگانگندم  نان
شوشگندم نان
نارینگندم نان

شبرنگگندم دوروم
به رخجو
دلگانکلزا
احمدیکلزا

پدیدهگلرنگ
الماسلوبیا سفید
کوشالوبیا چیتی

درگزی93خربزه
خاتونی 93خربزه

طاوسیکاهوپیچ
حیدریگندم نان1394
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رقممحصولسال معرفی 

1394

براتگندم نان
شاوورگندم نان

رخشانگندم نان 
هاناگندم دوروم

خاتمجو
جلگهجو
گوهرانجو

پاژتریتیکاله
کوثرسویا
ستارهکاهو

غفارلوبیا چیتی
دیرهزیتون
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چند آفت مهم از حبوبات

عکس نحوۀ خسارت نام آفت ردیف

روش هاي پیشگیري و كنترل:
تصعیدی  قرص های  از  استفاده 

رایج در انبار

آفات  مهم ترین  از  یکی  این حشره 
حبوبات مخصوصاً لوبیا چشم بلبلی 
در مزرعه و انبار می باشد و به خاطر 
حساس بودن این محصول همه ساله 
خسارت زیادی 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 
شرایط مناسب از نظر دما و رطوبت، 
انبار  نشو و نما و خسارت حشره در 
اغلب  ماده  حشرات  می یابد.  ادامه 
دانه هایی را برای تخم ریزی انتخاب 
می کنند که الرو بتواند از آنها تغذیه 
کند و اگر این انتخاب با دقت کافی 
انجام نشود الرو جوان ضمن کندن 
داالن برای نفوذ به دانه، در آغاز کار 

از بین می رود.

سوسک 
چهار 

نقطه اي 
حبوبات

1

روش هاي پیشگیري و كنترل:
تصعیدی  قرص های  از  استفاده 

رایج در انبار

حشره کامل زمستان ها را در بناها 
حالت  به  مختلف  پناهگاه های  و 
غیرفعال گذرانیده و در اوایل بهار 
ظاهر شده و برای تغذیه از جوانه 
شاخه های لطیف به مزارع عدس 
الروهای  سپس  می کند  حمله 
جوان بعد از خارج شدن از تخم ها 
به داخل غالف نفوذ کرده و از آنجا 

به دانه ها حمله می کند.

سوسک 
عدس 2

روش هاي پیشگیري و كنترل:
اومایت  تجاری  نام  با  پروپارژیت 
و   %57 امولسیون   )OMITE(
دیکوفول با نام تجاری کلتان امولسیون 
58% با میزان 50- 40 میلی لیتر در 
هکتار استفاده کرد. البته الزم به ذکر 
است تا سه هفته پس از سمپاشی نباید 

محصول را برداشت نمود.

که  است  ریز  بسیار  آفت  این 
سختی  به  غیرمسلح  چشم  با 
پشت  در  اغلب  است.  قابل رؤیت 
برگ ها قرار می گیرند و با قطعات 
دهانی مکنده ای که دارند از شیرۀ 
از عالیم  تغذیه می کنند.  گیاهی 
پشت  در  بیشتر  تار  تنیدن  آنها 

برگ و اطراف دمبرگ می باشد.

کنه دو 
نقطه ای 

لوبیا
3
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عکس نحوه خسارت نام آفت ردیف

روش هاي پیشگیري و كنترل:
1- كاشت دیر هنگام مزرعه : اگر هنگام 
کاشت دمای خاک به 15درجه سلسیوس 
برسد خسارت آفت به حداقل می رسد زیرا 
در این شرایط گیاه سریع رشد می کند و 

خسارت وارده را ترمیم می کند. 
2- كنترل شیمیایی: با ضدعفونی بذر 
قبل از کاشت با سموم رایج مثل لیندین 
یا ضدعفونی خاک با سم دیازینون گرانول 
به نسبت 2کیلوگرم ماده خالص در هکتار 

باعث کاهش آلودگی می شود.

گیاهچه  یا  و  بذر  به  الرو 
از  زراعی  گیاهان  اغلب 
عدس،  نخود،  لوبیا،  جمله 
کلم، چغندرقند، پنبه؛ خیار 
بذر  و  نموده  گندم حمله  و 
و  روییده  تازه  جوانه های  و 

گیاهچه را از بین می برد.

مگس 
لوبیا 4

روش هاي پیشگیري و كنترل:
1- مبارزه بیولوژیک توسط دشمنان طبیعی

) زنبورهای پارازیتوئید(
2- مبارزه شیمیایی با پودر سوین به 
زولون  در هکتارـ  کیلوگرم  نسبت 2 

به میزان 2 لیتر در هکتار

از  ابتدا  پروانه  این  الروهای 
برگچه ها تغذیه کرده سپس 
به سراغ پیله ها رفته و تمام یا 
قسمتی از حبه های نخود را 
می خورد و بعد به جوانه ها و 

گل ها حمله می کند.

 کرم 
پیله خوار 

نخود
5

روش هاي پیشگیري و كنترل:
1- کنترل زراعی با شخم پاییزه و انهدام 

بقایای گیاهان سال قبل
2- کنترل شیمیایی با استفاده از طعمۀ 

مسموم با فرمول زیر:
کیلوگرم   4 لیندین   + کیلوگرم   5 سوین 
لیتر   50 آب   + 100کیلوگرم  سبوس   +
پای  هنگام خروج الروها  و  مخلوط شده 

بوته ریخته می شود.

الرو آفت به طوقه گیاه تازه 
روییده شده در سطح خاک 
یا زیر خاک حمله می کند.

کرم 
طوقه بر 6
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عکس نحوه خسارت نام آفت ردیف

روش هاي پیشگیري و كنترل:
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 گیاهی، انتقال ویروس 
بیماری موزاییک و... می شود. 
می توان  خسارت  عالیم  از 
کوتاه  برگ ها،  پیچیدگی  به 
گیاه،  پژمردگی  بوته،  شدن 
ترشح مایع غلیظ و چسبناک 
به نام عسلک و رشد قارچ های 

ساپروفیت است.

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 
زده  صاعقه  که  است  این 
باشد و زرد و خشک شده به 
نظر می رسد. لکه های کشیده 
قهوه ای روشن روی شاخه ها  

برق زدگی 
نخود 1

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

- باید باقال را با غالت به مدت 2 سال به 
تناوب گذاشت.

- استفاده از بذرهای سالم

رنگ  قهوه ای  لکه های 
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
2- رعایت تناوب زراعی

3- استفاده از ترکیبات بیولوژیک به 
صورت پوشش بذر

معتدل  شرایط  در  قارچ ها 
در  نفوذ  با  دیم  مناطق  و 
انسداد  تخریب  و  آوند ها 
را  امالح  و  آب  مسیر  آنها 
قطع  گیاه  باالی  سمت  به 
کرده و پژمردگی و باالخره 
مرگ گیاه را سبب می شود.

بوته میری 
فوزاریومی 3

- سمپاشی با قارچ کش های سیستمیک 
و غیرسیستمیک

- استفاده از ارقام مقاوم
- کاشت حبوبات دور از زمین های آلوده

- شخم عمیق که باعث از بین رفتن 
بقایای گیاهی شود.

در  شکل  دایره ای  لکه های 
طرفین برگ ها زنگ باقال 4

- استفاده از ارقام مقاوم محصول
- حذف منابع آلودگی

- مبارزه با ناقل بیماری )مثل شته(

رنگ پریدگی برگ ها که به 
طور نامنظم قسمت هایی از 
برگ سبز تیره و قسمت های 
دیگر کامأل بی رنگ می شود 
رفتن  بین  از  آن  دلیل  که 

کلروفیل گیاه است.

موزاییک 
باقال 5
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تصویر و روش پیشگیری و 
مبارزه نحوه و عالیم خسارت نام 

بیماری ردیف

- استفاده از قارچ کش های رایج
- جلوگیری از آبیاری بیش از حد مزرعه

لکه های سفید رنگ بر روی 
به  ساقه ها  گاهی  و  برگ ها 
علت رطوبت زیاد در بوته ها 

ایجاد می شود.

سفیدک 
پودری 

باقال
6

- استفاده از ارقام مقاوم
- تناوب 3 ساله

- کاشت حبوبات دور از مناطق آلوده
- شخم عمیق پاییزه

- سمپاشی با قارچ کش های سیستمیک

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

و غالف دیده می شود.

زنگ لوبیا 7

- استفاده از بذر سالم 
- آیش وتناوب دو ساله

- عدم استفاده از آبیاری بارانی
- ضد عفونی بذر

ایجاد پوشش گلی رنگی که 
اسپورهای قارچ عامل بیماری 
هستند، روی آن دیده می شود.

حالت لزج و چسبناک در تمام 
یا قسمتی از گیاه وجود دارد.

آنتراکتوز 
لوبیا 8

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

تولید رنگ بنفش در برگ و 
ایجاد زخم )شانکر( روی ساقه، 
طوقه و کوتیلدون ها و حمله 
به قسمت های هوایی و تولید 

حالت تار عنکبوتی

ریزوکتونیایی 
حبوبات 9
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جدول برخی ازعلف های هرز مهم در حبوبات

تصویر و روش كنترل خصوصیات گیاه نام
علف هرز ردیف

1- زراعی و مکانیکی: کاشت بذر عاری 
قسمت های  برداشت  عدم  و  پیچک  از 
مختلف پیچک به هنگام برداشت، عدم 
اجازه تشکیل بذر در پیچک و جلوگیری 
انجام  و  مجاور  مزارع  به  آن  ورود  از 

عملیات شخم 
به  علف کش ها  از  استفاده  2- شیمیایی: 

توصیۀ کارشناسان حفظ نباتات 

علفی چند ساله با ساقه های 
و  عمودی  ریشه  پیچنده، 
راست، برگ ها قلبی شکل، 
سفید  و  شیپوری  گل ها 
و  بذر  توسط  صورتی،  تا 
زیرزمینی  خزنده  ساقه های 

تکثیر می شود.
بذرها در بهار جوانه زده در 
سال اول قادر به تولید گل 
هوایی  اندام های  و  نیست 
در پاییز هر سال ازبین رفته 
مجددأ  بعد  بهارسال  در  و 

جوانه زنی می کند.

پیچک 
صحرایی 1

1- زراعی و مکانیکی: استفاده از شخم 
برگردان و دیسک 

2- شیمیایی:  استفاده از علف کش های 
غیر انتخابی با توصیۀ کارشناسان

طرق  به  دایمی  که  گیاهی 
تکثیر  غیرجنسی  و  جنسی 
می شود. برگ ها سبز تیره و 
آبی  رنگ  به  گل ها  مرکب، 
ریشه  نیام  میوه  و  بنفش  یا 

عمودی

شیرین 
بیان 2

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

ـ باالرونده  یک ساله یا دوساله 
ـ ساقه های منشعب، ظریف و 
پوشیده از کرک های متراکم یا 
ـ برگچه ها دارای  بدون کرک 
ـ برگ های شانه ای ـ  پیچک 
ـ گل  ریشه ها عمیق و راست 
ـ گل ها به رنگ  آذین خوشه ای 
تکثیر  ـ  نیام  میوه  ـ  ارغوانی 

توسط بذر

ماشک 3
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تصویر و روش كنترل خصوصیات گیاه نام
علف هرز ردیف

1- زراعی و مکانیکی: مانند سایر علف های 
هرز می توان از عملیاتی مثل شخم، رعایت 

تراکم مطلوب و تاریخ مناسب کشت
کنترل  به  نیاز  صورت  در  شیمیایی:   -2

شیمیایی با توصیۀ کارشناسان 

ساقه های  با  ساله  یک  گیاهی 
سانتی متر-   90 تا   30 ارتفاع  به 
برگ هایش دارای پهنک نرم بوده 
و بدون کرک و سرنیزه ای ـ گل 
آذین سنبله مانند ـ بذر ابتدا سبز 
سیاه  رسیدن  زمان  در  ولی  رنگ 

می شود.

دم روباهی 
)چسبک( 4

1- کنترل زراعی: شامل شخم و کولتیواتور زدن 
بین ردیف ها در زراعت های مختلف

2- شیمیایی: با علف کش های مؤثر بر روی پهن 
برگ های یک ساله با توصیه کارشناس

با  ساله  یک  است  گیاهی 
انشعابات  ـ  ایستا  ساقه های 
فراوان که غالبأ دارای خطوط 
صورتی یا بنفش رنگ هستند 
سطح  و  متناوب  برگ ها  ـ 
و  پودری  ظاهر  آنها  تحتانی 

سفیدرنگ دارند.

سلمک یا 
سلمه تره 5

گیاهی است یک ساله پائیزه
بذر  وسیلۀ  به  است.  بهاره  یا 
تکثیر می شود. گیاهچه های 
آن دارای برگ های شاداب و 
نرم با پهنک کوچک می باشدـ 
ساقه منفرد بوده که خوشه های 

آن به زمین آویزان هستند.

یوالف 
وحشی 
)جو 
دوسر(

6

سایر استانداردها و روش هاي آزمون مرتبط در زمینه حبوبات
1 براي تشخیص آلودگي پنهان حبوبات به حشرات مي توان به استانداردهاي 

ملي زیر مراجعه کرد.
• استاندارد ملي 3735 ایران، نمونه برداري براي تشخیص آلودگي پنهان 

غالت و حبوبات به حشرات.
و  غالت  پنهان  آلودگي  سریع  تشخیص  ایران،  ملي 3985  استاندارد   •

حبوبات به شش پایان با استفاده از روش شناور کردن دانه.
2 براي اندازه گیري دماي حبوبات به استاندارد ملي زیر مراجعه شود.

• استاندارد ملي 2681 ایران، اندازه گیري دماي غالت و حبوبات در انبار.
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قوانین و دستورالعمل ها
بخش 4
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ماده 1:
به موجب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور  حفاظت از 
منافع ملی، ساماندهی امر کنترل و گواهی بذر و نهال و حفظ حقوق مالکیت 
 معنوی به نژادگران، نسبت به شناسایی و ثبت ارقام جدید گیاهی و کنترل و 

نظارت بر امور  بذر و نهال کشور اقدام نماید.

ماده 2:
برای اجرای مفاد این قانون، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ) که از 
این پس » مؤسسه« نامیده می شود( در سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و با  استفاده از امکانات فیزیکی و کارکنان موجود وزارت جهاد کشاورزی و 
زیر نظر هیأت امناء سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تأسیس می شود. 
شناسایی، ثبت ارقام گیاهی و  کنترل و گواهی بذر و نهال در کشور منحصراً 

توسط این مؤسسه انجام خواهد شد.

تبصره 1:
ترکیب هیأت امناء سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به شرح زیر خواهد بود:

• وزیر جهاد کشاورزی
• وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

• رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
• رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

• معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و یک نفر از 
معاونین  اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.

علوم،  وزیر  به معرفی  برجسته هیأت علمی دانشگاه ها  اعضاء  از  نفر  • دو 
تحقیقات  و فناوری.

• سه نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.
تبصره 2:

رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان 
دبیر هیأت امناء سازمان مذکور انجام وظیفه خواهد کرد.

تبصره 3:
توسط وزارت  قانون،  این  تصویب  از  ماه پس  مؤسسه حداکثر سه  تشکیالت 
جهاد کشاورزی تهیه و به هیأت امناء سازمان ارائه و پس از تصویب سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزی کشور به  اجرا در می آید.

تبصره 4:
کلیه واحدها و تشکیالت موازی با مؤسسه در وزارت جهاد کشاورزی از  تاریخ 
مؤسسه  به  آنها  وظایف  و  امکانات  و  منحل  مؤسسه  این  تشکیالت  تصویب 

منتقل  می گردد.

قانون ثبت ارقام گياهی و کنترل و گواهی بذر و نهال
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تبصره 5:
رئیس مؤسسه به پیشنهاد معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و  آموزش 

کشاورزی و با حکم وزیر جهاد کشاورزی به این سمت منصوب خواهد شد.

تبصره 6:
تابع  تشکیالتی  استخدامی  و  اداری،  مالی،  عمومی  مقررات  نظر  از  مؤسسه 

مقررات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی می باشد.

متن كامل قانون 
را در این سایت 

مطالعه كنید.

آیين نامه ثبت ارقام گياهی

دوازدهمین  در  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  امناء  هیأت 
جلسه هیأت امناء مورخ 1388/7/18 بنا به پیشنهاد شماره 7961/52/253 
مورخ 1388/7/8 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با استناد به 
ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال  قانون ثبت  تبصره )2( ماده )3( 
مصوب 1382/4/29 مجلس شورای اسالمی آیین نامه ثبت ارقام گیاهی را به 

شرح ذیل تصویب نمود:

ماده 1: تعاریف
قانون: منظور  قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و  نهال مصوب 

1382/4/29 است.
هیأت امناء: هیأت امنای موضوع تبصره )1( ماده )2( قانون است.

مؤسسه: مـؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال موضـوع ماده )2( قانون است.

بار  اولین  برای  را  یا حقوقی است که رقم گیاهی  به نژادگر: شخص حقیقی 
»اصالح« و یا »کشف و سپس بهبود بخشیده« باشد.

صاحب امتیاز: شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس ماده )5( قانون، 
امتیاز بهره برداری از رقم ثبت شده را دریافت نموده باشد.

رقم: گروهی از گیاهان هستند که در پائین ترین رده شناخته شده گیاه شناسی 
بوده و ضمن یکنواختی و پایداری صفات از گروه های مشابه متمایز هستند.

این  مقررات  و  قانون   )3( ماده  براساس  که  رقمی  است  حمایت:  مورد  رقم 
آیین نامه به ثبت رسیده باشد.
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مواد قابل تکثیر: عبارت از بذر و سایر اندام های گیاهی تکثیرشونده می باشد.

ارائه  مؤسسه  به  که  است  گیاهی  جدید  رقم  ثبت  درخواست  اظهارنامه: 
می گردد. تاریخ مندرج در این درخواست تاریخ اظهارنامه محسوب می شود.

ماده10: حمایت از رقم
1 با توجه به بندهای )3( و )4( این ماده، انجام فعالیت های زیر در ارتباط 
با رقم مورد حمایت به عنوان مواد قابل تکثیر منوط به اخذ مجوز کتبی از 

دارنده امتیاز حقوق به  نژادگر می باشد:
الف( تولید یا تکثیر

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

د( صادرات مواد قابل تکثیر
هـ( واردات مواد قابل تکثیر

و( انبار کردن و ذخیره سازی مواد قابل تکثیر به منظور انجام یکی از موارد 
)الف( تا )هـ( این بند

و  شرایط  به  منوط  است  ممکن  امتیاز  صاحب  توسط  صادره  مجوز   2
حقوق  امتیاِز  صاحب  از  مجوز  اخذ  عدم  صورت  در  باشد.  محدودیت هایی 
به نژادگر، بهره برداری از محصولی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاه یا 

مواد برداشت شده به دست آید، غیرمجاز می باشد.

3 شرایط مندرج در بندهای )1( و )2( این ماده به موارد زیر نیز تعمیم می یابد:
الف( ارقامی که اساساً از یک رقم مورد حمایت به دست آمده باشند که خود 

از رقم دیگری مشتق نشده باشد.
ب( ارقامی که براساس بند )2( ماده )2( به طور واضح از رقم مورد حمایت 

متمایز نباشند.
ج( ارقامی که تولیدشان مستلزم استفاده مکرر از رقم مورد حمایت باشد.

تبصره: رقمی مشتق شده از رقم دیگر قلمداد می گردد که:
اوالًـ از رقم اولیه یا رقم دیگری که خود از یک رقم اولیه مشتق شده به دست 

آید، به طوری که ویژگی های اصلی ناشی از ژنوتیپ رقم اولیه حفظ شود؛ 
ثانیًاـ به وضوح از رقم اولیه قابل تشخیص باشد؛ 

ثالثاًـ ویژگی های اصلی آن به جز تفاوت های ناشی از فرآیند اشتقاق، از نظر تظاهر 
صفات اصلی که مختص ژنوتیپ و یا ترکیب ژنوتیپ ها است، شبیه رقم اولیه باشد.

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

5 معافیت از حقوق به نژادگر:
موارد زیر درخصوص استفاده از رقم مورد حمایت مشمول حقوق به نژادگر نمی شود:

الف( استفاده از رقم مورد حمایت برای اهداف غیرتجاری؛
ب( استفاده برای تحقیقات به نژادی ارقام جدید؛

ج( بذر خودمصرفی کشاورزان خرده پا از رقم مورد حمایت؛
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تبصره:
شمول کشاورزان خرده پا حسب نوع محصول، نوع کشت و منطقه جغرافیایی 

توسط مؤسسه تعیین خواهد شد.

6 استیفای حقوق به نژادگر:
از  حاصل  حمایت«،»مواِد  مورد  رقم  گیاهی  »مواِد  شامل  به نژادگر  حقوق 
هرگونه فرایند بر مواد برداشت  شده از رقم مورد حمایت« و »هر نوع ماده 
استخراج شده از مواد مذکور« نمی شود، مشروط به آنکه رقم مورد حمایت 
 توسط صاحب امتیاز یا با مجوز او فروخته شده یا به بازار عرضه شده باشد. 

7 پایش رقم مورد حمایت:
الف( مؤسسه مجاز است درصورت درخواست صاحب امتیاز حقوق به نژادگر، 
تولید و تکثیر بذر یا نهال رقم مورد حمایت را در کشور به موجب قراردادی 

پایش نماید.
ب( دارنده صاحب امتیاز 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 گیاهی قابل تکثیر رقم مورد حمایت را ارائه دهد تا با 

ویژگی های رقم ثبت شده مطابقت داده شود.
وی  حقوق  امتیاز  که  دوره ای  طی  در  به نژادگر  حقوق  امتیاز  صاحب  ج( 
معتبر است، ملزم خواهد بود که درصورت لزوم، اطالعات و مدارک الزم 
جهت حصول اطمینان از انجام صحیح وظایف قانونی مرتبط با رقم مورد 

حمایت را در اختیار مؤسسه قرار دهد.

برای اطالع از تمام 
مواد این قانونی و 
آیین نامه اجرایی 
آن به سایت های 
زیر مراجعه كنید.

برخی از مواد آیين نامه اجرایي ورود، ساخت، فرموالسيون و 
مصرف کودهاي شيميایي، زیستي، آلي و سموم دفع آفات نباتي

فصل اول ـ تعاریف و اصطالحات:
ماده 1:

واژه ها و اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف( مواد آلي: ترکیبات کربني که به وسیله گیاهان، جانوران و ریز جانداران 

خاک تولید مي شوند.
ب( كود: هر ماده آلي یا معدني با منشأ طبیعي یا مصنوعي )به جز مواد آهکي( که به 
خاک یا گیاه اضافه مي شود تا یک یا چند عنصر ضروري براي رشد گیاه را تأمین کند.
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ج( كود آلي: فراورده جنبي به دست آمده از فراوري ماده هاي جانوري و گیاهي 
که داراي مقدار کافي عناصر غذایي است و ارزش کود دارد.

فعالیت هاي  انجام  طي  که  فراورده هایي  )بیولوژیک(:  زیستي  فرآورده  د( 
میکروبي بر روي مواد آلي در خاک تولید مي شوند.

حاوي  جامد  نیمه  یا  مایع  جامد،  فراورده اي  )بیولوژیک(:  زیستي  كود  هـ( 
موجودات زنده مفید خاکزي یا متابولیت هاي آنها که قادر است به نحوي در 
تأمین عناصر غذایي مورد نیاز گیاه، افزایش عملکرد و یا بهبود خواص فیزیکي 

و شیمیایي خاک مؤثر باشد.

و( كمپوست: ماده سیاه رنگي که پس از فرایند تغذیه اي توسط ریزجانداران 
و  گیاهي  آلي  مواد  از  و حشرات  کرم هاي خاکي  گرمادوست خاک،  هوازي 

حیواني بر جاي مي ماند.

ز( ورمي كمپوست: فضوالت دفع شده حاصل از فعالیت تغذیه اي و هضم انواع 
مواد آلي توسط گونه هاي خاصي از کرم هاي خاکي.

نیاز  مورد   معدني  عناصر  حاوي  که  شیمیایي  ترکیبات  كود شیمیایي:   ح( 
گیاهان مي باشند.

ط( پروانه مسئولیت فني:  مجوزي که پس از صدور پروانه بهره برداري و تائید 
مشخصات و تجهیزات آزمایشگاه واحد تولیدي و مسئول فني توسط وزارت 

جهاد کشاورزي صادر مي شود.

نظارت  و  کنترل  جهت  الزم  شرایط  داراي  که  فردي  فني:  ي(مسئول 
که  بوده  زیستي  و  آلي  شیمیایي،  کود  سم،  تولید  کارگاه هاي  در  تولید  بر 
حداقل داراي درجه تحصیلي مهندسي یا لیسانس در رشته هاي کشاورزي، 
شیمي، داروسازي، پزشکي و یا سایر رشته هاي مرتبط باشد انتخاب مي شود. 
کارگاه هاي مشمول این مصوبه ملزم به داشتن مسئول فني تائید شده توسط 

وزارت جهاد کشاورزي مي باشند.

براي  و  فني  مسئولیت  پروانه  صدور  از  پس  که  مجوزي  ساخت:  ك(پروانه 
ساخت هر محصولي که ترکیب بندي آن توسط وزارت جهاد کشاورزي تأیید 

شده پس از اخذ استعالم هاي الزم و در چارچوب ضوابط صادر مي شود.

ل( محصول سالم: محصولي که عاري از عناصر و ترکیبات سمي و آالینده  بوده 
و یا با رعایت حداکثر باقي مانده مجاز آنها تولید شده باشد.

براساس  را  خسارت زا  عوامل  کنترل  زمان  که  سامانه اي  مراقبت:  شبکه  م( 
اطالعات فني حاصل از نمونه برداري و ردیابي هاي آفات و تجزیه و تحلیل آن 

به بهره برداران اعالم مي دارد و بر اجراي عملیات کنترلي نظارت مي نماید.
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ن( مسمومیت: آلودگي شخص به سم توسط خود و یا شخص دیگر به صورت 
عالمانه و عامدانه و یا مسمومیت بر اثر عدم اطالع، بي دقتي و یا ناخواسته 

را می گویند.

به  که  غیره  و  معدني  آلي،  ترکیبات  کلیه  نباتي:  آفات  دفع  سموم  س( 
گاز  و  مایع  به صورت جامد،  خانگي  و  انباري  نباتي،  آفات  کنترل  منظور 

به کار برده مي شود.

ع( محصول ارگانیک: محصوالتي که در روند تولید آنها هیچ ماده شیمیایي 
از  عاري  این محصوالت  و  نشده  استفاده  غیره  و  از کود، سم، هورمون  اعم 
هرگونه آالینده  شیمیایي، فلزات سنگین و ترکیبات مضر مي باشند. در فرایند 
تولید این محصوالت صرفاً از مواد و عوامل با منشأ طبیعي استفاده مي شود.

تصمیم گیري  و  طراحي  فرایند   :)IPM( آفات  انبوهي  كنترل  مدیریت  ف( 
تمام  به کارگیري  با  اکوسیستم  بر  مبتني  آفات  کنترل  روش هاي  اجراي  و 
روش ها و فنون متناسب و قابل انطباق و ممکن، در راستاي نگهداري جمعیت 

آفات زیر سطح ضرر و زیان اقتصادي.

و  ظاهري  تغییر  هرگونه  بدون  که  محصوالتي  تازه خوري:  محصوالت  ص( 
تازه،  میوه هاي  قبیل  از  مي گیرند  قرار  انسان  مصرف  مورد  خام،  صورت  به 

سبزیجات، صیفي جات و مانند آنها.

پیشگیري،  براي  که  زنده  موجود  هر  یا  و  مخلوط  یا  ماده  هر  آفتکش:  ق( 
نابودسازي و یا کنترل ناقلین بیماري انساني یا حیواني، گونه هاي ناخواسته 
نباتات یا حیوانات ایجادکننده خسارت در عرصه هاي طبیعي، تولید، فراوري، 
چوبي  فراورده هاي  و  کشاورزي، چوب  محصوالت  نقل،  و  انبارداري، حمل 
یا خوراک دام و یا جهت مبارزه با حشرات و آفات داخل و یا روي پوست 
بدن حیوانات مورد استفاده قرار مي گیرد و مصادیق آن عبارت اند از عوامل 
جذب کننده ها،  دورکننده ها،  شیمیایي،  مواد  بیولوژیکي،  فراورده هاي  و 

هورمون ها و مواد مشابه.

تبصره:
تعاریف  و  مقررات  تابع  است،  نشده  تعریف  ضوابط  این  در  مفاهیمي که 

کنوانسیون هاي بین المللي الحاقي و قوانین مربوط مي باشد.

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

ش( روش كنترل غیرشیمیایي آفات: به کلیه روش ها و ادواتي از قبیل تله ها، 
اطالق  غیره  و  دورکننده ها  جلب کننده ها،  مواد،  رنگي،  نوارهاي  کارت ها، 

مي شود که غیرسمي  بوده و در کنترل آفات به کار مي روند.
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ماده 3:
وظایف هیئت نظارت عبارت اند از:

الف( تدوین سیاست هاي الزم در زمینه تولید، ورود و مصرف انواع کود و 
پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت تصویب.

ب( برنامه ریزي، هماهنگي و نظارت در زمینه تولید، ورود و مصرف انواع کود.
مصرف  ترویج  و  تولید  صنعت  توسعه  و  بهبود  منظور  به  برنامه ریزي  ج( 

کودهاي آلي و زیستي، کمپوست و ورمي کمپوست.
د( بررسي، بازنگري و تصویب ضوابط و دستورالعمل هاي تولید، ورود و مصرف 

در چارچوب موارد مندرج در این آیین نامه و نظارت بر حسن اجراي آنها.
هـ( تائید صالحیت مسئول فني.

و( ثبت و احراز مشخصات فني کودهاي تولیدي قبل از عرضه و کودهاي 
وارداتي قبل از ثبت سفارش.

ز( تصویب فهرست کودهاي مجاز و مورد نیاز کشور.
ح( تصویب مشخصات برچسب الصاقي بر انواع کودها.

ط( بررسي و تصمیم  گیري درمورد مسائل و مشکالت و پیشنهادهاي فني ارجاعي 
از دستگاه هاي ذیربط و درصورت لزوم ارجاع به مراجع ذیصالح براي تصمیم گیري.

ماده 4:
هیئت نظارت بر سموم از نمایندگان ذیصالح سازمان حفظ نباتات، مؤسسه 
گیاه پزشکي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مؤسسه استاندارد و 
تحقیقات صنعتي ایران، سازمان دامپزشکي کشور، سازمان پزشکي قانوني و 
سازمان حفاظت محیط زیست و دو نفر کارشناس آگاه در زمینه سموم دفع 
کشاورزي  جهاد  وزیر  تصویب  و  نباتات  سازمان حفظ  پیشنهاد  به  بنا  آفات 

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

وظایف هیئت نظارت بر سموم عبارت اند از:
فرمول  متضمن  آن  در  تجدیدنظر  و  مجاز  سموم  فهرست  تصویب  الف( 
شیمیایي، نوع فرموالسیون، حداکثر غلظت ماده مؤثر سم، حداکثر وزن و 

حجم بسته بندي، نوع ظروف و سایر مشخصات ضروري.
ب( تصویب مشخصات الزم براي برچسب سموم.

تبصره:
پیشنهاد فهرست و مشخصات اولیه موضوع بندهاي )الف( و )ب( این ماده و 
نیز سایر پیشنهادات دستگاه هاي عضو هیئت نظارت بر سموم درباره مسایل 
فني مربوط به سموم توسط سازمان حفظ نباتات جمع بندي و براي بررسي و 

اتخاذ تصمیم در دستور طرح در هیئت یاد شده قرار مي گیرد.

ماده 6:
هیئت نظارت بر سموم مي تواند نسبت به تشکیل کمیته هاي فني، تخصصي و 
زیست محیطي سموم اقدام نماید، نحوه تشکیل کمیته ها و اعضاء آن با تصویب 

هیئت نظارت خواهد بود.
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ماده 7:
هیئت نظارت بر سموم موظف است در مورد سمومي که علي  رغم ثبت و رعایت 
مخاطره آمیز  محیط زیست  سالمت  و  حیوان  انسان،  براي  احتیاطي،  موارد 

مي باشند، تجدیدنظر نماید.

فصل سوم ـ تولید و تركیب بندي كود و سم:
ماده 8:

 وزارت جهاد کشاورزي )سازمان حفظ نباتات( موظف است اقدامات الزم را 
براي حمایت و 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:
در راستاي توسعه تولید و مصرف کودهاي آلي و زیستي و بهینه سازي مصرف 
با  مکلف اند  مرتبط  سازمان هاي  و  تمامي  وزارتخانه ها  شیمیایي،  کودهاي 
توسعه  منظور  به  را  الزم  سیاست گذاري  کشاورزي  جهاد  وزارت  مسئولیت 

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

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 انقضاء، 
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 كود و سم
تبصره 1: عرضه کننده محصوالت وارداتي موظف است ترجمه فارسي برچسب 
تولید،  تاریخ  نماید. در هر حال ذکر  الصاق  بسته بندي کود  بر روي  را  کود 

قیمت و زمان انقضاي مصرف در برچسب فارسي الزامي است.

تبصره 2:  در هنگام حمل و نقل کود به صورت فله عالوه بر رعایت مالحظات 
بهداشتي و زیست محیطي باید مشخصات فوق الذکر در برگه اي درج و ممهور 

به مهر اشخاص حقیقي یا حقوقي ارسال کننده، ضمیمه بارنامه شود.
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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 
پسماندها  مدیریت  آئین نامه هاي  و  قانون  مطابق  است  موظف  توزیع کننده  و 

نسبت به مسترد نمودن به تولیدکننده و امحاء آنها اقدام نمایند.

ماده 56:
و  غیرمجاز  کودهاي  و مصرف  توزیع  فروش،  واردات، خرید،  ترکیب،  تولید، 

سموم ثبت نشده در کشور ممنوع مي باشد.

ماده 61:
و  توزیع  بسته بندي،  کردن،  فرموله  واردات،  تولید،  زمینه  در  تمامي  فعاالن 
فروش کود و سموم موظفند ضوابط و دستورالعمل هاي طرح خود اظهاري 
کنندگان  تمامي  صادر  نمایند  رعایت  را  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
در  شرط  عنوان  به  را  حکم  این  مکلفند  مجوز ها  و  بهره برداري  پروانه هاي 

پروانه هاي بهره برداري و مجوزها درج نمایند.
این تصویب نامه در تاریخ 1389/12/7 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري 

رسیده است.

مجلس  پژوهش های  مركز  تارنمای  در  می توانید  را  نامه  آیین  این  كامل  متن 
http://rc.majlis.irمشاهده و مطالعه كنید

قانون بيمه محصوالت کشاورزی

ماده واحده:
عسل،  زنبور  طیور،  دام،  کشاورزي،  محصوالت  انواع  بیمه  انجام  به منظور 
از سوانح طبیعي  ناشي  مقابل خسارت هاي  پرورشي در  آبزیان  و  کرم ابریشم 
و آفات و امراض نباتي عمومي  و قرنطینه اي امراض واگیر حیواني عمومي و 
قرنطینه اي به عنوان وسیله اي براي نیل به اهداف وسیاست هاي بخش کشاورزي 

صندوق بیمه محصوالت کشاورزي در بانک کشاورزي تأسیس مي شود.

تبصره 1:
صندوق بیمه محصوالت کشاورزي داراي استقاللي 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 بیمه محصوالت کشاورزي داراي کمیته فني مرکب از 
نمایندگان ذیصالح و تام االختیار اعضاي شوراي عالي و صندوق با وظایف زیر 

خواهد بود:
1 بررسي و تأیید کلیه طرح ها و برنامه ها و مسائلي که از طریق صندوق 

به شوراي عالي احاله مي گردد.
2 نظارت بر حسن اجراي طرح ها و برنامه هاي مصوب به نیابت از طرف 

شوراي عالي.
3 بررسي و اظهار نظر مشورتي در مورد مسائل و مشکالتي که توسط 

صندوق ارجاع مي شود.
محصوالت  بیمه  صندوق  عامل  مدیر  سمت  کشاورزي  بانک  مدیرعامل 

کشاورزي را نیز به عهده خواهدداشت.

عامل  مدیر  شامل  است  نفر  پنج  از  مرکب  صندوق  مدیره  هیئت   :3 تبصره 
بانک کشاورزي، یک نفر از هیئت مدیره بانک کشاورزي، یک نماینده از جهاد 
سازندگي و دو نفر دیگر به معرفي وزیر جهاد کشاورزي و تصویب شوراي عالي 

مي باشد.

تبصره 4: سرمایه اولیه صندوق بیمه محصوالت کشاورزي مبلغ یک میلیارد 
ریال مي باشد که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي از طریق دولت تأمین 
باتصویب  و  مربوطه  اساسنامه  طبق  صندوق  سرمایه  مي گردد.  پرداخت 

شوراي عالي بیمه محصوالت کشاورزي قابل افزایش مي باشد.

تبصره 5: دولت موظف است اساس نامه فوق را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب 
این الیحه تهیه و براي تصویب تقدیم مجلس شوراي اسالمي نماید.

تبصره 6: کمک دولت بابت تأمین قسمتي از سهم حق بیمه کشاورز و جبران 
بیمه  صندوق  شوراي عالي  پیشنهاد  به  بیمه  عملیات  احتمالي  زیان هاي 
بودجه کل کشور  محصوالت کشاورزي و تصویب هیئت وزیران هرساله در 

منظور و به صندوق پرداخت خواهد شد.

تبصره 7: به تدریج که صندوق بیمه محصوالت کشاورزي آمادگي الزم را براي 
براي هر محصول اعالم  این الیحه در منطقه و  براساس  انجام وظایف خود 
نماید، صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده محصوالت کشاورزي و 
دامي به فعالیت هاي خود در آن منطقه و براي آن محصول خاتمه داده و منابع 
و امکانات مربوط را به صندوق بیمه محصوالت کشاورزي منتقل خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه اول 
خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شوراي اسالمي تصویب و 

به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شوراي اسالمي
اكبر هاشمي    1362/03/01
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قانون اصالح قانون بيمه محصوالت کشاورزی مصوب 1362

ماده واحده:
به  الحاقیه بعدی آن  قانون بیمه محصوالت کشاورزی مصوب 1362/3/1 و 

شرح زیر اصالح می گردد:
1 عنوان قانون به »قانون بیمه کشاورزی« اصالح می گردد.

کلمه  ورزی«  کشا محصوالت  »انواع  عبارت  از  پس  واحده  ماده  در   2
»درختان« و بعد از کلمه »طوفان« عبارت »بادهای گرم موسمی« و پس 
از عبارت »امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای« عبارت دو همچنین 
ابنیه، تأسیسات، مستحدثات، قنوات، چاه های آب کشاورزی و تأسیسات 
آبیاری، فعالیت ها و کلیه خدمات کشاورزی و عوامل تولید )ماشین آالت، 

ابزار و ادوات کشاورزی(، در قبال حوادث بیمه پذیر« اضافه گردید.
3 در تبصره )3( عبارت »یک نماینده از جهاد سازندگی و دو نفر دیگر 
به معرفی وزیر کشاورزی« حذف و عبارت »سه نفر نماینده به معرفی وزیر 

جهاد کشاورزی« جایگزین گردید.
4 تبصره )5( حذف و شماره تبصره های بعدی اصالح و یک تبصره به 

عنوان تبصره )8( به شرح زیر الحاق گردید:

تبصره 8:
دولت مکلف است با توجه به قسمت اخیر بند »ج« ماده )18( قانون برنامه 
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ظرف مدت 
سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه جدید صندوق بیمه کشاورزی را 
تهیه، تصویب و ابالغ نماید.5ـ در این قانون عناوین »صندوق بیمه محصوالت 
کشاورزی« به »صندوق بیمه کشاورزی«، »وزیر کشاورزی« به »وزیر جهاد 

کشاورزی« و »شورای عالی« به »مجمع عمومی« اصالح گردید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و 
دوم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب 

و در تاریخ 1387/11/3 به تأیید شورای نگهبان رسید.

نحوه ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت

ماده 7:
بیمه گذار در صورت بروز تلفات ناشی از خطرات مشمول بیمه نامه، موظف 
به  همزمان  تلفات  وقوع  زمان  از  ساعت   48 ظرف  حداکثر  را  مراتب  است 
نزدیک ترین واحد اداری سازمان دامپزشکی کشور و نزدیک ترین شعبه های 

بانک کشاورزی، به طور کتبی اعالم نماید.

تبصره:
در روزهای تعطیل اعالم کتبی به یکی از مراجع فوق الذکر کافی است.
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ماده 8:
پس از اعالم وقوع تلفات موضوع ماده )7( از سوی بیمه گذار، سازمان دامپزشکی 
کشور موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان اعالم نسبت به بازدید 

و بررسی علت تلفات اقدام و نتیجه بررسی را به بانک کشاورزی اعالم نماید.

ماده 9:
بیمه گر با توجه به گزارش موضوع ماده )8( غرامت بیمه گذار را طبق ضوابط، 

مقررات و شرایط بیمه نامه محاسبه و پرداخت می نماید.

ماده 10:
نحوه  یا  و  شده  محاسبه  غرامت  به  دلیل  هر  به  گذار  بیمه  که  صورتی  در 
ارزیابی خسارت معترض باشد، موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ، 
اعتراض کتبی خود را به همان شعبه بانک کشاورزی تسلیم نماید، در این 
صورت موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی حداکثر ظرف یک ماه 
از تاریخ درخواست، در کمیسیون ویژه مطرح شده و نظر کمیسیون مذکور 

برای بیمه گر و بیمه گذار الزم االجرا می باشد.

تبصره:
کمیسیون ویژه متشکل از نمایندگان معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی 
استان،  کشاورزی  بانک  مدیریت  استان،  دامپزشکی  کل  اداره  استان،  در 
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و تشکل صنفی مربوط در استان )حسب 
کمیسیون  مسئولیت  می باشد.  گوشتی(  یا  و  تخم گذار  مادر،  اجداد،  مورد 
به عهده معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد و دبیرخانه 

آن در مدیریت بانک کشاورزی استان مستقر خواهد بود.

برای كسب 
اطالعات بیشتر 

و آیین نامه 
اجرایی آن به 

سایت صندوق 
بیمه كشاورزی 

به آدرس روبه رو 
مراجعه كنید.

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی مصوب 
13۸۹ مجلس شورای اسالمی

ماده 1:
دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست های 
کلی نظام و قانون سیاست های اجرایی اصل )44( قانون اساسی و به موجب این 
قانون، زمینه ها، برنامه ها، تسهیالت و امکانات ارتقاء بهره وری و اصالح الگوهای تولید 

و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.
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ماده 2:
به منظور:

الف( ارائه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و 
افزایش کّمی و کیفی محصوالت، اصالح و بهبود شیوه های مصرف عوامل 

تولید و نهاده ها در محصوالت و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛
ب( انجام فعالیت های مهندسی و تأمین زمینه های افزایش ارزش افزوده و 

ارتقاء بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛
ج( تشخیص و درمان آفات و بیماری های گیاهی و دامی

سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری 
اسالمی  ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و 
منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعالمی از سوی وزارت 
جهاد کشاورزی و سازمان های حاکمیتی تابعه آن، مجوز تأسیس درمانگاه ها )کلینیک ها(، 
مجتمع های درمانی )پلی کلینیک ها(، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، بیمارستان های دامی، 
مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی، 
اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند.

نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاست های حاکمیتی اعالمی، بر 
عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ها و مؤسسات حاکمیتی تحت پوشش 

این وزارتخانه )حسب مورد( می باشد.

تبصره 1:
مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و براساس قوانین مربوطه در 
مراجع ذی صالح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمان های نظام مهندسی کشاورزی 
 و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران ارائه خدمت می نمایند.
تشّکل های صنفی و اتحادیه های مرتبط با این مراکز به صورت منطقه ای و یا 

کشوری، قابل تأسیس و ثبت در مراجع ذی صالح خواهد بود.

تبصره 2:
تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف 
کشور و نوع فعالیت و سطح بندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود که 
حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی 
و سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری 
اسالمی  ایران و کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون 

تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تأیید و ابالغ می شود.
در صورتی که فعالیت این مراکز در زمینه تحقیقات دانش بنیان با فن آوری باال باشد، 

به کارگیری حداقل یک نفر دکترای متخصص در رشته ذی ربط الزامی است.

تبصره 3:
مراکز موضوع این ماده، خدمات موردنیاز تولیدکنندگان و بهره برداران بخـش 
کـشاورزی را براسـاس تعرفه های اعالمی از سـوی وزارت جـهاد کشـاورزی 

به انجام می رساند.
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تعرفه های ارائه خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترک 
سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری 
اسالمی ایران نماینده اتحادیه کـشوری مراکز موضوع این مـاده )حسـب مورد( 
و نمایـنده تشّکل هـر یک از زیربخش های کشاورزی و منابع طبیعی )حسب 

مورد( به تأیید وزیر جهاد کشاورزی رسیده و ابالغ می گردد.
تبصره 4ـ مراکز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاست های حاکمّیتی و 
برنامه های ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل های ابالغی از 
سوی سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی 
جمهوری اسالمی ایران می باشند. درغیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی موظف 

است در رابطه با ادامه فعالیت 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 این قانون وظایف آنان واگذار می شود، مطابق با 

ماده )21( قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

تبصره 6: در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبه بندی 
سازمان های نظام مهندسی و دامپزشکی مالک عمل می باشد. آیین نامه اجرایی 
نحوه رتبه بندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد 
وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران و کمیسیون های کشاورزی 

اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 7: کارکنان مراکز موضوع این قانون در صورت استقرار مراکز در روستاها 
و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی 

روستاییان و عشایر می باشند.

قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز 
چهارشنبه مورخ بیست و سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس 

شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 1389/5/6 به تأیید شورای نگهبان رسید.

متن كامل این 
قانون و آیین نامه 

اجرایی آن را در 
تارنماهای روبه رو 
مشاهده و مطالعه 

نمایید.
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قانون توزیع عادالنه آب

فصل اول ـ مالکیت عمومی و ملی آب
ماده1:

براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آب های دریاها و آب های 
جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و 
زیرزمینی، و سیالب ها و فاضالب ها و زه آب ها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های 
طبیعی وچشمه سارها وآب های معدنی ومنابع آب های زیرزمینی از مشترکات بوده 
و در اختیار حکومت اسالمی است و طبق مصالح عامه از آن بهره برداری می شود. 

مسئولیت حفظ واجازه ونظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.

ماده2:
یا  دائم  اینکه  از  اعم  ها  رودخانه  و  عمومی  کانال های  و  طبیعی  انهار  بستر 
اختیار  در  طبیعی  ای  ه برکه  و  مرداب ها  بستر  و  مسیل ها  و  باشند  فصلی 
و  ساحلی  اضی  ر ا است  همچنین  و  است  ایران  اسالمی  جمهوری  حکومت 
یا  و  ها  دریاچه  و  اها  ی در آب  رفتن سطح  پایین  دراثر  که  مستحدثه  اراضی 
خشک شدن مرداب ها و باتالق ها پدید آمده باشد درصورت عدم احیاء قبل از 

تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی

تبصره 1:
تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و 
برکه طبیعی در هرمحل باتوجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب دربستر 

طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.

تبصره 2:
حریم مخازن وتأسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی وآبیاری 
و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از 

تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.

تبصره 3:
ایجاد هرنوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و 
کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی 
سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

تبصره 4:
وزارت نیرو درصورتی که اعیانی های موجود دربستر و حریم انهار و رودخانه ها و 
کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به 
آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف 
مدت معینی درتخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و درصورت استنکاف وزارت نیرو با 
اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات 

به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت می شود.
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فصل دوم ـ آب های زیرزمینی
ماده 3:

استفاده از منابع آب های زیرزمینی به استثنای موارد مذکور درماده 5 این قانون از 
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 باتوجه به خصوصیات هیدروژئولوژی 
منطقه )شناسایی طبقات زمین وآب های زیرزمینی( و مقررات پیش بینی شده در 

این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می کند.

تبصره:
از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه هایی که درگذشته بدون اجازه وزارت 
نیرو حفر شده باشد موظفند طبق آگهی که منتشرمی شود به وزارت نیرو مراجعه 
و پروانه بهره برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هریک از این چاه ها را الاقل 
طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون 
پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می شود بهره برداری از آن ممنوع بوده و با 
متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رای وزارت نیرو 

می توانند به دادگاه های صالحه مراجعه نمایند.

ماده 4:
درمناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی 
بیش از حدمجاز باشد و یا در مناطقی که طرح های دولتی ایجاب نماید، وزارت 
نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق ویاقنات 
و یا هرگونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع 

سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.

ماده 5:
در مناطق غیرممنوعه حفرچاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب 
و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی25متر مکعب درشبانه روز مجاز است و 
احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطالع وزارت 
نیرو برسد. وزارت نیرو درموارد الزم می تواند از این نوع چاه ها به منظور بررسی 

آب های منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.

تبصره 1:
در مناطق ممنوعه حفر چاه های موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو 

مجاز است و نیازی به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد.

تبصره 2:
درصورتی که حفرچاه های موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه 
و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدواً به موضوع رسیدگی 
و سعی در توافق بین طرفین می نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض 

می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
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ماده 6:
صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب 
آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه جلوگیری 
از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت 

محیط زیست یا وزارت بهداری اطالع دهند.

ماده 7:
درمورد چاه هایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان 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 نیرو می تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب 
کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه 

مصرف صادرنماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.

ماده 8:
وزارت نیرو موظف است بنابه درخواست متقاضی حفرچاه یا قنات و به منظور 
راهنمایی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی 
قرارداده و درصورت لزوم متخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را 
راهنمایی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو به عهده متقاضی خواهد 
بود. تبصره ـ شرکت های تعاونی روستایی ومراکز خدمات روستایی و عشایری و 

موسسات عام المنفعه فقط50%  هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد.

ماده 9:
درمواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت 
نیرو الزم تشخیص دهد می تواند پس از اطالع به صاحبان و استفاده کنندگان 
مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. و درصورتی که این کار از لحاظ فنی 
امکان پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عنداالقتضاء مسدود 
یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج 
در پروانه حفر و بهره برداری را رعایت نموده است، خسارت وارده برصاحب 

چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد.

متن كامل قانون 
را از اینترنت 
جستجوكرده و 
مطالعه كنید.
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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،  وظایف،  اختیارات، 
حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین  می کند.

ماده 2:
فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های  صنفی  اعم از 
تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند 
و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت 
دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کاال، 
محصول یا خدمات  خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا 

جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.

تبصره:
صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده 3:
واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار 
باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد 

صنفی شناخته می شود.

تبصره 1:
فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان 

محل، بالمانع است.

تبصره 2:
اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیون های نظارت واجد شروط الزم  جهت 
استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله 
 یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های 

ذیربط، مورد  استفاده قرار گیرند.

تبصره 3:
دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می دهند، واحد صنفی محسوب 

می شوند.
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ماده 4:
صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد،  تشکیل 
یک صنف را می دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها 

به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم می شوند.

ماده 5:
و  منظور شروع  به  قانون  این  مقررات  است که طبق  پروانه كسب: مجوزی 
 ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله 

کسب معین  داده می شود. 

ماده 6:
پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای 

تخصصی یا فنی داللت دارد و به وسیله مراجع ذی صالح صادر می شود.

ماده 7:
اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای  فعالیت 
یکسان یا مشابه اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون  

تشکیل می گردد.

ماده 8:
مجمع امور صنفی: مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیأت مدیره 
اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های مقرر 

در این قانون تشکیل می شود.

ماده 9:
شورای اصناف كشور: شورایی است که از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع  امور 
صنفی شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل 

 می گردد.

ماده 10:
كمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی 
در  دولتی  دستگاه های  و  سازمان ها  با  صنفی  امور  مجامع  و  اتحادیه ها  بین 
راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه ها و مجامع امور 

صنفی هر شهرستان  تشکیل می شود.

ماده 11:
هیأت عالی نظارت:  هیأتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد 
هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و 
کمیسیون های نظارت تشکیل  می گردد و باال ترین مرجع نظارت بر امور اصناف 

کشور است.
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وزارت جهاد کشاورزیـ  وزارت کار و امور اجتماعیـ  وزارت بازرگانیـ  وزارت 
دادگستری وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1386/12/26 بنابه 
پیشنهاد شماره 020/16238مورخ 1384/9/28 وزارت جهادکشاورزی و به 
قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع  استناد ماده )35( 
تصویب نامه  رعایت  با  و  1380ـ   مصوب  ـ  ایران  اسالمی  جمهوری  طبیعی 
نظام  اجرایی  آیین نامه   ،1386/10/10 مورخ  164082/ت373هـ  شماره 

صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی را به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول ـ تعاریف و كلیات:
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 
مرتع داری،  جنگل کاری،  جنگلداری،  زراعت،باغداری،  قبیل  )از  حیوانی  و 
آبخیزداری، بهره برداری از شبکه های آبیاری و زه کشی، 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 کارهای کشاورزی و منابع طبيعی
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د( عضو صنف: فعاالن بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در بخش تولید 
و خدمات مجوزهای الزم را کسب کرده و با تأیید ادارات جهادکشاورزی 

شهرستان ها و استان ها به عضویت نظام صنفی درمی آیند.
هـ( صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع موارد 

موضوع بند )ب( این ماده باشد.

ماده 2:
ارکان نظام صنفی عبارتند از نظام صنفی بخشـ  شهرستان، نظام صنفی استان، 
هیئت عمومی، شورای مرکزی، بازرس، رییس و هیئت های رسیدگی به تخلفات.

فصل دوم ـ نظام صنفی بخش ـ شهرستان:

برای كسب اطالعات بیشتر در مورد قانون 
و آیین نامه های مرتبط به صنف كشاورزی 

به منابع معتبر مراجعه كنید.
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ضمائم
بخش 5
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اسامی گیاه شناسیاسامی انگلیسیاسامی فارسیردیف

نخود لپه ای1

Pigeon pea
Red gram
Congo pea

Nonـeye pea
Angola pea

Cajanus cajan
)Linnaeus( Millspaugh

نخود ایرانی2
)معمولی(

Chick pea
Gram

Garbanzo )USA(
Bengal gram

Channa )India, Caribbean(

Cicer arietinum
Linnaeus

LentilLens culinarisعدس3

لوبیا4
Mat bean

Moth bean
Dew gram )India(

Turkish gram )USA(

Phaseolus aconitifolius
N. J. Jacquin

لوبیا چیتی5
Tepary bean

Texan bean )USA(
Phaseolus acutifolius

A. Gray

لوبیا قرمز6
Roxburgh
Rice bean
Red bean

Phaseolus calcaratus

لوبیا سفید7

Linnaeus
Lima bean
Butter bean
Sieva bean

Rangoon bean

Phaseolus lunatus

ماش سیاه8
Black gram

Urd
Urid

Phaseolus mungo
Linnaeus

ماش سبز9
Mung bean
Green gram
Golden gram

Phaseolus radiatus
Linnaeus

لوبیا سبز10
Haricot bean

Common bean
Phaseolus vulgaris

Linnaeus

نخودفرنگی11
Pea

Field pea
Garden pea

Pisum sativum
Linnaeus sensu lato

اسامی مهم ترین حبوبات
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اسامی گیاه شناسیاسامی انگلیسیاسامی فارسیردیف

باقال12

Field bean
Broad bean
Tick bean

Horse bean
Windsor bean

Faba bean )USA(

Vicia faba
Linnaeus

Hungarian vetchVicia pannonicaماشک13
Crantz

ماش معمولی14
Common vetch

Spring vetch
Narrow leaf vetch

Vicia sativa
Linnaeus

لوبیا چشم بلبلی15

Cow pea
Blackـeyed bean
Black ـ eyed pea

Southern pea
Bodi )Caribbean(

Vigna unguiculata
)Linnaeus( Walpers

var. unguiculata

بادام زمینی16
Bambara groundnut

African peanut
Congo goober

Voandzeia subterranea
)Linnaeus( Thouars
ex A. P. de Candolle
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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 كشت: استان های تهران، لرستان، آذربایجان غربی، مرکزی و مناطقی با آب و هوای مشابه

منشأ این رقم، کشور کلمبیا و کالس تجارتي 
از  رقم  این  است.   Light Red Kidney آن 
نظر خصوصیات مورفولوژیکي و زراعي شباهت 
زیادي به رقم درخشان دارد. نام پدیگري آن 
ایران  در  درخشان  همانند  و  است   KID-31
بیماري  به  رقم  این  است.  خالص سازي شده 
به  حساس،  گلخانه اي  شرایط  در   BCMV
متحمل   CMV به  و  نیمه حساس   BYMV
به آفت کنۀ دو نقطه اي حساس است  است. 
ضعیف  هرز  علف هاي  با  آن  رقابت  قابلیت  و 
است. به دلیل شکل ایستادۀ این رقم، مي توان 
از آن در برنامه هاي برداشت مکانیزه و کشت 
درشت،  دانه  رقم  این  کرد.  استفاده  مخلوط 
خوش خوراک، خوش رنگ و بازار پسند است.

2382 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه
کپسولیشکل دانه

23/5 درصدمتوسط میزان پروتئین
خوبیکنواختی پخت

45 گرممیانگین وزن صد دانه
ایستادهتیپ رشد

حساسواکنش به کنۀ دو نقطه ای
CMV متحملواکنش به ویروس

60-55 سانتیمترمیانگین ارتفاع بوته
110 روزمیانگین دوره رشد
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مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

صیاد
رقم لوبیا قرمز نیمه رونده، مناسب کشت رد مناطق معتدل سرد

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

کلمبیا،  صیاد،  رقم  قرمز  لوبیا  منشأ 
فرم  و   Red Mexican آن  تجارتي  کالس 
آفت  به  رقم  این  است.  نیمه رونده  بوته 
بیماري هاي  به  و  حساس،  کنۀ دو نقطه اي 
بازارپسندي  از  و  بوده  نیمه مقاوم  ویروسي 
مانند  رقم  این  در  است.  برخوردار  خوبي 
و  انتخاب  مراحل  اختر،  و  درخشان  ارقام 
ایران  در   RAB50 پدیگري  با  خالص سازي 
انجام شده است و به یاد سردار رشید اسالم 
شده  نامگذاري  صیاد  شیرازي،  صیاد  شهید 
دانه متوسط،  خوش رنگ،  رقم  این  است. 

خوش خوراک و بسیار زودرس است.

2697 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه
روندهرشد بوته
قلوه ایشکل دانه

23/5 درصدمیانگین درصد پروتئین
خوبیکنواختی پخت

28 گرممیانگین وزن صد دانه
نیمه روندهتیپ رشد

حساسواکنش به کنۀ دو نقطه ای
واکنش به ویروس 

BCMV, CMV
متحمل

80-65 سانتیمترمیانگین ارتفاع بوته
80-75 روزمیانگین دوره رشد
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مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

ردخشان
رقم لوبیا قرمز ایستاده، مناسب کشت رد مناطق سرد و معتدل سرد

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

منشأ این رقم، کشور کلمبیا و کالس تجارتي 
رقم  این  است.   Light Red Kidney آن 
است  سیات  دورگ گیری  برنامه های  حاصل 
آن  انتخاب  و  تفرق  حال  در  نسل های  که 
آن  پدیگری  نام  است.  شده  انجام  ایران  در 
LRK29 است. رقم درخشان نسبت به آفت 
بیماری های  برابر  در  کنۀ دو نقطه ای حساس، 
  BYMY و   BCMV, CMV ویروسی 
متحمل است. این رقم از بازارپسندی مناسبی 
مطلوب  آن  پخت  کیفیت  و  بوده  برخوردار 

است.

2175 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه
کپسولیشکل دانه

24/8 درصدمیانگین درصد پروتئین
45 گرممیانگین وزن صد دانه

ایستادهتیپ رشد
حساسواکنش به کنۀ دو نقطه ای

واکنش به ویروس 
BCMV, CMV

متحمل

60-55 سانتیمترمیانگین ارتفاع بوته
110 روزمیانگین دوره رشد
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مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

پاک
رقم لوبیا سفید مناسب ربای ربداشت  رد مناطق معتدل سرد

سال معرفی: 1387
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل سرد

لوبیا داراي سطح زیر کشتي معادل  ایران  در 
110248 هکتار است که از این سطح حدود 
22000 هکتار به لوبیا سفید اختصاص دارد. 
حدود  کشور  در  محصول  این  تولید  میزان 
در  ویژه اي  جایگاه  که  است  تن   225720
تغذیۀ کشور دارد. رقم پاک از طریق گزینش 
اصالحی  مواد  تفکیک  حال  در  نسل های  در 
لوبیا  بین المللی  تحقیقات  مرکز  از  ارسالی 
)سیات( به دست آمد. این رقم دارای دو ویژگی 
 CMV،( مهم مقاومت به سه ویروس مهم لوبیا
و  ایستاده  تیپ  است،   )BCMV و   BYMV
قابل  استحکام  به دلیل  و  دارد  نامحدود  رشد 
برداشت به صورت مکانیزه است و این ویژگی 

آن را از سایر ارقام متمایز می کند.

2807 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه
2تیپ بوته

عرضی و افزایش شاخه های رشد بوته
فرعی

عدم قرار گرفتن غالف طرز قرار گرفتن غالف
روی خاک

قلوه ای )سهمی(شکل دانه
19/44 درصدمیانگین درصد پروتئین
100 دقیقه - خوبزمان پخت و یکنواختی
28 گرممیانگین وزن صد دانه

5میانگین تعداد دانه در غالف
25/4میانگین تعداد غالف در بوته
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مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

شکواف
رقم لوبیا سفید رپ محصول  مناسب کشت رد مناطق معتدل سرد

سال معرفی: 1387
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل سرد

معادل  زیرکشتي  داراي سطح  لوبیا  ایران  در 
110248 هکتار دارد که از این سطح حدود 
22000 هکتار به لوبیا سفید اختصاص دارد. 
تولید این محصول در کشور حدود 225720 
دارد.  تغذیه  در  ویژه اي  جایگاه  که  است  تن 
رقم شکوفا از طریق گزینش در نسل های در 
مرکز  از  ارسالی  اصالحی  مواد  تفکیک  حال 
به دست   )CIAT( لوبیا  بین المللی  تحقیقات 
باال،  عملکرد  مهم  ویژگی  دارای چهار  و  آمد 
 ،BCMV لوبیا  مهم  ویروس  به  مقاومت 
و درصد  زمین  روی  بر  نگرفتن غالف ها  قرار 
ارقام  دیگر  از  را  آن  که  است  زیاد  پروتئین 

متمایز می کند.

2485 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه
3تیپ بوته
به صورت طولی و عرضیرشد بوته

غالف طرز قرار گرفتن غالف گرفتن  قرار  عدم 
روی خاک

قلوه ای )سهمی(شکل دانه
42/20 درصدمیانگین میزان پروتئین
130 دقیقه - خوبزمان پخت و یکنواختی
31 گرممیانگین وزن صد دانه

9/4میانگین تعداد دانه در غالف
20میانگین تعداد غالف در بوته
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مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

ردسا
متحمل هب آفت کنه دو لکه ای

رقم لوبیا سفید 

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل سرد

لوبیا سفید رقم درسا از نظر عملکرد نسبت به شاهد 
از نظر  دانشکده، پاک و شکوفا برتری دارد. این رقم 
تحمل به خشکي و کارایي مصرف آب نسبت به ارقام 
شاهد برتر است. واکنش رقم درسا به مهم ترین آفات 
و بیماریهاي رایج لوبیا نشان داد که از نظر بیماریهاي 
 BCMNV ویروسي، نسبت به نژاد نکروتیک ویروس
باکتریایي  بیماري  به  و  دارد  قرار  حساس  گروه  در 
سوختگي معمولي لوبیا نیمه حساس است. رقم درسا 
نسبت به آفت کنۀ دو نقطه اي )مهم تریـن آفت لوبیا در 
ایران( مقاوم ترین رقم لوبیا سفید شناسایي شد. متوسط 
عملکرد این رقم 3319 کیلوگرم در هکتار است که 
نسبت به شاهد دانشکده 450 کیلوگرم افزایش عملکرد 
دارد. عملکرد مناسب، مقاومت به آفت کنۀ دو لکه ای، 
لوبیا  مهم  ویروس  دو  به  تحمل  و  عالی  بازارپسندی 
CMV و BCMV از ویژگی های متمایز این رقم است.

3320 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه
96 روزمیانگین دورۀ رشد
75 سانتیمترمیانگین ارتفاع بوته

روندهتیپ بوته
30 گرموزن صد دانه

بیضیشکل دانه
20میانگین درصد پروتئین
150 دقیقه- خوبزمان پخت و یکنواختی

متحملواکنش به کنۀ دو نقطه ای
 CMV واکنش به ویروس

BCMV متحملو
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مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

الماس
رقم لوبیا سفید  مناسب کشت رد مناطق معتدل و سرد

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

قیمت  به  توجه  با  ایران  در  سفید  لوبیا  کشت 
انواع لوبیا قرمز می تواند از  بیشتر آن نسبت به 
باشد.  باصرفه تر  کشاورزان  برای  اقتصادی  نظر 
رقم الماس KS41110 از طریق مرکز تحقیقات 
شجرۀ با  )سیات(  حاره  گیاهان   بین المللی 
در  و  شد  دریافت   CEN///WAF2/OAC
در  به زراعی  و  به نژادی  مختلف  آزمایش های 
با  زنجان  و  بروجرد  خمین،  کرج،  ایستگاه های 
شد.  مقایسه  درسا  و  پاک  دانشکده،  شاهدهای 
میانگین عملکرد این رقم 3650 کیلوگرم در هکتار 
است که به شاهد درسا با میانگین عملکرد 3320 
واکنش  ارزیابي  دارد.  برتری  هکتار  در  کیلوگرم 
ژنوتیپ های لوبیا نسبت به ویروس معمولی لوبیا 
)BCMV( در گلخانه نشان داد که رقم الماس 

نسبت به بیماری BCMV مقاوم است.

3647 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه
78 سانتیمترارتفاع بوته

103 روزمیانگین دورۀ رشد
روندهتیپ بوته

31/5 گرممیانگین وزن صد دانه
21/9 درصدمیانگین درصد پروتئین
125 دقیقه - خوبزمان پخت و یکنواختی

بیضیشکل دانه
مقاوم به بیماری BCMVواکنش به بیماریهای ویروسی

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

سال معرفی: 1389
مناطق مناسب كشت: مناطق معتدل سرد

زیر  بیشترین سطح  چیتی  لوبیا  انواع  بین  در 
است.  دانه درشت  توده های  به  مربوط  کشت 
به دلیل  ایران  در  درشت  دانه  توده های  اغلب 
از  بودن،  دیرپز  و همچنین  دانه  رنگ  و  شکل 
بازارپسندی چندانی برخوردار نیستند. تاکنون 
هیچ رقم دانه درشت لوبیا چیتی در ایران معرفی 
نشده است که بازارپسندی عالی داشته باشد. 
رقم صدری با میانگین عملکرد 2464 کیلوگرم 
چیتی  لوبیا  محلی  شاهد  به  نسبت  هکتار  در 
خمین با میانگین عملکرد 2240 کیلوگرم در 
هکتار برتری نشان داده است. این رقم در حال 
نظر  از  دانه درشت  چیتی  لوبیا  بهترین  حاضر 
ریزش  به  نسبت  رقم  این  است.  بازارپسندی 
مقاوم و نسبت به بیماریهای ویروسی CMV و

BCMV متحمل است.

2464 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه
108 روزمیانگین دورۀ رشد

مقاومریزش دانه
روندهتیپ بوته

45 گرممیانگین وزن صد دانه
118 سانتیمترمیانگین ارتفاع بوته

گرد )سهمی(شکل دانه
22میانگین درصد پروتئین
155 دقیقه- خوبزمان پخت و یکنواختی

 CMV واکنش به ویروس
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 كشت: استان های لرستان، فارس، مرکزی، زنجان،آذربایجان

ایران  در  چیتی  لوبیا  شدۀ  اصالح  ارقام  تمامی 
دارای تیپ بوتۀ 3 )رشد نامحدود و رونده( هستند. 
رقم کوشا از نظر شباهت دانه، نزدیک ترین رقم به 
تالش است که حدود 40 سال پیش معرفی شده 
است. رقم تالش دارای فرم بوتۀ رونده، اندازه دانۀ 
متوسط )وزن صد دانه 38 گرم( و بازارپسندی 
متوسط است. رقم کوشا اولین رقم تیپ 2 لوبیا 
چیتی در ایران است که از نظر اندازۀ دانه شبیه 
رقم تالش است اما ویژگی های مناسب دیگری 
نیز دارد. فرم بوتۀ این رقم تیپ 2 )ایستاده و رشد 
نامحدود( و شکل و رنگ دانۀ آن از بازارپسندی 
بسیار مناسبی برخوردار است. مناسب بودن این 
رقم برای برداشت مکانیزه برجسته ترین ویژگی 

این رقم است.

3200 کیلوگرم در هکتارمیانگین عملکرد دانه
72 سانتیمترارتفاع بوته
ایستاده با رشد نامحدودتیپ بوته

40 گرممیانگین وزن صد دانه
سهمیشکل دانه

عالیبازارپسندی
102 روزطول دورۀ رشد

20 درصدمتوسط میزان پروتئین
Cranberryکالس تجاری بین المللی

نیمه مقاومواکنش به کنۀ دو لکه ای
واکنش به بیماری های 

متحملخاک زی



89

مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

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 كشت: استان های لرستان، فارس، مرکزی، زنجان،آذربایجان، چهارمحال و بختیاری 

تمامی ارقام اصالح شده لوبیا چیتی در ایران دارای 
تیپ بوته 3 )رشد نامحدود و رونده( می باشند. 
رقم غفار نزدیک ترین رقم به لوبیا چیتی خمین 
بین  در  بازارپسندی  بیشترین  دارای  لذا  است. 
ارقام لوبیا چیتی است. این رقم دومین رقم تیپ 
2 لوبیا چیتی در ایران است که از نوع لوبیاهای 
دانه درشت محسوب می شود. عالوه بر این دارای 
ویژگی های مناسب دیگر نیز می باشد. فرم بوته 
در این رقم تیپ 2 )ایستاده و رشد نامحدود( و 
شکل و رنگ دانه آن از بازارپسندی بسیار مناسبی 
برخوردار است.  مقاومت نسبت به آفت کنۀ دو 
نقطه ای و تحمل به خشکی نسبت به شاهد رقم 
صدری و کوشا از برجسته ترین ویژگی های این 

رقم است.

میانگین عملکرد دانه

شرایط نرمال:
3341 کیلوگرم در هکتار

شرایط تنش خشکی: 
1737 کیلوگرم در هکتار

95 سانتیمترمیانگین ارتفاع بوته
ایستاده با رشد نامحدودتیپ بوته
نسبتا گردشکل دانه

عالیبازارپسندی
103 روزطول دورۀ رشد

20 درصدمتوسط میزان پروتئین
Cranberryکالس تجاری بین المللی

مقاومواکنش به کنۀ دو لکه ای
متحملواکنش به خشکی
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بینالود
رقم نخود آبی مناسب کشت بهاره و کشت ااظتنری

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

از  دامنۀ وسیعی  با  قابلیت سازگاری  با داشتن  نخود 
شرایط محیطی به عنوان یک محصول مهم در تناوب 
زراعی، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک و حتی 
اراضی 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 مهم رفع این موانع، افزایش طول دورۀ 
رشد و نمو از طریق کشت محصول در پاییز )کشت 
نمی توان  را  موجود  ارقام  متأسفانه  است.  انتظاری( 
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

كشت بهاره:
2787 کیلوگرم در هکتار

كشت انتظاری:
3410 کیلوگرم در هکتار

در کشت بهاره 90 روزطول دورۀ رشد و نمو
در کشت انتظاری 105 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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ربکت
رقم باقال مناسب کشت رد مناطق کشت باقال رد اریان

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

استان های  در  بیشتر  ایران  در  باقال  کشت 
خوزستان، لرستان، اصفهان، گلستان و مازندران 
به نژادی  برنامه های  پوشش  تحت  است.  رایج 
واریتۀ   1987 سال  در  ایکاردا  بین المللی 
ILB1269 با نام برکت، در ایران تولید و معرفی 
شد. با معرفی این رقم، عملکرد در واحد سطح 
افزایش  برابر  دو  تا  کشاورزان  مزارع  در  باقال 
بسیار  رقم  این  از  منطقه  کشاورزان  و  یافت 
استقبال کردند. این رقم به لحاظ پرمحصولی، 
دانه درشتی، زودپزی و بازارپسندی، هم اکنون 

رقم غالب استان گلستان است.

نیمه دوم آبان ماهتاریخ کاشت
65 سانتیمترفاصلۀ ردیف کاشت

10 سانتیمترفاصلۀ روی خط
زمان الزم از کاشت تا 

150-140 روزبرداشت غالف سبز

زمان الزم از کاشت تا 
175-165 روزبرداشت دانه خشک

25-20 سانتیمترطول غالف
7-6 دانهتعداد بذر در غالف

14-7 عدد )بسیار متغیر با توجه تعداد غالف در بوته
به شرایط اقلیمی و مزرعه(

150 گرممیانگین وزن صد دانه
3000-2000 کیلوگرم در هکتارعملکرد دانۀ خشک

25-17 تن در هکتارعملکرد غالف سبز
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فهرست سموم مجاز كشور )براساس كتاب فهرست سموم مجاز كشور 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

کلروپیریفوس+ کلریفوس 53
گالدیاتور EC50%5متیل

حشره کشتی سی

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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نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
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
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نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
قارچ کشفلینتWG50%تری فلوکسی استروبین97
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

سایپروکونازول + 115
قارچ کشآرتئاEC33%پروپیکونازول

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
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نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
قارچ کشآلرتWP37/5%کاربندازیم+فلوزیالزول129
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 148
علف کشکریسَمتWG75%سولفورون سدیم

آنیلوفوس+ اتوکسی 149
علف کشسان رایس پالسSC31/5%سولفورون

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
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نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
علف کشتوتریلEC22/5%ایوکسینیل160
علف کشبرومینالـپاردنرSL22/5%بروموکسینیل161
علف کشبرومیسید ام آEC40%بروموکسینیل  +  ام ث پ آ162
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
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نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
علف کشیو46 کمبی فلوئیدSL67/5%توفوردی+  ام ث پ آ191
علف کشباسفاپونSP80%داالپون192
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

دیکلوپروپ+مکوپروپ+ام 198
علف کشدوپلوسان سوپرSL60%ث پ آ

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
بتانال پروگرس EC18%مدیفام+اتوفومازیت

علف کشآ ام

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
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نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
علف کشتارگاسوپرEC5%کوئیزالوفوپ پی اتیل222
علف کشپنتراEC40%کوئیزالوفوپ پی تفوریل223
علف کشبستاSL20%گلوفوسینیت آمونیوم224
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 + 233
علف کشآتالنتیسOD1/2%یدوسولفورون + 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
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نوع سمنام تجاریفرموالسیوننام عمومی  سمردیف
سایردراپWP50%تیدیازورون252
سایرولکEC80%روغن امولسیون شونده253
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

کلروفاسینون + 263
سایراکتو سین سیB0/025%سولفاکینوکسالین

سایرپرایم پالسEC12/5%فلومترالین264

سطح برداشت كل حبوبات:
در سال زراعی 93ـ1392، حدود 821/7 هزار هکتار معادل 6/9 درصد سطح 
برداشت محصوالت زراعی به حبوبات اختصاص یافته است. از این مقدار نخود 

64/3، عدس 17/3 و لوبیا 14/1 درصد می باشد.

نمودار شماره 1ـ13 درصد توزیع سطح برداشت گروه محصوالت حبوبات در 
سال زراعی 93 ـ 1392

سایر حبوبات
عدس4/3 %

% 17/3

لوبیا
% 14/1 نخود

% 64/3

وضعيت حبوبات )نخود، لوبيا، عدس و سایر حبوبات( در کل کشور
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و  آبی  کشت  به صورت  درصد   19/18 حدود  حبوبات  برداشت  سطح  کل  از 
80/82 درصد به صورت اراضی با کشت دیم بوده است. بیشترین سطح برداشت 
حبوبات در کشور متعلق به استان های کرمانشاه با 16/44، لرستان با 15/76، 
کردستان با 12/56 درصد می باشد و کمترین سطح مربوط به استان های تهران 

با 11 هکتار و قم با 159 هکتار سطح برداشت بوده است.

سطح حبوبات آبی:
از بین کلیه استان های کشور بیشترین سطح برداشت حبوبات آبی متعلق به 
درصد  با 12/73  لرستان  و  با 20/18  فارس  با 21/87،  خوزستان  استان های 
می باشد که جمعاً این سه استان حدود 54/78 درصد از سطح برداشت حبوبات 
آبی را به خود اختصاص داده اند. کمترین سطح حبوبات آبی متعلق به استان های 

تهران به 5 هکتار و سمنان با 131 هکتار سطح برداشت می باشد.

سطح حبوبات دیم:
بیشترین سطح برداشت حبوبات دیم متعلق به استان های کرمانشاه با 20/16، 
لرستان با 16/47، کردستان با 15/35، آذربایجان غربی با 12/38 و آذربایجان 
درصد  حدود 74/24  جمعاً  استان  پنج  این  می باشد.  درصد  با 9/88  شرقی 
بین  از  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  کشور  دیم  حبوبات  برداشت  سطح  از 
استان های دارای کشت حبوبات دیم کشور کمترین سطح حبوبات دیم متعلق 

به استان های تهران با 6 و البرز با 9 هکتار سطح برداشت می باشد.

میزان تولید
میزان تولید كل حبوبات:

میزان تولید حبوبات در سال زراعی 93ـ1392، حدود 615 هزار تن می باشد 
که 46/08 درصد از آن مربوط به اراضی با کشت آبی و 53/92 درصد آن 

مربوط به اراضی با کشت دیم می باشد.
لوبیا  نخود 43/7، محصول  در کشور، محصول  تولید حبوبات  میزان  از کل 

36/8 و محصول عدس 11/6 درصد تولید می باشد.

لوبیا
% 36/8

عدس
% 11/6

سایر حبوبات
% 7/9

نخود
% 43/7

نمودار شماره 1ـ14 درصد توزیع میزان تولیدگروه محصوالت حبوبات در 
سال زراعی 93ـ1392
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 1392-93 سال زراعي  درنخود به تفكيك استانحصول متوليد و عملكرد در هكتار ميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد((                                                                                                                          7-2جدول شماره 

   ن ستا  ا م نا   عملكرد  توليد  سطح
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع   ديم     آبى

 558,2 2،070 21،679 20،505 1،174 37،301 36،734 567  شرقى ن يجا آذربا
 516,4 1،121,8 41،614 41،300 314 80،264 79،984 280  غربى ن يجا آذربا

 485,8 - 2،033 2،033 0 4،184 4،184 0  ردبيل ا
 412,5 1،183,1 1،876 1،244 632 3،550 3،015 534  ن صفها ا
 700 389,3 23 6 17 52 9 43 لبرز ا
 727,1 - 5،701 5،701 0 7،841 7،841 0  يالم ا

 680,4 1،240,3 906 639 267 1،154 939 215  رى بختيا و  ل رمحا چها
 334,3 987,8 265 29 236 325 86 239  جنوبى ن سا خرا
 218,7 940,2 3،080 1،549 1،531 8،709 7،081 1،628  رضوى ن سا خرا
 568,3 - 2،961 2،961 0 5،210 5،210 0  لى شما ن سا خرا
 446,8 1،530,8 3،796 3،195 601 7،543 7،151 392  ن زنجا

 - 1،567,2 141 0 141 90 0 90  ن بلوچستا و  ن سيستا
 426,8 2،032 3،886 1،205 2،681 4،144 2،825 1،320  رس فا

 463,5 1،800 1،264 1،237 27 2،684 2،669 15  ينقزو
 - 416,8 20 0 20 49 0 49  قم

 319,8 1،162,9 32،726 31،917 809 100،510 99،814 696  ن كردستا
 - 1،816,8 963 0 963 530 0 530  ن كرما
 498,9 1،917,3 65،690 64،856 834 130،436 130،001 435  ه نشا كرما

 749,3 - 843 843 0 1،125 1،125 0 حمد يرابو و  كهگيلويه
 800 3،198 489 296 193 430 370 60  ن گلستا
 854,6 - 135 135 0 158 158 0  گيالن
 609,2 935 64،574 63،768 806 105،533 104،670 862  ن لرستا

 1،200 - 5 5 0 4 4 0  ن زندرا ما
 352,2 1،460,2 3،005 2،512 493 7،469 7،132 338  مركزى
 546,1 1،319,5 10،886 10،055 831 19،043 18،413 630  ن همدا
 328 1،106,8 84 5 79 87 15 71 يزد

 - 1،083,8 89 0 89 82 0 82  ن كرما  استان جنوب
 492,8 1،403,4 268،735 255،995 12،740 528،506 519،428 9،078 كل كشور
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 1392-93 سال زراعي  درلوبيا به تفكيك استانمحصول لكرد در هكتار توليد و عمميزان برآورد سطح، 
 ))كيلوگرم-تن-هكتار: واحد    ((                                                                                                                      8-2جدول شماره 

   ن ستا  ا م نا   كردعمل  توليد  سطح
    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 - 2،068,5 10،330 0 10،330 4،994 0 4،994  شرقى ن يجا آذربا
 1،600,9 1،617,5 2،176 138 2،038 1،346 86 1،260  غربى ن يجا آذربا

 1،037,3 998,6 2،235 3 2،232 2،238 3 2،235  ردبيل ا
 - 2،058,8 6،182 0 6،182 3،003 0 3،003  ن صفها ا
 - 511,1 108 0 108 211 0 211 لبرز ا
 - 896,2 137 0 137 153 0 153  يالم ا

 - 3192,2 35 0 35 11 0 11  ن تهرا
 - 2،359,9 9،589 0 9،589 4،063 0 4،063  رى بختيا و  ل رمحا چها
 285 710,9 59 0 59 83 0 82  جنوبى ن سا خرا
 - 933,8 772 0 772 827 0 827  رضوى ن سا خرا
 237,5 1،058,1 749 1 748 713 6 707  لى شما ن سا خرا

 - 1،264,3 22،574 0 22،574 17،855 0 17،855  ن خوزستا
 - 2،519,4 33،457 0 33،457 13،280 0 13،280  ن زنجا
 305,7 1،445,6 182 52 130 260 171 90  ن سمنا

 - 1،748,7 143 0 143 82 0 82  ن بلوچستا و  ن سيستا
 - 2،232,4 62،545 0 62،545 28،017 0 28،017  رس فا

 - 1،377,4 1،976 0 1،976 1،435 0 1،435  قزوين
 - 1،603,2 176 0 176 110 0 110  قم

 - 1،970,3 1،059 0 1،059 537 0 537  ن كردستا
 - 2،335,7 250 0 250 107 0 107  ن كرما
 - 1،565,2 879 0 879 562 0 562  ه نشا كرما

 - 2،056,4 728 0 728 354 0 354 حمد بويرا و  كهگيلويه
 886,8 1،235,5 1،185 119 1،066 997 134 863  ن گلستا
 2،409 1،376,8 5،674 4،620 1،054 2،684 1،918 766  گيالن
 - 1،755,6 29،986 0 29،986 17،080 0 17،080  ن لرستا

 1،992,4 2،304,2 1،810 87 1،723 791 44 748  ن زندرا ما
 - 2،222,9 29،248 0 29،248 13،158 0 13،158  مركزى
 - 1،906,5 1،303 0 1،303 684 0 684  ن همدا
 - 2،048,6 277 0 277 135 0 135 يزد

 - 1،173 543 0 543 463 0 463  ن كرما  استان جنوب
 2،126,1 1،943,9 226،369 5،021 221،348 2،362116،232 113،870 كل كشور
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 1392-93 سال زراعي در  كشورو سطح حبوباتتوزيع ميزان توليد 
    )) هكتار-تن: حدوا((                                                                                         5-1جدول شماره 

  ن ستا ا م نا  سطح توليد
  رتبه  درصدتجمعى درصد ر مقدا  رتبه  درصدتجمعى درصد ر مقدا

 2 15,76 15,76 129،481 1 16 16,43 101،087  ن لرستا

 7 20,52 4,76 39،103 2 28 11,92 73،367  رس فا

 1 36,95 16,44 135،060 3 40 11,18 68،815  ه نشا كرما

 5 45,64 8,69 71،397 4 48 8,89 54،678  شرقى ن يجا ذرباآ

 8 49,88 4,24 34،880 5 56 7,42 45،676  ن خوزستا

 4 60,08 10,2 83،780 6 63 7,24 44،550  غربى ن يجا آذربا

 6 65,77 5,69 46،777 7 70 7,2 44،301  ن زنجا

 3 78,33 12,56 103،238 8 76 5,59 34،423  ن كردستا

 11 81,04 2,71 22،256 9 81 5,34 32،856  كزىمر

 9 85,11 4,06 33،380 10 84 2,68 16،487  ردبيل ا

 10 87,92 2,81 23،118 11 86 2,28 14،027  ن همدا

 19 88,75 0,83 6،837 12 88 1,96 12،047 رى بختيا و  ل رمحا چها

 17 89,69 0,94 7،689 13 90 1,64 10،109  ن صفها ا

 12 92,23 2,54 20،898 14 91 1,57 9،645  لى شما ن سا خرا

 14 93,59 1,36 11،204 15 93 1,34 8،267  يالم ا

 16 94,67 1,08 8،877 16 94 1,14 7،009 ن بلوچستا و  ن سيستا

 21 95,16 0,48 3،970 17 95 1,08 6،619  گيالن

 18 96,04 0,88 7،261 18 96 0,96 5،899حمد بويرا و  كهگيلويه

 20 96,59 0,55 4،498 19 97 0,92 5،634  ن گلستا

 15 97,72 1,13 9،321 20 98 0,9 5،508  قزوين

 13 99,2 1,48 12،122 21 99 0,83 5،134  رضوى ن سا خرا

 23 99,36 0,16 1،351 22 99 0,52 3،208  ن زندرا ما

 25 99,49 0,13 1،054 23 99 0,36 2،199  ن كرما

 24 99,65 0,16 1،314 24 100 0,27 1،667  ن كرماتان  اس جنوب

 22 99,85 0,2 1،639 25 100 0,13 806  ن سمنا

 27 99,89 0,04 316 26 100 0,08 496 يزد

 26 99,95 0,06 496 27 100 0,07 418  جنوبى ن سا خرا

 29 99,97 0,02 159 28 100 0,03 197  قم

 28 100 0,03 263 29 100 0,02 131 لبرز ا

 30 100 0 11 30 100 0,01 35  ن تهرا

 -  100 100 821،748 -  100 100 615،297 كشور كل
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1391 -92 سال زراعي   درساير حبوبات به تفكيك استانتوليد ميزان برآورد سطح و 
 ))تن-هكتار: واحد ((                                                                                                                                       10 -2جدول شماره 

   ن ستا  ا م نا توليد  سطح
    جمع    ديم    آبى    جمع    ديم    آبى

 308 0 308 139 0 139  شرقى ن يجا آذربا
 12 0 12 6 0 6  غربى ن يجا آذربا

 1،351 434 917 2،312 1،284 1،028  ردبيل ا
 1،423 0 1،423 117 0 117  ن صفها ا
 171 0 171 184 0 184  يالم ا

 13 0 13 10 0 10  رى بختيا و  ل رمحا چها
 8 0 8 8 0 8  جنوبى ن سا خرا
 315 5 310 153 20 133  رضوى ن سا خرا

 22،855 0 22،855 16،610 0 16،610  ن خوزستا
 2،094 0 2،094 584 0 584  ن زنجا
 39 38 1 116 115 1  ن سمنا

 5،997 2،243 3،754 8،097 5،981 2،117  ن بلوچستا و  ن سيستا
 3،100 0 3،100 1،381 0 1،381  رس فا

 629 46 583 538 100 439  قزوين
 660 0 660 214 0 214  ن كرما
 280 0 280 193 0 193  ه نشا كرما

 76 0 76 53 0 53 حمد بويرا و  كهگيلويه
 2،904 1،448 1،456 1،966 1،547 419  ن گلستا
 47 47 0 19 19 0  گيالن
 4،189 0 4،189 1،571 0 1،571  ن لرستا

 1،334 1،154 180 418 352 66  ن زندرا ما
 96 0 96 34 0 34  مركزى

 74 0 74 36 0 36 يزد
 713 0 713 428 0 428  ن كرما  استانجنوب

 48،687 5،415 43،272 35،187 9،418 25،769 كل كشور
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صادرات نخود از لحاظ وزنی و ارزشی به تفکیک ماه در سال 1393

صادرات لوبیا از لحاظ وزنی و ارزشی به تفکیک ماه در سال 1393

   

29 

 

 
 1393 در سال ماهبه تفكيك و ارزشي   از لحاظ وزنينخودصادرات  -16-1نمودار

 

ــادرات   ــصد ص ــشورهاي مق ــستا :ك ــستان، گرج ــر        پاك ــراق، قط ــستان، ع ــرين، صرب ــستان، بح ــي، انگل ــده عرب ــارات متح ــستان، ام ــان، افغان ــان، آلم ــادا ون، آذربايج  كان

   

31 

 

 

 1393 در سال ماهبه تفكيك و ارزشي   از لحاظ وزنيلوبيات صادرا -18-1نمودار

 

عربي ليبي، عراق، عربستان سعودي، عمان،  پاكستان، آلمان، استراليا، افغانستان، امارات متحده عربي، انگلستان، بحرين، تاجيكستان، تركمنستان، جماهير :كشورهاي مقصد صادرات
  هلند وفدراسيون روسيه، قطر، كويت، لبنان

   

72 

 

 1393 در سال ماهبه تفكيك و ارزشي  از لحاظ وزنينخود ات وارد -17-2نمودار

 

   امارات متحده عربي واتيوپي :كشورهاي مبدأ واردات

واردات نخود از لحاظ وزنی و ارزشی به تفکیک ماه در سال 1393
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73 

 

 1393 در سال ماه به تفكيك از لحاظ وزني و ارزشيلوبيا ات وارد -18-2نمودار

 

  اوگاندا وچين، امارات متحده عربي، تركيه، ازبكستان: كشورهاي مبدأ واردات

واردات لوبیا از لحاظ وزنی و ارزشی به تفکیک ماه در سال 1393

صادرات عدس از لحاظ وزنی و ارزشی به تفکیک ماه در سال 1393

   

30 

 

 

 1393 در سال ماهبه تفكيك و ارزشي   از لحاظ وزنيعدسصادرات  -17-1نمودار

 

 عربستان سعوديتريش، افغانستان، انگلستان، عراق وا: كشورهاي مقصد صادرات
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