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سخني با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه هنرجو از جمله اجزای بستة 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  رشتة  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 کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



راهنمای به کارگیری کتاب

مطالبی که در کتب درسی شرح داده می شوند، عمومأ آن مقدار دانش و اطالعاتی 
هستند که باید هنرجو برای اشتغال در حیطة شغلی مورد نظر در چارچوب اهداف 
و برنامه های آموزشی بطور نظری و عملی یاد بگیرد؛ تا بتواند به  شکل سودآوری 
در رقابت با بازار عرضه و تقاضا به  امر تولید محصول خاص پرداخته و از این طریق 
ایفا نماید.  ضمن ارتزاق خود و خانواده اش نقشی را در توسعة اقتصادی کشور 
طبیعتاً به  دلیل تنوع محصول و تقاضای مصرف  کنندگان از یک سو، و تنوع شرایط 
و تکنولوژی در جهان کنونی از سوی دیگر تنها با اتکاء به مطالب مندرج در کتب 
از بعد مباحث انسانی، فنی و ساختاری از رسیدن به  درسی نمی توان خصوصاً 
اهداف مذکور اطمینان حاصل نمود. گاهی الزم است هنرجو در فضای وسیع تر، 
بویژه از دیدگاه کشوری و جهانی و با ژرفای بیشتری به موضوع درسی نگریسته 
و با داشتن یک نگرش جامع توانایی تجزیه و تحلیل مسائل و مشکالت مربوط را 
داشته باشد. از این نظر در تکمیل مطالب مندرج در کتب درسی نگارندگان کتب 
مذکور تالش نموده  اند تا با جمع  آوری آمارها، اطالعات و دانش بیشتر و همچنین 
نتایج تجربیات و آموخته های خود را همراه با بستة آموزشی برای نخستین بار در 

قالب کتاب راهنما به شما نسل جوان کشور ارائة نماید. 
در این کتاب ابتدا سعی شده که در بخش نخست به  واحدها و ثابت  هایی که 
ممکن است در حوزۀ علمی خاص در سطح کشور یا جهان با آنها سرو کار داشته 

باشید و چگونگی تبدیل آنها به  یکدیگر پرداخته  ایم. 
در بخش دوم تصاویر، فرمول  ها، معادالت و نمودارهایی مطرح شده  اند که برای 
درک مطالب مآخذ و مقاالت علمی ذی  ربط می توانند مفید واقع شوند. بدون 
برای توسعة دانش و اطالعات  این مقوله  ها و معادالت کلیدی  یادگیری  شک 

شخصی می  توانند شما را به  خوبی یاری نمایند.   
حتماًً می دانید که هر نوع محصولی تولید می کنید باید برای اینکه مورد قبول 
بازار فروش قرار گیرد از ویژگی  های خاصی از نظر شاخص  های کشوری یا جهانی 
دارا باشد. معموالًً از دیدگاه مشتری کیفیت محصول از اهمیت باالیی برخوردار 
است. بنابراین اطالع از استانداردهای محصول با کیفیت الزمة هر کسب و کاری 



است. لذا در بخش سوم کتاب راهنما شاخص ها، نمودارها و جداول 
استاندارد مربوط به  درس مورد نظر ارائه گردیده  اند.    

در بخش چهارم قوانین و دستورالعمل هایی شرح داده شده  اند که امکان 
دارد عدم اطالع از آنها نه تنها از نظر مالی بلکه حتی گاهی از نظر جانی 
موجب بروز مشکالت بسیار مهمی شده و باعث توقف فرایند تولید و 
شکست در امر تولید گردد. به  عنوان مثال می توان به دستوالعمل  های 
مربوط به نکات ایمنی در کار و همچنین قوانین و شرایط تهیة طرح 

تولید برای اخذ وام اشاره نمود.   
در بخش پنجم پاره  ای از مطالب متفرقه درج گردیده اند که در صورت نیاز 
به  مستندات، پرسش نامه  ها و مدارک بیشتر جهت پیشبرد فعالیت  های 

تولیدی می  توان از این نمونه  ها استفاده کرد.  
الزم به  یادآوری است که مطالب این کتاب صرفأجهت افزایش دانش 
و اطالعات شما بوده و حفظ و یادگیری مطالب آن برای آمادگی در 
آزمون  های رسمی دورۀ تحصیلی الزامی نمی باشد و پرسشی از آنها 
توسط هنرآموزان در امتحانات مطرح نخواهد گردید. اما اکیداً توصیه 
پیشرفت دروس  با  را هم زمان  این کتاب  اوأل محتوای  می کنیم که 
کتاب سبزی کاری به  دقت مطالعه نموده و در صورت نیاز به توضیح 
بیشتر به  هنرآموز مربوط مراجعه نمایید. ثانیاً آن را برای استفاده در 
سال  های پس از فراغت از تحصیل نیز به  خوبی نگهداری نمایید. امید 
است با استفاده از مطالب این کتاب در پیشرفت تحصیلی و نیز در 

امر اشتغال و تولید محصول موفق باشید.



مقدمه:

داشتن اطالعاتی دربارۀ کشورهای عمدۀ تولید کنندۀ سبزی ها، تولیدکنندگان 
از روی  قرار می دهد.  دنیا  در  میزان عرضة محصوالت سبزی  را در جریان 
این اطالعات می  توان به وضعیت تولید و تا حدودی صادرات یا واردات این 
محصوالت پی برد. در تصمیم گیری های کالن کشوری و تعیین الگوی کشت 
منطقه نیز این اطالعات مفید خواهد بود. بدیهی است چنانچه بتوانید همواره 
به منابع رسمی و  آخرین آمار در این زمینه دسترسی داشته باشید، محاسبات، 

دیدگاه ها و پیش  بینی  های شما دقیق تر خواهد بود. 
براساس آمارهای فائو در سال میالدی 2010 بیشترین سطح زیرکشت و 
نیز بیشترین تولید کنندۀ سبزی در دنیا کشور چین با 539993 هزار تن 
محصول )حدود نصف میزان تولید جهان( و بعد از آن به ترتیب کشورهای 
تن محصول  هزار  میزان 19995  با  ایران  دارند.  قرار  ترکیه  و  آمریکا  هند، 
پنجمین کشور تولید کنندۀ سبزی در جهان می باشد. اما با کمی دقت متوجه 
می شوید که از نظر میزان عملکرد در هکتار، ایران با میانگین 26/1 تن در 
هکتار، در رتبة هفتم قرار گرفته است. از این لحاظ کشور اسپانیا با 36/4 تن 
در هکتار باالترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. از این آمارها نتیجه 
می گیریم که ایران می تواند با یادگیری و استفاده از روش های نوین کشاورزی 
میزان تولید سبزی خود را بیش از 10 تن در هر هکتار، یا نزدیک به 40 

درصد افزایش دهد.
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 نسبت و تناسب

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

 
 

 0a ca c
b cb
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b b b
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صورت 
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 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

تساوی 

درصد و کاربردهای آن 
ــی را  ــدار نهای ــه و مق ــدار اولی ــدی از مق ــه، درص ــدار اولی ــن مق ــة بی ــد: رابط ــه درص 1 معادل

نشــان می دهــد.
مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

2 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار

مقداراولیه  ـ مقدار نهایي
مقدار اولیه 

100=
میزان تفاوت در مقدار

مقدار اولیه 
نسبت تغییر =100

 
100

را درصد تغییر آن کمیت می نامند.
درصد تغییر می تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.

روابط رياضي  
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واحدهای اندازه گیری انگلیسی
1 واحدهای اندازه گیری طول

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

ضریب تبدیلبهبرای تبدیل از
 )با تقریب کمتر 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

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

≅ )T( تن 1  ≅ )lb( پوند 1)lb( پوند 2200 )kg( کیلوگرم 0/45 

3 واحدهای اندازه گیری حجم

)ml( میلی لیتر 5 = )tsp( قاشق چایخوری 1
)ml( میلی لیتر 15 = )tbsp( قاشق سوپ خوری 1
)ml( میلی لیتر 240 = )c( فنجان 1
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توان رسانی و ریشه گیری 
1 قوانین مربوط به توان رسانی

2 اتحادهاي جبري 

   اتحاد مربع دو جمله ای                                  
   اتحاد مزدوج                                                                  

   اتحاد جمله مشترک                                  

3 معادله درجه دوم                                                   

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

ABC داریم: 2 رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویة 

3 نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 

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

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

 α طول ضلع روبه روي زاویه
α طول ضلع مجاور زاویه

α طول ضلع روبه روي زاویه
وتر

 α طول ضلع مجاور زاویه
وتر

و600 و900 : 4 جدول نسبت های مثلثاتی زاویه های 0 و300و450

زاویه
 نسبت مثلثاتی

1

1

∞1

1∞
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5 روابط بین نسبت های مثلثاتی:

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( 

ABC  داریم: 7 در مثلث متساوی ا لساقین 

     

نمودار تابع خاص   

1 نمودار تابع خطی: 

2 نمودار تابع ثابت: 

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

  tan α =  sin α 
  cos α 

⇒
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

 
 فرمول 

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

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

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

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

wgبازه زمانی w mgm= → نیروی وزن=

 
 فرمول 
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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(

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 
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زمان حرکت 

 یکنواخت
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شدت جریان 

 الکتریکی متوسط
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VR متوسطشتاب  
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 قانون اهم 
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شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت
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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
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سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط

 
 فرمول 

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

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

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

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

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 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(

رابطة 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(

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(

شتاب متوسط

 
 فرمول 

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

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

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

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون اهم

 
 فرمول 

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

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

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

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب لحظه ای 
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(

مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای ثابت

 
 فرمول 

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

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

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

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه سرعت 
زمان 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(

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(

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(

توان مصرفی

 
 فرمول 

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

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

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

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه مستقل از 
زمان در 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(

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

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 متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

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

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

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

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

ولتاژ 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 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

 
 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(

روابط فيزيك   



8

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 داه شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی

فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد
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                            جدول تناوبی عنصر ها



)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکيك اسيدها                       
توجــه: در شــرایط یکســان )دمــا و غلظــت( هــر چــه ثابــت تفکیــک اســید یــا بــازی بزرگتــر 

باشــد، آن اســید یــا بــاز قــوی تــر اســت.

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)Ka(نام اسید

فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک 

)Ka(

پرکلریک اسید

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

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

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

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

 
  

فسفریک اسیداسید قوی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

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

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

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

 
  

///
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

نام باز
فرمول 
شیمیایی

نام بازثابت تفکیک
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

4444بوتیل آمینباز قویپتاسیم هیدروکسید 1044 104 104 10104 10

///تری متیل آمینباز قویسدیم هیدروکسید
5556 3 1066 3 106 36 3 103 106 3 1010///6 3 10/// 6 3 10

Ba(OH)2إباریم هیدروکسید
///آمونیاکباز قوی

5551 8 1011 8 101 81 8 108 101 8 1010///1 8 10/// 1 8 10

///پیریدینباز قویکلسیم هیدروکسید
9991 7 1011 7 101 71 7 107 101 7 1010///1 7 10/// 1 7 10

///دی متیل آمین
4445 4 1055 4 105 45 4 104 105 4 1010///5 4 10/// 5 4 10آنیلین///

1010107 4 1077 4 107 47 4 104 107 4 1010///7 4 10/// 7 4 10

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

(kb)

KOH

NaOH

(CH3)2 NH 

C2H5 NH2 

(kb)

C4H9 NH2 

(CH3)3 N 

NH3 

 C5H5N

C6H5 NH2 

Ca(OH)2إ
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نمونه هانام کلوییدحالت فیزیکینوع کلوییدفاز پخش کنندهفاز پخش شونده

گاز

ــــگاز 

کف صابونکفمایعگاز در مایعمایع

سنگ پا، یونالیتکف جامدجامدگاز در جامدجامد

مایع

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

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

آیروسول گاز جامد در گازگاز 
دود، غبارجامد

رنگ های روغنی، سولمایعجامد در مایعمایع
چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، 

لعل، فیروزه

محلول ها و کلوبیدها
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مقاومت قطعات در بارگذاری های مختلف

حداكثر جابجایی در قطعه تنش در فطعه شكل بارگذاری نوع 
بارگذاری

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

كششی

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
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فشاری

---

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا
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 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 
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× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش
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حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 
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برشی
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خمشی

                                            

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی
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× طول نیرو
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نیروی كششی
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جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 
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× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش
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پیچش

سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی 
آلومنیوم

استحكام فوالد < استحكام مس < 
استحكام آلومنیوم

مقایسه استحكام و سفتی مواد مختلف 
معمولی

سفتی قطعه زمانی باال می رود كه:
سفتی جنس قطعه بیشتر باشد.

در برابر نیروی یكسان جابجایی در 
قطعه كمتر باشد .

استحكام قطعه زمانی باال می 
رود كه:

استحكام جنس قطعه بیشتر باشد.
در برابر نیروی یكسان تنش در 

قطعه كمتر باشد.

به چه شرطی مقاومت  قطعه باال می رود:

     

مقطــع  ســطح  اینرســی  ممــان 
ــب،  ــه ترتی ــی ب ــور افق ــول مح ح
شــكل الــف از همــه بیشــتر اســت.
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بخش اول فصل 2

ثابت ها، واحدها وتبدیل آنها
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واحدهای اندازه گیری طول

در گذشته بشر از دست و پایش برای اندازه گیری استفاده می کرد؛ مثاًلً برخی طول های کوچک 
برای  باز کرده ایم(  را  و شست هنگامی که دست  انگشت کوچک دست  بین  )فاصله  با وجب  را 
اندازه گیری استفاده می شد. در غرب به جای وجب از پا استفاده می کردند و آن را فوت می نامیدند 

که هنوز هم رایج است.  
ولی در سیستم اندازه گیری متریک که سیستم استاندارد است، از متر برای اندازه گیری استفاده 

می شود. 
وقتی از متر برای اندازه گیری های کوچک می خواهیم استفاده کنیم، آن را به اجزاء زیر تقسیم بندی 

می کنیم: 
سانتی متر = یک صدم متر 
دسی متر = یک دهم متر 

میلی متر = یک هزارم متر 
میکرومتر = یک میلیونیم متر 

نانومتر = یک میلیاردم متر 
واحدهای بزرگتر از متر:

دکا متر = 100متر
کیلومتر = 1000 متر

هکتومتر = 10 هزار متر 
گره؛ مقیاس طول است و هر گره برابر ۶/۵ سانتی متر می باشد.                     

ذرع ؛ برابر با1۶ گره و هر ذرع 10۴ سانتی متر می باشد.             
گز؛ واحد طول  است که به  آن ذرع هم گفته می شود و هرگز برابر با 1۶ گره و10۴ سانتی متر 

می باشد. ذراع ؛ واحد قدیم برای طول به اندازه از آرنج تا سر انگشتان مرد بوده است.     
مایل یا میل )Mile(؛ مقیاس طول می باشد که اندازه آن مختلف است. مایل انگلیسی 1۶0۹ متر؛ 

مایل دریایی1۸۵۲ متر می باشد.
متر؛ مقیاس طول و مطابق 1۴ گره و ربع از ذرع ایرانی و برابر با 100 سانتی متر است. 

کیلومتر؛ برابر با1000 متر می باشد.  
میلی متر؛ برابر با یک هزارم متر.                                                                                 

میکرون؛ مقیاس بسیار کوچکی است که برای اندازه گیری اشیاء کوچک به کار می رود و یک هزارم 
میلی متر می باشد.

اینچ؛ واحد مقیاس طول و برابر ۲/۵۴ سانتی متر، مقیاس طول در انگلستان می باشد. 
فوت یا پا )Foot(؛ واحد اندازه گیری طول  و معادل ۳0/۴۸ سانتی متر  یا 1۲ اینچ است. پنجاه 

فوت تقریباًً 1۵ ذرع می باشد.                                                                   
یارد )Yard(؛ مقیاس طول برای اندازه گیری پارچه؛ در انگلستان و آمریکای شمالی معادل ۳۶ اینچ 

یا ۹۲ سانتی متر یا 1۴ گره می باشد.
دسی متر؛ ده یک متر؛ یا یک دهم متر است.                                               

فرسنگ یا فرسخ؛ مقیاس مسافرت قریب ۶ کیلومتر و معادل ۳ میل یا 1۲000 ذراع می باشد.
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واحدهای اندازه گیری مساحت
کشاورزی( ـ  ـ    هکتار)زمین های  کیلومترمربع  از:  عبارتند 

مترمربع ـ سانتی مترمربع.
کیلومتر مربع سطحی برابر با یک کیلومتر در یک کیلومتر 
یک  کدام  هر  اضالعش  که  مربعی  مساحت  یعنی  است؛ 

کیلومتر باشد.
هکتار )زمین های کشاورزی(: برابر 10000 مترمربع می باشد.
هر مترمربع مساحت مربعی است که اضالعش هر کدام 
سطوح  اندازه گیری  برای  مترمربع  می باشند.  متر  یک 
کوچک مثل پارچه و مساحت خانه و باغچه به کار می رود.

هر سانتی مترمربع مساحت مربعی است که اضالعش هر کدام یک سانتی متر می باشند. سانتی مترمربع 
برای اندازه گیری ابعاد کوچک چون کاغذ و امثال آن مورد استفاده قرار می گیرد.

جریب یکی از واحدهای اندازه گیری قدیمی است. در متون قدیمی زبان فارسی به صورت جریب و 
نیز گری به کار رفته است و برخی روستاها و مناطق جغرافیایی ایران پسوند جریب دارند. جریب 

بین المللی برابر است با واحدهای متریک زیر:
۴،0۴۶،۸۵۶۴۲۲۴ مترمربع
0،۴0۴۶۸۵۶۴۲۲۴ هکتار. 

یک جریب آمریکایی برابر است با:۸۷۲۶1، ۴،0۴۶  متر مربع.

تبدیل واحدهای سطحی

1 اینچ مربع = ۴۵۲ / ۶ سانتی متر مربع 

1 متر مربع = ۷۶۴ / 10 فوت مربع 

1 متر مربع = 1۹۶ / 1 یارد مربع 

1 یاردمربع = ۹ فوت مربع 

1 مایل مربع = ۵۹0 / ۲ کیلومتر مربع 

1 کیلومتر مربع = 100 هکتار 

1 هکتار = ۴۷1 / ۲ جریب 

1 جریب = ۷۴0 / ۴ یارد مربع 

1سانتی مترمربع = 1۵۵ / 0 اینچ مربع

1 فوت مربع = 0۹۳ / 0 متر مربع 

1 یارد مربع = ۸۳۶ / 0 متر مربع 

1 فوت مربع = 0/1111  یاردمربع

1 کیلومتر مربع = ۳۸۶ / 0 میل مربع 

1 هکتار = 01 / 0 کیلو متر مربع 

1 جریب = ۴0۵ / 0 هکتار 

1 یارد مربع = ۲10۹ / 0 جریب
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برای حجم واحد هایی از جمله گالن، بشکه، لیتر، سی سی یا سانتی متر مکعب و… به کار می رود. 
لیتر  می رود،  به کار  جهانی  بازار  در  نفت  فروش  و  خرید  برای  بیشتر  گالن  که  شنیده اید  حتماًً 

کاربردهای زیادی دارد و از جمله آن در مورد بنزین و … است.
 ـ آمریکایی )US Gallons(: هر بشکه نفت خام معادل صد و پنجاه و نه لیتر یا دقیق تر 1۵۸/۹۹ 

لیتر است. هر گالن ۳.۷۸ یا تقریباًً ۴ لیتر است.
 ـ هر گالن انگلیسی: معادل ۴.۵۵ لیتر است.

 ـ  هر لیتر معادل 1000 سانتی متر مکعب است.
 ـ  سی سی، میلی لیتر و سانتی متر مکعب معادل هم هستند.

)Volume(واحدهای اندازه گیری حجم

واحدهای اندازه گیری زمان

ثانیه:1/۶0
دقیقه: ۶0 ثانیه

ساعت: ۶0 دقیقه = ۳۶0 ثانیه
شبانه روز: ۲۴ ساعت = 1۴۴0 دقیقه = ۸۶۴00 ثانیه
هفته: ۷ شبانه روز = 1۶۸ ساعت = 100۸0 دقیقه = 

۶0۴۸00 ثانیه
ماه: ۳0)۲۸ ۲۹ یا ۳1( شبانه روز

فصل: ۳ ماه
سال: 1۲ ماه = ۳۶۵ شبانه روز = ۸۷۶۵ ساعت = 

۵۲۶۳۸0 = ۳1۵۸۲۸۴۶ ثانیه
سده )قرن(: 100 سال

هزاره: 1000 سال
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)Speed( واحدهای اندازه گیری سرعت

)Weight( واحدهای اندازه گیری وزن

)Power( واحدهای اندازه گیری قدرت

برای سرعت واحد های متفاوتی وجود دارد که رایج ترین 
از        یکای  فیزیک  در  ساعت)Km/h( است،  بر  آن کیلومتر 
  )m/s(دیگری بیشتر استفاده می شود که متر بر ثانیه است
که واحد بین المللی SI نیز هست و یکای دیگری که در 
ساعت  بر  مایل  است  رایج  آمریکا  و  اروپایی  کشورهای 

می باشد.
 ـ هر مایل بر ساعت معادل 1/۶ کیلومتر بر ساعت است. 

 ـ هر متر بر ثانیه معادل ۳/۶ کیلومتر بر ساعت است.

 ،)Pound(پوند ،)Ounce(وزن نیز دارای واحدهای متفاوتی است از جمله کیلوگرم و گرم، اونس
تن)Ton( و … است. البته واحدهایی مثل سیر و مثقال نیز در کشورمان وجود دارد که برای مواد 
ارزشمند مثل زعفران، طال و… کاربرد دارد. گرم و کیلوگرم رایج ترین واحدهای اندازه گیری اند، 

اونس بیشتر در مورد وزن طال )در جهان( به کار می رود.

ـ هر مثقال برابر ۴/۷ گرم است.
 ـ هر سیر برابر ۷۵ گرم است.

 ـ هر اونس برابر ۲۸/۳۵ گرم است.
 ـ هر پوند برابر ۴۵۳/۵۶ گرم است.

 ـ هر تن برابر 1000 کیلوگرم است.

داریم  کاربردی  واحد  دو  قدرت  برای 
یکی کیلو وات )Kilowatt( و دیگری 
اسب  )Horsepower(که  بخار  اسب 
موتور  قدرت  مورد  در  بیشتر  بخار 

می رود. به کار  ماشین ها 
 ـ هر اسب بخار معادل  0/۷۳۵کیلووات 

است.
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1 ـ درجه: یک درجه برابر است با 1/۳۶0 یک دور کامل 
دایره 

برابر 1/۴00 یک دور کامل یعنی  2 ـ گراد: یک گراد 
برابر ۴00گراد است کامل  یک دور 

نتیجه : 1۸0 درجه برابر ۲00 گراد است
زاویه  یک   r شعاع  به  دایره  یک  در  اگر  رادیان:  3 ـ 
مرکزی در نظر بگیریم، اندازه این زاویه مرکزی بر حسب 
رادیان برابر است با L/r  یعنی طول کمان رو برو به زاویه 

تقسیم بر شعاع آن دایره

واحدهای اندازه گیری زاویه

 )temperature( واحدهای اندازه گیری دما

واحد اندازه گیری نور

دما دارای دو واحد کاربردی سلسیوس یا 
سانتی گراد و فارنهایت است.

 ـ هر درجۀ سانتی گراد )سلسیوس( برابر 
با ۳۳/۸ درجه فارنهایت  

 ـ هر درجه فارنهایت برابر منفی 1۷/۲۲ 
درجه سانتی گراد )سلسیوس( است

تبدیل واحدهای دما:
۹/۵ × )۳۲ – F° = C° فارنهایت به سلسیوس  
)۵/۹ × C°( +۳۲ = F° سلسیوس  به فارنهایت  

۹/۵ × )۴۵۹/۶۷( + F° = K کلوین به فارنهایت   
۴۵۹٫۶۷ − ۵/۹ × K = F° فارنهایت به کلوین   

زرد،  نارنجی،  قرمز،  دارد:  اصلی  رنگ  که هفت  است  تشکیل شده  رنگ  هزاران  از  اصل  در  نور 
سبز، آبی، نیلی، بنفش. رنگ های زرد، قرمز، نارنجی حامل انرژی گرمایی هستند. ایزاک نیوتن، 
این موضوع را با عبور دادن نور از منشور فهمید. او در شیشه پنجره اتاقش سوراخی ایجاد کرد 
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و منشور را با فاصله یک متری از شیشه قرار داد. در نتیجه هفت رنگ نور با فاصله یک متر از 
یکدیگر پراکنده شدند و سپس ذره بین را در مقابل هر رنگ قرار داد تا متوجه شود که گرمای 

نور از کجا ایجاد می شود.
اندازه گیری  متفاوت  واحدهای  دلیل  به همین  و  می شود  اندازه گیری  متفاوتی  روش های  به  نور 
برای نور وجود دارد. در اینجا گاهی به پرکاربردترین معیارهای اندازه گیری نور می اندازیم و چون 
مفهوم نور طول موج وسیعی از مادون قرمز تا ماورا بنفش را شامل می شود، تنها روی نور مرئی 

تمرکز می کنیم.
طیف نور مرئی، بخشی از طیف امواج الکترو مغناطیس است که توسط گیرنده های نوری چشمان 
ما درک شده و قابل مشاهده می باشد. در واقع محدودۀ طول موج طیف نور مرئی توسط چشمان 

ما تعیین می شود.

محدودۀ طیف نور مرئی
تابش  موج  که محدودۀ طول  بگوییم  باید  کنیم  بیان  را  مسئله  علمی این  دقت  با  بخواهیم  اگر 
الکترو مغناطیسی که ۳۸0 تا ۷۵0 نانومتر است، بیان گر نور مرئی می باشد. دو سر محدودۀ طول 
موج نور مرئی، ۳۸0 نانومتر و ۷۵0 نانومتر هستند که نشان دهنده  نقاط پایانی باال و پایین این 
محدوده می باشند؛ چشم ما قادر نیست که تابش های الکترو مغناطیس فراتر از این محدوده را 

ببیند. به این معنا که طیف هایی از طول موج های تابشی وجود دارند که ما آنها را نمی بینیم.

نسبیت نقاط پایان
از  بسیاری  اما  انسان هستند.  قابلیت های چشم  به  توجه  با  باال ذکر شدند،  در  که  پایانی  نقاط 
حیوانات توانایی دیدن طول موج های فراتر از محدودۀ دید انسان را دارند. برد قابلیت دید آنها به 
محدوده هایی توسعه می یابد که ما آن را طیف مادون قرمز یا فرا بنفش می نامیم. در این مفهوم، 
محدودۀ طول موج ها می تواند نسبی باشد. آنچه که به صورت رنگ مشاهده می کنیم، به سیستم 
بصری و پاسخ مغز ما به مجموعه ای از امواج الکترو مغناطیسی خاص بستگی دارد. بنابراین، طول 
موج ها در واقع مفاهیمی مطلق هستند اما رنگ هایی که ما قادر به دیدن آنها هستیم به دستگاه 

بصری ما بستگی دارند.

طول موج  نورهای رنگی مرئی
رنگ ها پاسخ سیستم بصری ما به تابع تابش الکترو مغناطیس هستند. سلول های مخروطی موجود 
در شبکیه  چشم، مسئول درک رنگ ها هستند. چشم انسان بسیار حساس بوده و به نور موجود 
در طول موج ۵۵۵ نانومتر پاسخ مطلوبی می دهد؛ این طول موج منطقۀ سبز رنگ طیف نور مرئی 
قرار دارد. تعجبی ندارد که چشمان ما رنگ سبز را بسیار دوست دارند! تمامی رنگ های پایه ای، 
طیفی از طول موج را شامل می شوند که با توجه به آن درجه بندی می شوند. طیف سبز از سبز 
کم  رنگ شروع شده و تا سبز تیره ادامه می یابد؛ آبی نیز از آبی روشن تا رنگ آبی تیره را شامل 
می شود و در مورد رنگ های دیگر نیز چنین است. رنگ های خاصی وجود دارند که جزء رنگ های 
پایه ای نیستند؛ همانند صورتی یا بنفش. این رنگ های ترکیبی از ترکیب برخی رنگ های پایه ای 
شکل می گیرند. در واقع این رنگ ها از ترکیب دو طول موج از نورهای مرئی تشکیل شده اند. در 
اینجا جدولی ارائه می شود که طی آن تقسیم بندی طیف نور و مناطق رنگی بیان شده است. در 
این جدول، طول موج نور مرئی در مقیاس متر عنوان شده است. واحد مورد استفاده، آنگستروم 

است. یک آنگستروم برابر با  10-10 متر است.
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محدودۀ طول موج در واحد آنگستروم  m 10-10رنگ

ـ ۳۸00بنفش  ۴۵00

ـ ۴۲00نیلی  ۴۵00

ـ ۴۵00آبی  ۴۹۵0

ـ ۴۹۵0سبز  ۵۷00

ـ ۵۷00زرد  ۵۹00

ـ ۵۹00نارنجی  ۶۲00

ـ ۶۲00قرمز  ۷۵00

بنا بر این طول موج هایی از نور های مرئی رنگی وجود دارند که مشاهده شده و توسط طیف سنج 
اندازه گیری شده اند. همان  طور که در جدول باال مشاهده می کنید، رنگ بنفش کوتاه ترین طول 
موج، و قرمز بلندترین طول موج را دارد. رنگ اشیاء مختلف بسته به خصوصیات مربوط به جذب و 
انتشار نوری آنها، توسط چشم ما درک می شود. عالوه بر رنگ هایی که در باال ذکر شدند، رنگ های 
بسیاری وجود دارند که ما آنها را در جهان پیرامون خود مشاهده می کنیم. دلیل آن این است که، 
آن رنگ های ترکیبی از ترکیب طول موج این رنگ های پایه تشکیل شده اند. هر بسته  موج نور از 
مخلوطی از تمامی طول  موج های رنگی تشکیل شده است که به رنگ سفید دیده می شود. رنگین 

کمان از شکست نور توسط قطرات باران تشکیل می شود.

pH مطلوب سبزی ها نشان  یاد گرفته اید. در جدول زیر میزان  pH را در کتاب درسی  موضوع 
می شود. داده 

جدول میزان اسیدیتۀ )pH( مطلوب خاک برای انواع سبزی ها

اسیدیتۀ خاک

قلیایی                        خنثی                       اسیدی

0      1      2      3      4     5      6      7     8      9      10   11     12    13    14
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واحد اندازه گیری انرژی )کالری(

طبق تعاریف علمی انرژی توانایی انجام کار است. اما 
در حالت کلی انرژی به  دو نوع انرژی جنبشی و انرژی 
اندازه گیری  واحدهای  و  می شود  تقسیم  پتانسیل 
انرژی مختلفی وجود دارد که در جای خود به کار 

می روند. 

)Jule( ژول
یکی از واحدهای اندازه گیری انرژی است که بنا به تعریف علمی یک ژول مساوی کار الزم برای 
جابجا کردن یک جسم با نیروی 1 نیوتن و مسافت 1 متر است. ژول یکای اصلی انرژی در سیستم 

بین المللی واحدها SI می باشد. واحد نیرو در این حالت نیوتن در نظر گرفته می شود.  

نام سبزی  اسيديتۀ مطلوب نام سبزی  اسيديتۀ مطلوب

5.6-6.6 آرتيشو 6.0-8.0 باميه
6.5-7.5 مارچوبه 6.2-6.8 پياز

6.0-7.0 لوبيا 6.0-8.0 جعفری
5.6-6.6 چغندر 5.0-7.0 جعفری فرنگی
6.0-7.0 كلم بروكلي 5.6-6.6 نخود فرنگی

6.0-7.0 كلم بروكسل 6.0-8.0 فلفل
5.6-6.6 كلم پيچ 5.8-6.5 سيب زمينی

6.0-7.0 طالبي 5.0-7.0 کدو تنبل
5.0-6.0 هويج 6.0-7.0 تربچه

6.0-7.0 كلم گل 5.0-7.0 ريواس
6.0-7.0 كرفس 5.0-7.0 موسيز
6.0-7.0 چغندر لبوئي 5.0-7.0 اسفناج
5.0-6.0 فلفل تند 6.0-7.0 کدو
5.0-6.0 پياز كوهي 6.0-7.0 توت فرنگی
5.0-6.0 خيار 6.0-7.0 ذرت شيرين
5.0-6.0 شبت 5.0-7.0 سيب زمينی شيرين
5.0-6.0 بادمجان 6.0-7.0 چغندر برگی
5.0-6.0 سير 5.5-7.0 گوجه فرنگی
5.0-6.0 تره فرنگي 5.0-7.0 شلغم
6.5-7.0 كاهو 6.0-7.0 کدو خورشتی زوسينی
6.0-7.0 نعناع 7.0-8.0 قارچ
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)Calorie( کالری
کالری واحد انرژی مورد استفاده در صنایع غذایی است و یک کالری مساوی مقدار انرژی حرارتی 
الزم برای باال بردن درجه حرارت یک گرم آب به میزان یک درجه سانتی گراد است. کالری انواع 
مختلفی دارد و برای مثال کالری مورد استفاده در ترموشیمی برابر با ۴.1۸۴ ژول است. اما کالری 
مورد استفاده در سیستم بین المللی معادل ۴.1۸۶۸ ژول می باشد و در مبدل واحد سایت از عدد 
به کار  بزرگ تری  اندازه گیری  واحدهای  با  کالری  غذایی  صنایع  در  است.  استفاده شده   ۴/1۸۴

می رود مانند کیلوکالری و با C نمایش داده می شود.
تبدیل واحدها:

یک ژول برابر است با ۴/1۶۸ کالری
یک ژول دقیقاً برابر 10۷ ارگ است.

یک ژول برابر 0/۷۳۷۶ فوت.
ولت  الکترون   ۶/۲۴1/۵0۹/۴۷۹/۶0۷/۷1۸/۳۸۲/۹۴۲۴۸۳۸۷۲۲۳۶ معادل  تقریباًً  ژول  یک 

است.  )EV(
پوند یکای کار در دستگاه مهندسی بریتانیایی است.

:)eV( الکترون ولت
از آنجا که در ابعاد اتم و مولکول میزان انرژی بسیار ناچیز است لذا نیاز به واحد انرژی با مقیاس 
کوچک در هنگام مطالعه رفتار اتم ها احساس می شود. از این رو الکترون ولت )eV( به عنوان 
واحد اندازه گیری انرژی در فیزیک و شیمی اتمی به کار می رود. گرچه الکترون ولت )eV( واحد 
رسمی و ثبت شده اندازه گیری انرژی در سیستم SI نیست اما در جهان رایج بوده و مورد استفاده 
قرار می گیرد. یک الکترون ولت معادل مقدار انرژی یک الکترون تحت ولتاژ یک ولت است. هر 

الکترون ولت معادل 1۹ـ e 1۶0۲1۷۶۵۳ ژول می باشد.
)Erg( ارگ

از جمله واحدهای اندازه گیری انرژی می توان به ارگ )Erg( اشاره نمود. نام این واحد از یک کلمه 
یونانی به معنی کار یا وظیفه گرفته شده است. ارگ از واحدهای انرژی در سیستم CGS می باشد 
و برابر است با گاز انجام شده توسط نیروی یک دین )dyn( در جابه جایی به اندازه 1 سانتی متر 

هر ارگ )Erg( معادل e-7 10 ژول است.
)Foot - Pound( فوت پوند

واحد اندازه گیری انرژی در سیستم آمریکایی و امپراطوری فوت یوند )Foot - Pound( بوده و 
با نماد lbf یا ft.lbf نمایش داده می شود. یک فوت پوند )Foot - Pound( معادل است با کار 
انجام شده در جابه جایی به اندازه 1 فوت  )�( و با نیروی یک پوند ـ نیرو )lbf( و هر فوت پوند 

برابر است با 1/۸۵۵۸1۷ ژول.
)British thermal umit( واحد انگلیسی حرارت

با  است  برابر  اندازه گیری  واحد  این  می شود  داده  نمایش   BTU نماد  با  حرارت  انگلیسی  واحد 
مقدار انرژی الزم جهت افزایش دمای 1 پوند آب به میزان 1 درجه فارنهایت. در حال حاضر واحد 
انگلیسی حرارت کاربردکمی داشته و واحد ژول جایگزین آن گردیده و هر BTU برابر است با 

10۵۵ ژول.
البته ترکیب واحدهای فوق با پیشوندهای SI مانند کیلو، مگا، کیگا، میلی و ... نیز کاربرد فراوان 
دارد و با توجه به این پیشوندها می توان مقادیر هر یک از واحدهای انرژی را مشخص نمود با 
توجه به مقادیر فوق برای هر واحد و ضرایب تبدیل آنها می توان هر یک از واحدهای اندازه گیری 

انرژی را به دیگری تبدیل نمود.
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ترکیبات غذایی سبزی ها و صیفی ها
در کتاب درسی تولید محصوالت سبزی و صیفی دربارۀ فوائد سبزی ها در تغذیۀ انسان مطالبی 
درج گردیده است. در جدول زیر ترکیب مواد مختلف موجود در 100 گرم سبزی های خام نشان 
داده شده است. مالحظه می کنید که مثاًلً  سیر از نظر انرژی، کلسیم و فسفر باالترین درصد و 

گوجه فرنگی از لحاظ ویتأمین A بیشترین مقدار را دارا می باشد.

پتاسيم سديم آهن فسفر کلسيم فيبر کربوئيدرات چربی پروتئين انرژی آب
(ميلی گرم) (ميلی گرم) (ميلی گرم) (ميلی گرم) (ميلی گرم) (گرم) (گرم) (گرم) (گرم) کيلوکالری %

370 94 1.3 90 44 5.4 10.5 0.2 3.3 47 85 آرتيشو

202 2 2.1 52 24 2.1 3.9 0.1 2.2 20 93 مارچوبه

209 6 1 38 37 3.4 7.1 0.1 1.8 31 90 لوبيا سبز

467 8 3.1 136 34 4.9 20.2 0.9 6.8 113 70 لوبيا ليما

762 226 2.6 41 117 3.7 4.3 0.1 2.2 22 91 چغندر برگی

325 78 0.8 40 16 2.8 9.6 0.2 1.6 43 88 ای چغندر ريشه 

316 33 0.7 66 47 2.6 6.6 0.4 2.8 34 89 کلم بروکلی

196 33 2.1 73 108 2.7 2.9 0.5 3.2 22 93 کلم راب

389 25 1.4 69 42 3.8 9 0.3 3.4 43 86 کلم بروکسل

246 18 0.6 23 47 2.3 5.6 0.1 1.4 24 92 کلم معمولی

243 27 0.8 30 45 2.1 7.4 0.6 1.4 31 90 کلم قرمز

230 28 0.4 42 35 3.1 6.1 0.1 2 27 91 کلم ساوی

320 69 0.3 35 33 2.8 9.6 0.2 0.9 41 88 هويج

303 30 0.4 44 22 2.5 5.3 0.1 2 25 92 کلم گل

300 100 0.7 115 43 1.8 9.2 0.3 1.5 42 89 ای کرفس ريشه 

260 80 0.2 24 40 1.6 3 0.2 0.7 14 95 کرفس

211 2 0.2 26 28 3.1 4 0.1 0.9 17 95 شيکوره ويتلوف

252 65 0.8 37 105 1 2.2 0.2 1.5 13 95 کلم چينی

147 2 0.3 24 16 0.5 3.6 0.1 0.7 15 95 خيار

230 2 0.2 25 9 3.4 5.7 0.2 1 24 92 بادمجان

314 22 0.8 28 52 3.1 3.4 0.2 1.3 17 94 انديو

401 17 1.7 153 181 2.1 33.1 0.5 6.4 149 59 سير

447 43 1.7 56 135 2 10 0.7 3.3 50 84 کلم پيچ

350 20 0.4 46 24 3.6 6.2 0.1 1.7 27 91 کلم قمری

180 20 2.1 35 59 1.8 14.1 0.3 1.5 61 83 تره فرنگی

238 5 1.2 33 35 1.1 2.3 0.2 1.4 13 96 کاهو باترهد

141 10 0.4 20 18 1.2 3 0.1 0.9 14 96 کاهو کريسپ هد

264 9 1.4 25 68 0.7 3.5 0.3 1.3 18 94 کاهو برگ سبز

187 25 1.2 28 33 0.9 2.3 0.2 1.3 16 96 کاهو برگ قرمز

247 8 1 30 33 2.1 3.3 0.3 1.2 17 95 کاهو رومين

267 16 0.2 15 9 0.9 8.2 0.2 0.8 34 90 گرمک

182 9 0.2 5 11 0.9 6.6 0.1 1.1 28 92 طالبی کاسابا

228 18 0.2 11 6 0.8 9.1 0.1 0.5 36 90 طالبی هانی ديو

314 4 0.5 85 3 1.2 3.2 0.3 3.1 22 92 قارچ

354 25 1.5 43 103 3.3 4.9 0.2 2.7 26 91 خردل

303 8 0.8 63 81 3.2 7 0.1 2 31 90 باميه

276 16 1.5 37 72 2.6 7.3 0.2 1.8 32 90 ای پياز خوشه 

144 3 0.2 27 22 1.4 10.1 0.1 0.9 42 89 پياز خشک

554 56 6.2 58 138 3.3 6.3 0.8 3 36 88 جعفری

مقدار در 100 گرم بخش خوراکی
جدول: ترکيبات بخش های خوراکی سبزی های خام

نوع سبزی
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ادامۀ جدول ترکیبات غذایی بخش های خوراکی سبزی های خام

پتاسيم سديم آهن فسفر کلسيم فيبر کربوئيدرات چربی پروتئين انرژی آب
(ميلی گرم) (ميلی گرم) (ميلی گرم) (ميلی گرم) (ميلی گرم) (گرم) (گرم) (گرم) (گرم) کيلوکالری %

200 4 2.1 53 43 2.6 7.6 0.2 2.8 42 89 نخودفرنگی نخ دار
244 5 1.5 108 25 5.1 14.5 0.4 5.4 81 79 نخود سبز
340 7 1.2 46 18 1.5 9.5 0.2 2 40 88 فلفل قرمز
175 3 0.3 20 10 1.7 4.6 0.2 0.9 20 94 فلفل شيرين
421 6 0.8 57 12 2.2 17.5 0.1 2 77 79 سيب زمينی
340 1 0.8 44 21 0.5 6.5 0.1 1 26 92 کدو تنبل
233 39 0.3 20 25 1.6 3.4 0.1 0.7 16 95 تربچه
288 4 0.2 14 86 1.8 4.5 0.2 0.9 21 94 ريواس
337 20 0.5 58 47 2.5 8.1 0.2 1.2 36 90 شلغم روسی
334 12 1.2 60 37 — 16.8 0.1 2.5 72 80 پيازچه
558 79 2.7 49 99 2.2 3.6 0.4 2.9 23 91 اسفناج
347 3 0.7 36 33 1.5 10.4 0.1 0.8 40 88 کدوخورشتی اکورن
352 4 0.7 33 48 2 11.7 0.1 1 45 86 کدو خورشتی باترنات
320 7 0.4 21 14 — 8.7 0.5 2 40 88 کدو خورشتی هابارد
182 1 0.4 36 19 — 3.8 0.2 1.2 18 94 اسکالوپ کدو خورشتی 
262 2 0.4 38 15 1.1 3.4 0.2 1.2 16 95 کدو خورشتی تابستانی
262 10 0.4 38 15 1.1 3.4 0.2 1.2 16 97 کدو خورشتی زوسينی
153 1 0.4 24 16 2 7.7 0.3 0.7 32 91 توت فرنگی
270 15 0.5 89 2 2.7 19 1.2 3.2 86 76 ذرت شيرين
337 55 0.6 47 30 3 20.1 0.1 1.6 86 77 سيب زمينی شيرين
379 213 1.8 46 51 1.6 3.7 0.2 1.8 19 93 چغندر برگی
204 13 0.5 28 13 1.1 5.1 0.2 1.2 23 93 گوجه فرنگی نارس
237 5 0.3 24 10 1.2 3.9 0.2 0.9 18 95 گوجه فرنگی رسيده
296 40 1.1 42 190 3.2 7.1 0.3 1.5 32 90 شلغم برگی
191 67 0.3 27 30 1.8 6.4 0.1 0.9 28 92 شلغم ريشه
112 1 0.2 10 7 0.4 7.6 0.2 0.6 30 92 هندوانه

نوع سبزی

مقدار در 100 گرم بخش خوراکی
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B6 ويتامين اسيد اسکوربيک نياسين ريبوفالوين تيامين A ويتامين
(mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (IU)
0.16 60 0.6 0.08 0.15 1,087 نخودفرنگی نخ دار

0.17 40 2.09 0.13 0.27 640 نخود سبز

0.28 242.5 0.95 0.09 0.09 1,179 فلفل قرمز

0.22 80.4 0.48 0.03 0.06 370 فلفل شيرين

0.3 19.7 1.05 0.03 0.08 2 سيب زمينی

0.06 9 0.6 0.11 0.05 7,384 کدو تنبل

0.07 14.8 0.25 0.04 0.01 7 تربچه

0.02 8 0.3 0.03 0.02 102 ريواس

0.1 25 0.7 0.04 0.09 2 شلغم روسی

0.35 8 0.2 0.02 0.06 12 پيازچه

0.2 28.1 0.72 0.19 0.08 9,377 اسفناج

0.15 11 0.7 0.01 0.14 367 کدوخورشتی اکورن

0.15 21 1.2 0.02 0.1 10,630 کدو خورشتی باترنات

0.15 11 0.5 0.04 0.07 1,367 کدو خورشتی هابارد

0.11 18 0.6 0.03 0.07 110 اسکالوپ کدو خورشتی 

0.22 17 0.49 0.14 0.05 200 کدو خورشتی تابستانی

0.22 17 0.49 0.14 0.05 200 کدو خورشتی زوسينی

0.05 58.8 0.39 0.02 0.02 12 توت فرنگی

0.06 6.8 1.7 0.06 0.2 208 ذرت شيرين

0.8 2.4 0.56 0.06 0.08 14,187 سيب زمينی شيرين

0.1 30 0.4 0.09 0.04 6,116 چغندر برگی

0.08 23.4 0.5 0.04 0.06 642 گوجه فرنگی نارس

0.08 12.7 0.6 0.02 0.04 833 گوجه فرنگی رسيده

0.26 60 0.6 0.1 0.07 0 شلغم برگی

0.09 21 0.4 0.03 0.04 0 شلغم ريشه

0.05 8.1 0.18 0.02 0.03 569 هندوانه

ادامه جدول: مقدار ويتامين ها در 100 گرم از بخش خوراکی سبزی های تازه

نام سبزی
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 بخش دوم فصل 2

روابط
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معرفی روابط و کاربرد آنها

)Growth Degree Day( درجه روز رشد
میزان یا نرخ رشد بسیاری از موجودات زنده در وحله اول توسط درجه حرارت کنترل می شود. 
فرایند رشد از یک درجه حرارت حداقل شروع می شود و با افزایش دما افزایش می یابد، تا آنجایی 
که به حداکثر میزان خود می رسد. به درجه حرارتی که حداکثر رشد در آن به وقوع می پیوندد، 
دمای بهینه می گویند. در واقع واکنش مراحل مختلف رشد اکثر موجودات زنده به درجه حرارت از 
الگویی به شکل یک منحنی تبعیت می کند؛ با این تفاوت که نه تنها دمای حداقل، بهینه و حداکثر 
از یک موجود زنده به موجود زنده دیگر متفاوت است، بلکه آنها برای مراحل و واکنش هایی که 
در داخل بدن یک موجود زنده اتفاق می افتند نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین براساس مطالب 
فوق زمانی که دما کنترل کننده میزان یا نرخ رشد یک موجود زنده یا یک فرایند است، میزان 
یا   GDD یا همان  رشد  روز  توسط یک سیستم درجه  فرایند  یا  زنده  موجود  آن  رشد  نرخ  یا 
 GDD و یا مجموع نیاز حرارتی مشخص می شود. درجه روز رشد یا Growth     degree day

براساس فرمول زیر محاسبه می شود:
GDD = )Tmax+Tmiin(/۲ ـTbase

در این فرمول Tmax دمای بیشینه روزانه یا همان حداکثر دمای روزانه، Tmin  دمای کمینه 
روزانه یا همان حداقل دمای روزانه و Tbase دمای پایه یا Base Tamprature است.

در فرمول درجه روز رشد Tmax دمای بیشینه روزانه یا همان حداکثر دمای روزانه، Tmin دمای 
 Base Tamprature درجه حرارت پایه یا Tbase کمینه روزانه یا همان حداقل دمای روزانه و

است.
آغاز گل دهی  آغاز یک مرحله رشد یک موجود زنده مثاًلً  برای  فرض کنید حداقل دمای الزم 
یک گیاه یا تفریخ تخم های یک حشره 10 درجه سانتی گراد است و در دمای باالتر از ۳0 درجه 
سانتی گراد آن مرحله رشد یعنی گل دهی آن گیاه یا تفریخ تخم آن حشره متوقف خواهد شد. 
پس درجه حرارت پایه یا Tbase برای آغاز این مرحله نموی 10 درجه سانتی گراد است. حال 
به عنوان مثال پژوهش ها نشان داده اند که آن گیاه برای اینکه وارد گل دهی شود و یا آن حشره 
برای اینکه الروهایش از تخم تفریخ شود، به ۵۸ درجه روز رشد یا GDD نیازمند است. برای 

درک این موضوع به مثال زیر توجه کنید: 
تا شنبه هفته بعد  برای روزهای یکشنبه  براساس داده های هواشناسی یک منطقه  فرض کنید 

است. به ثبت رسیده  به شرح جدول سمت چپ  درجه حرارت های 
جدول درجه حرارت روزهای یکشنبه تا شنبه یک منطقه

حداقل دمای روزحداکثر دمای روزروز
۲۲1۸یکشنبه
۲۸1۸دوشنبه
۳۴۳0سه شنبه
۲۵1۷چهارشنبه
۲0۸پنجشنبه
10۸جمعه
1۲۶شنبه
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حال براساس جدول فوق درجه روز DD را برای هر روز محاسبه می کنیم، تا در نهایت از مجموع 
درج روز یا DD های به دست آمده درجه روز رشد یا GDD را حساب کنیم.

درجه   1۸ آن  حداقل  و   ۲۲ شنبه  یک  روز  دمای  حداکثر  شنبه:  یک  روز  برای  روز  درجه 
سانتی گراد است. پس میانگین دما برابر با ۲0 درجه سانتی گراد خواهد بود. حال 10 را به عنوان 
دمای پایه از میانگین دمای این روز یعنی ۲0 کم می کنیم. پس درجه روز برای روز یکشنبه 

معادل 10 خواهد بود.
GDD = )Tmax+Tmiin(/۲ ـTbase

GDD = )۲۲+1۸(/۲ 10= 10ـ
درجه روز برای روز دوشنبه: حداکثر دمای روز دوشنبه ۲۸ و حداقل آن 1۸ درجه سانتی گراد 
است. پس میانگین دما برابر با ۲۳ درجه سانتی گراد خواهد بود. حال 10 را به عنوان دمای پایه 
از میانگین دمای این روز یعنی ۲۳ کم می کنیم. پس درجه روز برای روز یکشنبه معادل 1۳ 

خواهد بود.
GDD = )۲۸+1۸(/۲ 1۳= 10ـ

درجه   ۳0 آن  حداقل  و   ۳۴ شنبه  سه  روز  دمای  حداکثر  سه شنبه:  روز  برای  روز  درجه 
سانتی گراد است. پس میانگین دما برابر با ۳۲ درجه سانتی گراد خواهد بود. یکی از نکات مهم 
در محاسبه درجه روز رشد یا GDD همین جا پنهان شده است. از آنجایی که میانگین دمای 
اضافی  درجه  بنابراین ۲  است  سانتی گراد  درجه  یعنی ۳0  آستانه  دمای  از حداکثر  بیشتر  روز 
در میانگین دمای روزانه به درد فرایند مذکور یعنی گل دهی نخواهد خورد. بنابراین در چنین 
وضعیتی یعنی در صورتی که میانگین دمای یک روز بیشتر از حداکثر دمای آستانه باشد به جای 
میانگین به دست آمده از همان حداکثر دمای آستانه استفاده خواهیم کرد. پس در این روز بجای 
کم کردن 10 از ۳۲، عدد 10 را از ۳0 کم خواهیم کرد، در این صورت درجه روز برای روز سه 

شنبه معادل ۲0 خواهد بود.
درجه   1۷ آن  حداقل  و   ۲۵ چهارشنبه  روز  دمای  حداکثر  روز چهارشنبه:  برای  روز  درجه 
سانتی گراد است. پس میانگین دما برابر با ۲1 درجه سانتی گراد خواهد بود. حال 10 را به عنوان 
برای روز یکشنبه  این روز یعنی ۲1 کم می کنیم. پس درجه روز  از میانگین دمای  پایه  دمای 

معادل 11 خواهد بود.
GDD = )۲۵+1۷(/۲ 11 = 10ـ

درجه   ۸ آن  حداقل  و   ۲0 شنبه  پنج  روز  دمای  حداکثر  پنج شنبه:  روز  برای  روز  درجه 
سانتی گراد است. پس میانگین دما برابر با 1۴ درجه سانتی گراد خواهد بود. حال 10 را به عنوان 
برای روز یکشنبه  این روز یعنی 1۴ کم می کنیم. پس درجه روز  از میانگین دمای  پایه  دمای 

بود. معادل ۴ خواهد 
GDD = )۲0+۸(/۲ 1۴= 10ـ

آن ۸ درجه سانتی گراد  و حداقل  روز جمعه 10  دمای  برای روز جمعه: حداکثر  درجه روز 
است. پس میانگین دما برابر با ۹ درجه سانتی گراد خواهد بود. نکته مهم دیگر در محاسبه درجه 
روز رشد یا GDD همین جا مطرح می شود. از آنجایی که میانگین دمای روز کمتر از حداقل 
دمای آستانه یا همان دمای پایه است )معادل 10 درجه سانتی گراد( بنابراین میانگین  ۹ درجه 
سانتی گراد هیچ نقشی در فرایند مذکور یعنی گل دهی یا تفریخ تخم نخواهد داشت. بنابراین در 
چنین وضعیتی یعنی در صورتی که میانگین دمای یک روز کمتر از حداقل دمای آستانه یا همان 
درجه حرارت پایه باشد، میانگین به دست آمده را در محاسبه GDD اعمال نخواهیم کرد یعنی 

به جای آن در محاسبه GDD از مقدار صفر استفاده خواهیم کرد.
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درجه روز برای روز شنبه: حداکثر دمای روز شنبه 1۲ و حداقل آن ۶ درجه سانتی گراد است. پس 
میانگین دما برابر با ۹ درجه سانتی گراد خواهد بود. نکته مهم دیگر در محاسبه درجه روز رشد یا 

GDD همین جا مطرح می شود. پس در روز شنبه نیز همان شرایط روز جمعه مطرح است.
حال به محاسبه درجه روز رشد یا GDD می پردازیم:

GDD = )10+1۳+۲0+11+۴+0+0( = ۵۸
از آنجایی که براساس مثال فوق ورود به گل دهی یا تفریخ تخم های حشره نیازمند ۵۸ درجه روز 
رشد بود و از آنجایی که این میزان درجه روز رشد در مدت ۷ روز تأمین شد، بنابراین گیاه بعد از 
۷ روز یعنی در انتهای روز شنبه وارد گل دهی خواهد شد و یا اینکه نوزادهای حشره در انتهای روز 

شنبه از تخم خارج خواهند شد. یعنی ما در این ۷ روز به درجه روز رشد مورد نیاز دست یافتیم.

مقدمه
آلودگي هاي زیست  تکنیک هاي سم پاشی نقش بسیار مهمي در کارایی سموم و کاهش میزان 
محیطي دارند. در کاربرد  انواع سموم هدف رساندن حداکثر مواد مؤثره به محلي است که آفت 
بیشترین فعالیت را دارد و در این راستا دستگاه هاي سم پاش نقش مهمي را  ایفا مي نمایند. در 
به کارگیري  همچنین  و  سم پاش  انتخاب  جمله  از  مختلفي  عوامل  سم پاش ها  از  بهینه  استفاده 

صحیح آن نقش کلیدي دارد. 
انتخاب سم پاش

سم پاش ها  این  به کاربرد  بستگی  که  شده  اند  ساخته  مختلفی  تکنولوژی های  با  سم پاش ها  انواع 
این  از  یکی  می نمایند.  نظر  مورد  کاری  شرایط  با  متناسب  سم پاش  به انتخاب  اقدام  کشاورزان 
سم پاش ها که کاربرد وسیعی در عرصه زراعت دارد، سم پاش بومدار پشت تراکتوری است که در 
انواع سوار شونده، کششی و خودرو تولید می شوند. این نوع سم پاش در اندازه های مختلف با طول 

بوم های ۸، 1۲، 1۵، 1۸ و ۲1 متر در کشور ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. 
چنانچه یک سم پاشی خوب و اصولی مورد نظر باشد، قبل از به کارگیری سم پاش بایستی کلیه 
مناسب  زمان  در  و  بکار شده  آماده  تا سم پاش  گردد  تعمیر  و  بازدید، سرویس  آن  قسمت های 
سم پاشی از تلف شدن زمان و هزینه ها جلوگیری به عمل آید. این موضوع در قالب معاینه فنی 
سم پاش ها مطرح و در دست اقدام می باشد. پس از آن بایستی سم پاش را برای سم پاشی کالیبره 

و تنظیم نمود. 
کالیبراسیون سم پاش پشت تراکتوری

کالیبراسیون یعنی تنظیم سم پاش برای پاشش مقدار معینی محلول سمی در هکتار )با قطر ذرات 
از پیش تعیین شده و تعداد معینی از ذرات(. از آنجایی که قبل از کالیبره شدن سم پاش ممکن 
است پاشش نامنظم و بیش از حد مورد نیاز باشد، جهت جلوگیری از اتالف سم و کاهش اثرات 
نامطلوب بر محیط و کاربران و جلوگیری از سوزش گیاه، کلیه مراحل کالیبراسیون بایستی با آب 

انجام شود. 
1ـ کنترل وضعیت عمومی سم پاش

کنترل  و  بررسی  را  عمومی سم پاش  وضعیت  باید  کالیبراسیون  اجرایی  عملیات  انجام  از  قبل 
در  یاد شده  تمامی موارد  ابتدا  کالیبراسیون،  و  از عملکرد صحیح سم پاش  اطمینان  برای  نمود. 

نمود. بازدید  و  بررسی  به دقت  و  تک  تک  را  سم پاش ها  فنی  معاینه  دستورالعمل 

کالیبراسیون سم پاش ها
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2ـ انتخاب نازل
نازل مهم ترین بخش یک سم پاش است و محلول سمی از آن خارج می شود.  نازل باید بتواند تا 
محلول را به خوبی به ذرات ریز تبدیل کند. برای مبارزه  با  علف های  هرز در مزارع گندم که ارتفاع 
بوته ها حدود  cm ۲0 ـ 1۵ می باشد و زمین تسطیح نیست، استفاده از نازل ۸00۲  و یا ۸00۳ 

با زاویه پاشش ۸0 درجه و ارتفاع بوم حدود ۷۵ سانتی متر از روی محصول توصیه می گردد.  
3ـ فشار سم پاشی 

فشار سم پاشی در سم پاش های بومدار با نازل های بادبزنی )تی جت( معموالًً بین 1 تا ۵ بار می باشد. 
در مبارزه با علف های هرز از ذرات درشت تر استفاده می شود تا بادبردگی به حداقل برسد. لذا برای 

علف هرز فشار ۲ تا ۳ بار و در مبارزه با آفات و بیماری ها فشار بین ۳ تا ۴ بار مناسب می باشد.
با افزایش فشار، خروجی محلول زیادتر شده و قطر ذرات ریزتر می گردد. تغییر فشار بستگی به دور 
موتور و دور محور توان دهی تراکتور )PTO( داشته و همچنین میزان آن با رگوالتور یا شیر فشار 
مقداری  فشار،  افزایش  نهایی  باید حتی در حد  استاندارد  فشار  تنظیم می باشد. یک شیر  قابل 

محلول برگشتی به مخزن داشته باشد تا از ترکیدگی پمپ و لوله ها جلوگیری کند. 
راه دیگر برای تعیین مقدار دقیق فشار نازل ها بدین صورت است که، در مدت زمان یک دقیقه 
مقدار خروجی چند نازل را در ظروف جداگانه اندازه می گیریم. سپس میزان محلول به دست آمده 

از نازل ها را با جدول راهنمای نازل مقایسه کرده و با تغییر رگوالتور به فشار الزم می رسیم.
4ـ سرعت حرکت تراکتور

سرعت حرکت تراکتور در مزارع مکانیزه و کاماًلً تسطیح شده تا 1۴ کیلومتر در ساعت می باشد که 
این مقدار در مزارع کشور ما به علت ناهموار بودن سطح مزارع به ۴ تا ۶ کیلومتر کاهش می یابد. 
تعیین سرعت حرکت  برای  باشد،  نداشته  اصاًل وجود  یا  بوده  تراکتور خراب  اگر کیلومتر شمار 
تراکتور باید از راننده خواست تا طبق تجربیات قبلی خود در مزرعه مورد آزمایش، میزان گاز 

دستی تراکتور و دنده را انتخاب و شروع به حرکت در شرایط مزرعه نماید.
5ـ میزان محلول مصرفی در هکتار 

 مقدار مشخصی آب، مثالً ۲0 لیتر آب را در مخزن سم پاش ریخته و با سرعت معمولی کار در 
مزرعه تراکتور را به حرکت در می آوریم تا آب مخزن تمام شود.

 مساحت خیس شده توسط بوم با عرض ۸ متر را اندازه گیری می کنیم. مثاًلً اگر پس از  1۲۵  متر 
حرکت تراکتور آب مخزن تمام شد، مساحت سم پاشی برابر خواهد بود با:  

مترمربع 1000  =  1۲۵ × ۸
برای به دست آوردن حجم محلول مصرفی در هکتار از تناسب زیر استفاده می کنیم.

لیتر در هکتار 200 = ــــــــــــ = حجم محلول مصرفی10000×20
1000

بطور مثال چنانچه مصرف یک سم ۲ لیتر در هکتار توصیه شده باشد، برای به دست آوردن مقدار 
سم خالص در یک مخزن  ۴00  لیتری خواهیم داشت: 

مقدار سم ۲ لیتر در هکتار  و مقدار پاشش سم پاش۲00 لیتر در هکتار و ظرفیت مخزن ۴00 
لیتر

                      لیتر 4 = ـــــــ  =  میزان سم مصرفی400×2
200
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  باید توجه داشت که در آزمایش فوق از آب خالص استفاده شده است؛ اما وقتی که سم به آب 
اضافه می گردد محلول سمی حاصله مقداری غلیظ تر خواهد شد. بنابراین حرکت آنها در سیستم 
از آب  تقریبی آن حدود ۵% کمتر  میزان  نازل ها کمی کندتر می شود که  از  و خروج  سم پاشی 
خالص است. بنابراین در شروع سم پاشی باید این مسئله را مد نظر داشت و در صورت نیاز به  
اصالح با کم و زیاد کردن فشار و خروجی نازل از محل فشار شکن می توان مقدار دقیق محلول 

مصرفی در هکتار را به دست آورد.
جدول میزان محلول سم مصرفی در هکتار برای نازل های بادبزنی )XR Teejet( با زاویه پاشش 

80 و 110 درجه و بوم 8 متری

مشخصات 
نازل

فشار پمپ
 )بار(

مقدار محلول 
خروجی از هر نازل 

)لیتر در دقیقه(

مقدار پاشش محلول سمی در هکتار 
براساس سرعت حرکت تراکتور  )لیتر(

45678

 XR1100۲
XR  ۸00۲

۳0/۷۹۲۳۷1۹01۵۸1۳۵11۹

۳/۵0/۸۵۲۵۵۲0۴1۷01۴۶1۲۸

۴0/۹1۲۷۳۲1۸1۸۲1۵۶1۳۷

XR  1100۳
XR   ۸00۳

۳1/1۸۳۵۴۲۸۳۲۳۶۲0۲1۷۷

۳/۵1/۲۸۳۸۴۳0۷۲۵۶۲1۹1۹۲

۴1/۳۷۴10۳۲۸۲۷۳۲۳۴۲0۵

  XR 1100۴
XR   ۸00۴

۳1/۵۸۴۷۴۳۷۹۳1۶۲۷1۲۳۷

۳/۵1/۷۵10۴0۸۳۴0۲۹1۲۵۵

۴1/۸۲۵۴۶۴۳۷۳۶۴۳1۲۲۷۷

 XR  1100۵
XR  ۸00۵

۳1/۹۷۵۹1۴۷۳۳۹۴۳۲۸۲۹۶

۳/۵۲/1۲۶۳۴۵11۴۲۶۳۶۵۳۲0

۴۲/۲۷۶۸۴۵۴۷۴۵۶۳۹1۳۴۲

  XR 1100۶
XR   ۸00۶

۳۲/۳۷۷11۵۶۹۴۷۴۴0۶۳۵۶

۳/۵۲/۵۵۷۶۸۶1۴۵1۲۴۳۹۳۸۴

۴۲/۷۳۸1۹۶۵۵۵۴۶۴۶۸۴10
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)Liebig’s law of the minimum(  قانون حداقل لیبیگ
قانون حداقل احتماالً بهترین تئوری عامل محدودکننده شناخته شده است که به وسیله جستوس 
وان  لیبیگ )Justus von liebig( مطرح گردیده است. وی این قانون را بدین صورت بیان نمود 
تولید  مانع  باشند،  موجود  عناصر  بقیه  که  جایی  در  ضروري،  عنصر  یک  وجود  عدم  یا  کمبود 
محصول زراعی می گردد. براساس این قانون، رشد گیاهان تحت کنترل مقدار کل منابع و مواد 
را  یا عامل محدود کننده رشد گیاه  بلکه کمیاب ترین منبع  مغذی موجود در دسترس نیست؛ 
کنترل می کند. این قانون گاهی اوقات »قانون بشکه« نیز نامیده می شود. اگر بشکه ای دارای بدنه 
تخته ای با ارتفاع های متفاوت باشد، قدکوتاه ترین تخته، تعیین کننده ظرفیت بشکه می باشد )شکل 
زیر(. عامل رشد در پایین ترین حد موجود )اقلیمي، خاکي، بیولوژیکی یا ژنتیکي( تعیین کننده 

ظرفیت عملکرد می باشد.
با توجه به قانون مذکور، در فرآیند رشد گیاهان و حیوانات، افزودن مقدار کل مواد مغذی منجر 
به افزایش رشد آنها نمی شود؛ بلکه افزودن ماده مغذی محدود کننده یا کمیاب ترین ماده مغذی 
موجب بهبود رشد گیاه یا محصول می شود. به عنوان مثال اگر خاکی از نظر منیزیم مورد نیاز یک 
گیاه کمبود داشته باشد، ولو مقدار کود نیتروژنی / فسفره یا پتاسی آن زیادتر از حد مورد نیاز 
باشد، گیاه به رشد ادامه نخواهد داد. به زبان ساده تر »زنجیر از ضعیف ترین حلقۀ آن پاره می شود«.

بشکۀ لیبیگ
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 )Mulder’s Chart( چارت مالدر

تعامل بین عناصر غذایی در گیاهان حائز اهمیت زیادی است. باید هر یک از عناصر کم مصرف و 
پرمصرف در حد مطلوبی به  گیاهان داده شوند. راه های مختلفی برای تشخیص کمبود هر یک از 
این عناصر وجود دارد. اما برخی از این کمبودها )یا گاهی بیش بودها( در اثر کم بودن یک عنصر 
خاص نبوده؛ بلکه به ترکیب نادرست آن با سایر عناصر، خواه در خاک و یا در گیاه، ارتباط دارد.  
در چارت زیر که به چارت مالدر معروف است، نحوۀ تعامل یا تأثیر عناصر مختلف با یکدیگر در 
جذب آنها را نشان می دهدکه نهایتاً بر وضعیت محصول تأثیر می گذارد. با استفاده از این شکل 
می توان دریافت که چگونه مقدار زیاد یک عنصر غذایی می تواند در میزان دسترسی گیاه به سایر 
یا  )هم افزایی  مثبتی  اثر  دیگر  زیادی عنصر  برعکس  و  داشته  )آنتاگونیسم(  بازدارنده  اثر  عناصر 
سینرژیسم( داشته باشد. در شکل زیر فلش سبز رنگ نشانۀ سینرژیسم و فلش قرمز رنگ نشانۀ 

آنتاگونیسم می باشد.

تعامل بین عناصر غذایی در گیاهان
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وزن هزار دانه و درصد جوانه زنی
در تعیین مقدار بذر الزم برای کشت در زمین خود، باید نه تنها از تعداد بوته در واحد سطح، بلکه 
از تعداد بذور در واحد وزن و درصد جوانه زنی بذر مورد نظر نیز اطالع داشته باشیم. در جدول زیر 

این اطالعات درج گردیده اند.

جدول وزن هزاردانه، تعداد بذر در هر گرم و حداقل درصد جوانه زدن بذور سبزی

نام سبزی و 
صیفی

وزن هزاردانه 
)گرم(

حداقل 
درصد 

جوانه زدن

تعداد بذر 
در هر گرم

 وزن هزاردانه نام سبزی
)گرم(

حداقل 
درصد 

جوانه زدن

تعداد 
بذر در 
هر گرم

۲/۸۶0۳۵۴تره فرنگی1۸۶0۵0مارچوبه

1/1۸0۹۲۹کاهو1۴00۷01/۸ ـ۴00لوبیا لیما

۲۶۷۵۴0طالبی۲۸0۷۵۳/۶لوبیاسبز

۴۷۷۵۲1آرتیشو1۴۶۵۷1/۵چغندرلبوئی

۵۶۵01۸بامیه۳/۵۷۵۲۹0کلم گل بروکلی

۳/۴۷0۳0۴پیاز۳/۳۷0۳0۴کلم تکمه ای

1/۶۶0۶۴۳جعفری۳/۶۷۵۲۷۵کلم پیچ

1۲۲۸0۹نخود سبز1/۳۵۵۷۸۶هویج

۶/۳۵۵1۶1فلفل سبز۳/۴۷۵۳0۷کلم گل

1۴0۷۵۸کدو0/۶۵۵1۷۸۶کرفس قمری

۹۷۵111تربچه0/۴۵۵۲۷1۵کرفس

۳/1۷۵۳۲۹کلم قمری1۸/۵۶۵۵۴چغندربرگی

۹/۷۶010۴اسفناج1/۵۶۵۶۵شیکوره
۷۲۷۵1۴کدومسمایی۴۷۵۲۵0کلم چینی

۲00۷۵۵ذرت شیرین۲۵/۵۸0۴0خیار

۳۷۵۳۵۸گوجه فرنگی۴۶0۲۵۸بادمجان

۲۸0۵00شلغم1/۷۷0۶0۸اندیو )کاسنی فرنگی(

۸۷۷01۲هندوانه۲/۷۷۵۳۵۸کلم سبز
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تعداد بذر در 100 گرم از آن و مقدار بذر الزم )گرم( برای تولید نشاء
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محاسبۀ تعداد و وزن بذر الزم

برای اینکه راحت تر بتوانید تعداد و وزن بذر الرم برای هر نوع سبزی با فاصلۀ 
کشت معین را در مساحت معینی از زمین محاسبه نمایید، می توانید از دو 

جدول زیر استفاده کنید. 

15 12.5 10 7.5 5 2.5 15 12.5 10 7.5 5 2.5 15 12.5 10 7.5 5 2.5

تعداد بذور در 100 گرم

110 133 167 222 334 667 122 147 184 244 368 734 136 164 204 271 408 814 106

83 101 126 166 250 500 92 111 138 183 276 550 101 123 152 204 306 611 141

67 81 101 135 202 405 74 89 111 148 222 444 83 99 123 164 247 493 177

54 65 82 109 163 324 59 72 90 119 178 356 66 85 101 132 200 397 212

48 57 72 95 143 287 53 63 78 105 157 315 63 69 87 117 175 350 247

41 50 63 83 126 250 46 55 69 92 138 275 52 61 76 101 152 305 283

37 45 56 74 111 222 41 49 62 82 122 244 45 54 67 92 135 271 318

34 39 50 67 101 203 37 44 56 74 111 222 43 47 61 81 121 242 353

30 36 45 61 90 180 34 39 49 66 100 194 38 45 56 74 111 222 389

28 34 41 55 83 166 30 37 45 61 91 182 34 40 50 67 101 202 424

26 31 38 52 77 155 28 35 43 57 85 170 31 38 47 63 94 188 459

25 28 36 48 72 143 27 31 39 53 78 158 29 34 43 58 87 175 495

22 27 34 45 67 133 25 29 37 49 74 147 27 31 40 55 82 164 530

فواصل کشت و وزن آن جدول: مقدار مصرف بذر برحسب 
(cm) فاصله بين رديف ها

55 50 45

مقدار بذر مورد نياز (کيلو در هکتار)

(cm) فواصل کشت بذور در رديف ها

15 12.5 10 7.5 5 2.5 15 12.5 10 7.5 5 2.5 15 12.5 10 7.5 5 2.5

تعداد بذور در 100 گرم

68 82 102 136 204 407 82 99 122 164 245 490 102 122 152 204 306 611 106

50 62 76 102 152 305 61 74 92 119 184 368 76 92 114 152 229 457 141

41 49 62 82 123 247 49 59 74 99 148 297 62 74 92 123 185 370 177

33 43 50 66 100 198 39 48 66 80 119 238 49 64 75 99 149 297 212

29 35 44 58 87 175 35 43 53 71 105 211 44 53 66 87 131 262 247

26 30 38 50 76 152 30 37 46 59 92 184 38 46 57 76 114 229 283

22 27 34 46 67 136 28 33 41 55 82 164 34 40 50 68 101 203 318

21 24 30 41 61 121 25 30 37 49 75 147 31 36 45 62 91 182 353

19 22 28 37 55 111 22 27 34 45 67 133 28 34 41 55 83 166 389

17 20 26 34 50 101 20 25 30 40 61 121 26 30 38 50 76 151 424

16 19 24 31 47 94 19 22 28 38 57 113 24 28 36 47 71 141 459

15 17 21 29 44 87 18 21 26 36 53 105 22 26 33 44 65 131 495

13 16 20 27 41 82 17 20 25 33 49 99 20 25 30 43 62 122 530

فواصل کشت و وزن آن ادامه جدول مقدار مصرف بذر برحسب 
(cm) فاصله بين رديف ها

90 75 60

(cm) فواصل کشت بذور در رديف ها

مقدار بذر مورد نياز (کيلو در هکتار)

برای محاسبۀ تعداد بوته در هکتار الزم است عدد 10000 )مساحت یک 
هکتار برحسب متر مربع( را بر حاصلضرب فاصلۀ بوته ها در فاصلۀ ردیف ها 
تقسیم نمود. مثاًلً اگر فاصلۀ بوته ها ۲۵ سانتی متر و فاصلۀ ردیف ها از هم ۴0 

سانتی متر باشد، تعداد بوته ها در هکتار خواهد بود:

مترمربع 0/100= 0/۲۵×0/۴0

تعداد بوته 100000 = 0/100 ÷ 10000

روش محاسبۀ تعداد بوته در واحد سطح
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جدول تولید محصوالت سبزی در سال 2010 در جهان )فائو(

سطح زیر کشت
)هزار هکتار(

عملکرد
)تن/هکتار(

تولید
)هزار تن( کشور

۲۲0 ۳۴/۲ ۷۵۲۹ ازبکستان

۲۴۵ ۲۲/۷ ۵۵۷۲ فرانسه

۲۶۸ ۳۶/۴ ۹۷۵۷ کره جنوبی

۳۴۸ ۳۶/۴ 1۲۶۷۹ اسپانیا

۴0۷ ۲۶/۴ 10۷۴۶ ژاپن

۵00 ۲۲/۵ 11۲۳۳ برزیل

۵۳۷ ۲۶/۵ 1۴۲01 ایتالیا

۵۵1 1۶/۲ ۸۹11 اکراین

۶۸1 1۸/۴ 1۲۵1۵ مکزیک

۷1۸ ۸/۸ ۶۲۹۹ فیلیپین

۷۵۵ ۲۵/1 1۹۴۸۷ مصر

۷۵۹ 1۷/۵ 1۳۲۸۳ روسیه

۷۶۷ ۲۶/1 1۹۹۹۵ ایران

۸1۸ 11/0 ۸۹۷۶ ویتنام

10۸۲ ۹/0 ۹۷۸0 اندونزی

10۹0 ۲۳/۸ ۲۵۹01 ترکیه

11۲0 ۳1/۸ ۳۵۶0۹ آمریکا

1۸۴۴ ۶/۴ 11۸۳0 نیجریه

۷۲۵۶ 1۳/۸ 1000۴۵ هندوستان

۲۳۴۵۸ ۲۳/0 ۵۳۹۹۹۳ چین

۵۵۵۹۸ 1۸/۸ 10۴۴۳۸0 جهان
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فصل 3

جدول های استاندارد
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درصد جوانه زنی

جدول مقدار نمونه برای آزمایش خلوص بذر
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45



46



47



48
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سبزی ها از نظر میزان رشد ریشه و عمقی که در زمین نفوذ می کنند، با هم فرق دارند. از طرفی 
هرچه عمق رشد ریشه بیشتر باشد، به همان میزان می تواند از مواد غذایی موجود در اعماق بیشتر 
زمین نیز استفاده کند. سبزی ها از نظر عمق ریشه بر سه دسته تقسیم می شوند. در جدول زیر 

این سه گروه نشان داده شده اند. 

جدول عمق ریشه در انواع سبزی ها و صیفی ها 

(120cm بيش از) عميق (90-120 cm )عمق متوسط (45-60 cm )كم عمق
آرتيشو لوبيا پاكوتاه كلم بركلي

مارچوبه لوبيا پابلند كلم بركسل
لوبيا ليما چغندرلبوئي كلم پيچ

جعفري فرنگي طالبي كلم گل
كدو تنبل كاهو كرفس

كدو حلوائي چغندر برگي كلم چيني
سيب زميني شيرين خيار ذرت

گوجه فرنگي بادمجان آنديو
هندوانه خردل سير

نخود فرنگي تره فرنگي
فلفل كاهو

شلغم  پياز
كدو خورشتي جعفري

سيب زميني
تربچه

اسفناج
توت فرنگی
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طول دورۀ رشد سبزی ها و صیفی ها

مرحلۀ بحرانی نیاز آبی

همانطور که از جدول زیر می توان دریافت، از نظر طول دورۀ رشد نه تنها بین انواع محصوالت، 
بلکه در میان گونه های سبزی ها و صیفی ها نیز تفاوت های زیادی وجود دارد. بطور کلی می توان 
فرض نمود که دورۀ رشد یک محصول وقتی آب و هوای منطقه خنک باشد، طوالنی تر بوده و در 

هوای گرم کوتاه تر می شود.

هر گیاهی در طول دورۀ رشد خود مرحله یا مراحلی دارد که در آن به آب زیادی نیاز دارد و در 
صورت عدم تأمین آن نیاز لطمۀ زیادی به کمیت و کیفیت محصول وارد می شود. این مرحله را 
مرحلۀ بحرانی نیاز آبی می نامند. در جدول زیر این مرحله برای انواع سبزی ها و صیفی ها مشخص 

گردیده است.

کل دورۀ رشد (روز) محصول کل دورۀ رشد (روز) محصول
75-90 لوبيا سبز 70-95 پيازچه

120-140 كلم 150-210 پيازچه

100-150 هويج 135-180 گوجه فرنگي

120-160 خربزه 90-100 نخود فرنگي

105-130 خيار 120-210 فلفل

130-140 بادمجان 105-145 سيب زميني

75-140 كاهو 35-45 تربچه

80-110 ذرت شيرين 60-100 اسفناج

95-120 كدو

جدول کل دورۀ رشد سبزی ها
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جدول مقدار نیاز آبی سبزی  ها و صیفی ها در مرحلۀ بحرانی رشد آنها
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ترکیبات آب آبیاری
کیفیت آب آبیاری نیز باید مد نظر باشد. یکی از عناصری که مقدار آن در آب حائز اهمیت است 
و زیادی آن موجب بروز مشکالتی در نحوۀ رشد و کیفیت محصول می گردد، عنصر کلر است. در 

جدول زیر سبزی ها از لحاظ حساسیت به میزان کلر در آب گروه بندی شده اند.

جدول حساسیت انواع سبزی ها بر میزان کلر در آب آبیاری

محصوالتگروه گیاهان
حدود ایمنی

)میلی گرم کلر 
در لیتر(

برای مصرف 
محدود

)میلی گرم 
کلر در لیتر(

خطر 
خسارت 

برگی
)میلی گرم 

کلر در 
لیتر(

خیلی حساس
نخود فرنگی

لوبیای 
فرانسوی

بیش از 200ـ 100تا 100
200

حساسیت 
متوسط

باقال
کرفس
کاهو
پیاز

تربچه

بیش از 300ـ 200تا 200
300

حساسیت کم
هویج

کلم گل
کلم پیچ

بیش از 500ـ 400تا 400
500

حداقل حساسیت

بامیه
مارچوبه
اسفناج

چغندر لبویی

بیش از 600ـ 500تا 500
600
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تحمل خشکی و شوری
سبزی ها و صیفی ها از لحاظ تحمل شرایط محیطی؛ مخصوصاً خشکی و شوری خاک با هم تفاوت های 

عمده ای دارند و باید در انتخاب نوع سبزی و صیفی برای کشت به این ویژگی ها توجه نمود.

جدول مقاومت سبزی ها و صیفی ها به خشکی

تحمل زیادتحمل متوسطتحمل کم

کدو خورشتی

خیار

تربچه

تره فرنگی

کرفس

کلم گل

کلم بروکلی

شلغم

گوجه فرنگی

کدو تنبل

فلفل

بادمجان

ذرت شیرین

هویج

هندوانه

سیب زمینی شیرین

مارچوبه

جعفری فرنگی
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جدول تحمل نسبی سبزی ها و صیفی ها به شوری

كاهش عملكرد در شوري حداكثر شوري بدون 

باالتر از حد آستانه كاهش عملكرد

( dS/mدرصد ) (dS/m) (آستانه)

حساس

19 1 لوبيا
14 1 هويج
33 1 توت فرنگي
16 1.2 پياز

حساسيت متوسط

9 0.9 شلغم
13 1.2 تربچه
13 1.3 كاهو
14 1.5 فلفل
11 1.5 سيب زميني شيرين
10 1.6 باقال
12 1.7 ذرت
12 1.7 سيب زميني
10 1.8 كلم
6 1.8 كرفس
8 2 اسفناج
13 2.5 خيار
10 2.5 گوجه فرنگي
9 2.8 كلم بروكلي
16 3.2 كدو خورشتي اسكالوپ

تحمل متوسط

9 4 چغندر
9 4.7 كدو خورشتي زوسيني

نوع سبزي

جدول سبزی های فصل خنک که تحت تأثیر یخبندان قرار نمی گیرند

Broad bean 
باقال 

Broccoli 
کلم بروکلی

  
Brussel Sprouts

کلم بروکسل  

Onion 
پیاز

Garlic 
سیر 

 Horseradish 
ترب 

Kohlrabi 
کلم قمری

 Leek  
تره فرنگی 

Shallot 
موسیر

Radish 
تربچه 

Rhubarb 
ریواس  

Turnip 
شلغم 

Cabbage 
کلم معمولی

 Asparagus  
مارچوبه

Spinach   
اسفناج

  Pea  Kaleنخود فرنگی 
کلم پیچ   
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گروه بندی سبزی ها و صیفی ها از نظر تحمل به سرما و یخبندان
تحمل سبزی ها و صیفی ها به سرما و  یخبندان و نیاز گرمایی آنها متفاوت است. از این دیدگاه آنها 

را می توان به سه گروه تقسیم نمود.

جدول سبزی های فصل خنک که تحت تأثیر یخبندان قرار نمی گیرند

Broad bean 
باقال 

Broccoli 
کلم بروکلی

  
Brussel Sprouts

کلم بروکسل  

Onion 
پیاز

Garlic 
سیر 

 Horseradish 
ترب 

Kohlrabi 
کلم قمری

 Leek  
تره فرنگی 

Shallot 
موسیر

Radish 
تربچه 

Rhubarb 
ریواس  

Turnip 
شلغم 

Cabbage 
کلم معمولی

 Asparagus  
مارچوبه

Spinach   
اسفناج

  Pea  Kaleنخود فرنگی 
کلم پیچ   
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Cucumber 
خیار 

Pumpkin 
کدو تنبل                                   

Tomato 
گوجه فرنگی                                                 

Pepper 
فلفل 

Sweet Potato 
سیب زمینی شیرین                         

Snap Bean  
لوبیا سبز          

Sweet Corn 
ذرت شیرین    

Lima Bean 
 لوبیا لیما                                 

Eggplant  
بادمجان                         

 New 
Zealand Spinach

اسفناج نیوزیلند       

             
Cantaloupe

طالبی                 
Watermelon  

هندوانه                              

Squash 
کدو حلوایی                     

جدول سبزی های فصل گرم 

 Carrots
هویج 

Cauliflower
گل کلم 

Celery
کرفس 

Potato 
 سیب زمینی 

Endive
کاسنی فرنگی

Lettuce
اندیو )کاسنی فرنگی(

Chard
چغندر برگی

 
Beets

چغندر لبویی

جدول سبزی های فصل خنک که تحت تأثیر یخبندان قرار می گیرند   
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طول عمر سبزی ها و صیفی ها

طول عمر بذر سبزی ها و صیفی های مختلف با هم متفاوت است. همانطور که در جدول زیر نشان 
داده شده، برخی از آنها فقط یک سال و بعضی دیگر تا 5 سال و گاهی بیشتر عمر دارند. باید 

بذری را کاشت که زنده باشد. در غیر این صورت قوۀ نامیه نخواهد داشت.

جدول حداکثر طول عمر بذور برای جوانه زنی

سالنام گیاهسالنام گیاه

اسفناج
مارچوبه

لوبیا
چغندر لبویی
کلم معمولی

هویج
کلم گل
کرفس
خیار

بادمجان
اندیو )کاسنی فرنگی(

کلم پیچ 
کلم قمری 
تره فرنگی

3
3
3
4
4
3
4
3
5
4
5
4
3
2

کاهو
خربزه 
بامیه 
پیاز

جعفری 
هویج وحشی 
نخود فرنگی

فلفل 
تربچه

کلم بروکلی
کدو

گوجه فرنگی
شلغم

هندوانه

4
5
3
1
1
1
3
2
4
3
4
3
4
4
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ضدعفونی بذر

برای جلوگیری از بروز بیماری در بوته های جوان آن را باید قبل از کاشت ضدعفونی نمود. یکی 
از روش های ضدعفونی بذر استفاده از آب داغ است. در جدول زیر دمای آب الزم برای ضدعفونی 

بذر برای سبزی های مختلف نشان داده شده است.

جدول ضدعفونی بذر با آب داغ

نوع بذر
دمای آب 

)سانتی گراد(

زمان الزم 

)دقیقه(
امراضی که کنترل می شوند

کلم بروکلی، کلم گل

کلم فندقی، کلم پیچ

کرفس

بادمجان

فلفل

گوجه فرنگی

50

50

48

50

50

50

20

25

30

25

25

25

آلترناریا، ساقه سیاه، پوسیدگی سیاه

آلترناریا، ساقه سیاه، پوسیدگی سیاه 

بالیت زودرس، بالیت دیررس

پوسیدگی بذر

لکه برگی باکتریایی

آنتراکنوز، شانکر، لکه نقطه ای
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جدول زیر اطالعات مفید متعددی را در مورد مقدار بذر، عمق کشت، دمای مطلوب جوانه زنی، 
مدت الزم برای جوانه زنی، میزان تحمل و طول مدت رشد نشاء در سینی های کشت در اختیار 

شما قرار می دهد.

هرگونه بذری برای شروع جوانه زنی و رشد خود به حداقلی از درجه حرارت نیاز دارد که در دمای 
پایین تر از این نقطه رشد آغاز نشده و یا متوقف می شود. این درجه حرارت که برای هرگونۀ گیاهی 

عدد مشخصی است صفر فیزیولوژیکی یا درجه حرارت پایه )صفر گیاهی( نامیده می شود. 
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حداکثر دما دمای مطلوب دامنه دمای مطلوب حداقل دما نام سبزی
35.0 23.9 15.5-29 10.0 مارچوبه
35.0 26.7 15.5-29 15.6 لوبيا
29.4 29.4 18-29 15.6 لوبيا ليما
35.0 29.4 10_29 4.4 چغندر
37.8 29.4 7_35 4.4 کلم پيچ
37.8 32.2 23-35 15.6 گرمک
35.0 26.7 7_29 4.4 هويج
37.8 26.7 7_29 4.4 کلم گل
29.4 21.1 15.5-21 4.4 کرفس
35.0 29.4 10_29 4.4 چغندر برگی
40.6 35.0 15.5-35 10.0 ذرت
40.6 35.0 15.5-35 15.6 خيار
35.0 29.4 23-32 15.6 بادمجان
29.4 23.9 4.5-26.5 1.7 کاهو
40.6 35.0 21-35 15.6 باميه
35.0 23.9 10_35 1.7 پياز
29.7 18.3 10_29 4.4 جعفری
29.4 23.9 4.5-23 4.4 نخودفرنگی
35.0 29.4 18-35 15.6 فلفل
37.8 32.2 21-32 15.6 حلوائی کدو 
35.0 29.4 7_32 4.4 تربچه
29.4 21.1 7_23 1.7 اسفناج
37.8 35.0 21-35 15.6 کدو خورشتی
35.0 29.4 15.5-29 10.0 گوجه فرنگی
40.6 29.4 15.5-40.5 4.4 شلغم
40.6 35.0 21-35 15.6 هندوانه

(°C) جدول: شرايط دمای خاک برای جوانه زنی بذر سبزی

در جدول زیر حداقل دمای الزم برای جوانه زنی بذور و نیز حداکثر آن نشان داده شده است.  
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عمق کشت بذر

را  بذر  قطر  متخصصان  بیشتر  ندارد.  وجود  دقیقی  قاعدۀ  بذر  مناسب کشت  عمق  تعیین  برای 
مالک عمل قرار می دهند؛ بدین معنی که بذر را باید به اندازۀ دو تا سه برابر بزرگ ترین قطر آن 
با خاک پوشاند. این گونه قواعد در بستر گرم گلخانه که رطوبت و شرایط محیطی تحت کنترل 
هستند، قابل اتکاء می باشند؛ اما در شرایط مزرعه ممکن است گمراه کننده باشند. عالوه بر اندازۀ 
بذر،مشخصات خاک نیز بر این امر مؤثر است. در خاک های شنی سبک، عمق کشت بذر بایستی 
چندین برابر عمق کشت در خاک های سنگین رسی باشد. همچنین کشت بذر در تابستان و اوایل 
پائیز بیشتر از اوایل بهار در نظر گرفته می شود؛ چون خاک سطحی در تابستان معموالًً خشک 
است و باید بذر برای جذب رطوبت در عمق پائین تری قرار گیرد. بذر خیلی ریز بعضی از سبزی ها 
مانند کرفس را فقط کمی در خاک فشار می دهند؛ تا به خاک بچسبند. بسیاری از بذور را وقتی 

که در شرایط مناسب کشت می کنید، به پوشش کمی نیاز خواهید داشت.

فواصل کشت سبزی ها و صیفی ها

بذور انواع سبزی و صیفی را باید به فاصلۀ معین روی ردیف هایی کشت نمود. فاصلۀ ردیف ها نیز 
از یکدیگر برحسب نوع سبزی و صیفی متفاوت است. این فواصل در جدول زیر درج شده اند. الزم 

به یادآوری است که فواصل مذکور ممکن است برحسب رقم و نوع خاک کمی متفاوت باشند. 
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 )cm( جدول فاصله کشت انواع بذور و سبزی و صیفی در روش سنتی کشت

فاصله بین 
ردیف ها

فاصله بین 
بوته ها

نام سبزی و 
صیفی

فاصله بین 
ردیف ها

فاصله بین 
بوته ها

نام سبزی و صیفی

90ـ 30 30ـ10 جعفری 240ـ 210 180ـ 120 آرتیشو
120ـ 60 7/5ـ 2/5 نخود فرنگی 180ـ 120 37ـ 22 مارچوبه
90ـ 50 60ـ 30 فلفل 120ـ 50 25ـ 20 باقال
105ـ 75 30ـ 15 سیب زمینی 90ـ 45 10ـ5 لوبیا نخ دار

240ـ 180 150ـ 90 کدو تنبل 90ـ 45 15ـ7/5 لوبیا لیمای پاکوتاه
45ـ 20 2/5ـ 1/5 تربچه 130ـ 90 22/5ـ 15 لوبیای رونده

150ـ 90 120ـ 60 ریواس 75ـ 30 10ـ5 چغندر برگی
90ـ 45 20ـ12/5 شلغم روسی 90ـ 45 60ـ 30 بروکلی راب
90ـ 45 10ـ5 کنگر فرنگی 90ـ 60 60ـ 45 کلم بروکسل

120ـ 90 20ـ10 پیازچه 90ـ 60 60ـ 30 کلم
90ـ 30 15ـ 5 اسفناج 210ـ 150 30 انواع طالبی
150ـ 90 120ـ 60 کدوی بوته ای 75ـ 40 7/5ـ 2/5 هویج
240ـ 180 240ـ 90 کدوی رونده 90ـ 60 60ـ 30 کلم گل
150ـ 60 60ـ 25 توت فرنگی 100ـ 45 30ـ15 کرفس
150ـ 90 45ـ 25 سیب زمینی 

شیرین
90ـ 60 37ـ 30 چغندر برگی

150ـ 90 120ـ 40 گوجه فرنگی 
زمینی 

60ـ 45 30ـ10 شیکوره

120ـ 90 60ـ 30 گوجه فرنگی 
داربستی

90ـ 45 45ـ 25 کلم چینی

150ـ 105 30ـ5 گوچه فرنگی 
فراوری

105ـ 75 30ـ 20 ذرت

30ـ 15 10ـ2/5 شلغم برگی 180ـ 90 30ـ 20 خیار
240ـ 180 90ـ 60 هندوانه 120ـ 60 75ـ 45 بادمجان
60ـ 40 37ـ 25 کاهوی سر 60ـ 45 30ـ 20 آندیو )کاسنی فرنگی(
60ـ 30 30ـ 20 کاهو برگی 90ـ 60 60ـ 45 کلم پیچ

150ـ 105 60ـ 20 بامیه 90ـ 30 15ـ7/5 کلم قمری
60ـ 40 10ـ2/5 پیاز 90ـ 30 15ـ5 تره فرنگی
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جدول مقایسۀ سبزی های مختلف از نظر نیاز به عناصر غذایی

گروه 1
گیاهانی که عمدتاً 

به فسفر و پتاس نیاز 
دارند

گروه 2
گیاهانی که عمدتاً به 
نیتروژن و فسفر نیاز 

دارند

گروه 3
گیاهانی که عمدتاً 

به نیتروژن و 
پتاس نیاز دارند

گروه 4
گیاهانی که عمدتاً 
به هر سه عنصر 
به گپیک اندازه 

نیاز دارند

سیب زمینی، نخود، 
لوبیا

کلم پیچ، کلم گل،
کلم بروکسل، کاهو

چغندر، هویج، 
تربچه،

هویج وحشی

پیاز، تره فرنگی، 
شلغم، کرفس
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نیاز سبزی ها و صیفی ها به  نور

در کتاب درسی خود خوانده اید که گیاهان را از لحاظ نیاز به روشنایی بر سه دستۀ روزکوتاه، 
بی تفاوت به طول روز و روز بلند تقسیم می کنند. در جدول زیر این طبقه بندی برای تعدادی از 

سبزی ها و صیفی ها مشخص شده است.
جدول انواع سبزی ها و صیفی ها از نظر نیاز به طول روز

جدول میزان تنفس انواع سبزی ها

روزبلند
 )بیش از 12 ساعت در روز(

روز کوتاه
 )کمتر از 12 ساعت 

در روز(

بی تفاوت به طول روز

آرتیشو
چغندر
هویج
شویت
رازیانه
کاهو
پیاز

نخودفرنگی
سیب زمینی

تربچه
اسفناج
شلغم

ماش
سویا

سیب زمینی شیرین

کلم بروکسل
کلم پیچ

ذرت
خیار

گوجه فرنگی
کلم معمولی

تنفس گیاهان

حتماًً می دانید که گیاهان نیز مانند انسان و حیوانات تنفس می کنند. در جدول زیر میزان این تنفس 
در انواع گیاهان ذکر شده است.

انواع سبزی و صیفی میزان تنفس

میوه های خشک و آجیلی خیلی کم

سیر، پیاز، سیب زمینی )رسیده(، سیب زمینی شیرین کم

کلم ها، هویج، کاهو، فلفل، سیب زمینی )نارس(، گوجه فرنگی متوسط

آرتیشو، کلم بروکسل، پیازچه، لوبیا سبز زیاد

مارچوبه، کلم بروکلی، قارچ، نخود فرنگی، ذرت شیرین خیلی زیاد
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تناوب زراعی

برنامۀ  تولید محصول بسیار مؤثر است.  افزایش  تناوب در  برنامۀ  برقراری  همانطور که می دانید 
تناوب ممکن است 2، 3، 4 ساله یا طوالنی تر باشد. در جدول زیر نمونه ای از یک برنامۀ 3 ساله و 

یک برنامۀ چهارسالۀ تناوب زراعی نشان داده شده است.

سال اول: نخود 
فرنگی، لوبیا 
و سبزی های 

میوه ای

سال دوم: انواع 
گیاهان خانوادۀ 

کلم

سال سوم: 
سبزی های 

ریشه ای، پیازی و 
برگی

شکل برنامۀ تناوب سه سالۀ سبزی کاری
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جدول برنامۀ تناوب چهارسالۀ سبزی

یکی از علل برقراری تناوب زراعی، استفادۀ بهینه از عناصر غذایی موجود در 
خاک است. برای این منظور باید بدانیم که سبزی ها و صیفی ها از نظر میزان 

مصرف عناصر مهم نیتروژن، پتاسیم و فسفر چه وضعیتی دارند. 
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گیاهان همراه

گاهی کشت دو یا چند گیاه در کنار هم به صورت ردیفی یا درهم فوائدی دارد که بهتر است به آن 
توجه نمود و در صورت امکان از این فوائد استفاده نمائیم. به عنوان مثال کشت پیاز همراه با هویج 

موجب دفع شتۀ پیاز می شود. در جدول زیر مشخصات گیاهان همراه و فوائد آنها ذکر شده اند.

جدول نمونه هایی از ترکیب گیاهان همراه و نحوۀ تأثیر آنها

نحوۀ تأثیرگیاهان همراهگیاه اصلی

دفع سوسک مارچوبهگوجه فرنگیمارچوبه

هویج، کلم گل، کلم معمولی، لوبیا
نخودفرنگی، جعفری

همگی بر رشد سالم لوبیا کمک می کنند

همگی بر سالمت رشد لوبیا کمک می کنندپیازچغندر لبویی

کلم معمولی، کلم 
گل، کلم بروکلی و 

کلم تکمه ای

لوبیا، سیب  لبویی، کرفس،  چغندر 
نعناع، شوید پیاز، آویشن،  زمینی، 

الدن

همگی بر سالمت رشد لوبیا کمک می کنند
کرم های برنده و الرو پروانۀ سفید را دفع 

می کند

نخود فرنگی، درمنه، جعفری،تره هویج
فرنگی، پیازچه، تربچه، کاهو پیاز

اغلب این گیاهان مگس کاهو را دفع می کنند.
حدود 4 برابر تعداد پیاز باید کاهو کشت شود

شوید، لوبیا، تره فرنگی، گوجه کرفس
فرنگی، 

کلم معمولی، کلم بروکلی، کلم گل، 
کلم تکمه ای

پروانۀ سفیدۀ کلم را دفع می کند

توت فرنگی، هویج، پیاز، چغندر کاهو
لبویی

بر رشد و سالمت گیاه کمک می کند

هویجپیاز
کاهو، چغندر لبویی

از شتۀ پیاز جلوگیری می کند
بر سالمت رشد گیاه کمک می کند

برسالمت رشد گیاه کمک می کندنخودفرنگی، لوبیا، سیب زمینیجعفری ریشه ای

گل جعفریسیب زمینی
لوبیا

تربچۀ وحشی
بادمجان
الدن 

نماتدها را دفع میکند
باعث سردرگمی سوسک کلرادو می شود

فراردهندۀ حشرات است
سوسک کلرادو را به تله می اندازد

حشرات را دفع می کند

از گیاه بطور فیزیکی حفاظت می کندذرتکدو 

دافع حشرات استریحانگوجه فرنگی
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جدول نمونه   هایی از حشرات مفید

  
تصویر  شرح تصویر علمی نام  نام فارسی ردیف

حشرۀ 
کامل

 Chrysoperla
carnea بالتوری 1

الرو در 
حال تغذیه 

از شته

تخم های 
حشره
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حشرۀ 
کامل در 

حال تغذیه 
از شته

 Coccinella
septempunctata

کفشدوزک 
هفت 
نقطه ای

2

حشرۀ 
کامل 
و الرو 

کفشدوزک

تخم های 
کفشدوزک
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در حال 
تخمگذاری 
روی تخم 
یک آفت

 Trichogramma
sp.

زنبور 
تریکوگراما 3

حشرۀ کامل 
در حال 

تخم ریزی 
روی بدن 

شته

 Aphidius
colemani

زنبور 
پارازیت 4

الشۀ بدن 
شته های 
تغذیه شده



72

حشرۀ 
کامل

 Stenophasmidae
Benoit

زنبور 
براکونید 5

پیلۀ زنبور 
روی بدن 
الرو  کرم 
شاخدار 
)آفت 
گوجه 
فرنگی(

حشرۀ 
کامل 
آمادۀ 
شکار

 Manteodea
Burmeister شیخک 6

کنۀ 
شکارگر 
در حال 
تغذیه از 
کنۀ آفت

 Phytoseiulus
persimilis

کنۀ 
شکارگر 7
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جدول گیاهان میزبان و روش هاي کنترل گونه هاي مختلف سفیدك پودري

جدول نمونه ای از قارچ ها و باکتری های بیماری زا )پاتوژن( در بدن آفات

روش کنترل نام علمي گونه قارچ میزبان

استفاده از واریته هاي مقاوم کاهو، 
خیار؛ اسپري آب، استفاده از سموم 
قارچ کش در صورت لزوم روي کدو

 Erysiphe
 cichoracearum

خیار، آندیو )کاسنی فرنگی(، کاهو، 
خربزه، سیب زمیني، کدو 

معموالًً نیازي به کنترل ندارد  Erysiphe
 cruciferarum

کلم بروکلي، کلم برکسل، کلم گل و 
سایر کلم ها، تربچه، شلغم

در صورت نیاز استفاده از سموم 
قارچ کش 

 Erysiphe
 lycopersici گوجه فرنگي

استفاده از واریته هاي مقاوم؛ آبیاري 
باراني  Erysiphe pisi نخود فرنگي

استفاده از واریته هاي متحمل بیماري  Erysiphe
 heraclei هویج، جعفري، جعفري ریشه اي

استفاده از واریته هاي متحمل بیماري  Erysiphe
 polygoni چغندر

به ندرت نیاز به کنترل دارد؛ استفاده از 
سموم قارچ کش در صورت نیاز

 Leveillula
 taurica

آرتیشو، بادمجان، فلفل، گوجه 
فرنگي

در برخي از سبزي ها استفاده از ارقام 
مقاوم  Sphaerotheca

 fuliginea
لوبیا، خیار، بامیه

مراحل زندگی 
قارچ در بدن آفت 
کرم ابریشم باف 

ناجور

 Entomophaga
maimaiga

قارچ 
پاتوژن

اندام باکتری
 Bacillus

thuringiensis
باکتری 
پاتوژن
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فهرست نمونه  هایی از عوامل بیولوژیکی و پاتوژن ها 

پاتوژن های هدف مندرج بر نام تجارتیعامل کنترل بیولوژیکی
روی برچسب محصول

 Agrobacterium
radiobacter

)باکتری(

Galltrol A (strain 84(
Norbac 84C )strain K84(

گال طوقه 
  

 Agrobacterium
tumefacians

 Ampelomyces
quisqualis )قارچ(

AG10سفیدک پودری

 Bacillus subtilis
)باکتری(

 Companion )GB03
 strain)

Serenade
 Rhapsody (QST 713

strain)

پیتیوم، فوزاریوم، فیتوفتورا، 
رایزوکتونیا، سفیدک پودری، 

Colletotrichum
Erwinia, Pseudononas,

  Xanthomonas,
 Diplocarpon,

Cercospora, Venturia.

 Gliocladium
catenulatum

)قارچ(
Primastopپیتیوم، رایزوکتونیا، بوترتیس

Streptomyces lydicus
 )actinomycete(
 )باکتری شبه قارچ(

 Streptomyces
griseoviridis

Actinovate

Mycostop

پیتیوم، فوزاریوم، فیتوفتورا، 
رایزوکتونیا،

بوتریتیس، سفیدک پودری، 
سفیدک

دروغی، اسکروتینیا، 
ورتیسیلیوم، پیتیوم،
بوتریتیس، آلترناریا، 

فوموپسیس،
فوزاریوم، فیتوفتورا 

 Trichoderma
 harzianum )قارچ(

Trichoderma virens
SoilGard

PlantShield

پیتیوم، فوزاریوم، فیتوفتورا، 
رایزوکتونیا، سفیدک پودری، 
سفیدک دروغی، اسکلروتینیا
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جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

تصویر شرح 
تصویر

نام علمی نام 
فارسی

ردیف

حلزون 
بالغ

 Helicella
candeharica حلزون 1

نوزاد 
حلزون

خسارت 
حلزون 
روی 
برگ

لیسک یا 
راب بالغ

 Lehmannia
valentiana

لیسک 
یا راب 2
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ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

حشرۀ بالغ

 Gryllotalpa
Gryllotalpa آبدزدک 3

آفت در حال 
تغذیه

تخم های آفت

نوزادان آفت 
در داخل 

النه ای درون 
خاک

حشرۀ کامل 
شتۀ سیاه 

باقال در حال 
مکیدن شیرۀ 

گیاهی

Aphis sp. شته 4
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نوزاد و حشرۀ 
کامل در حال 

خسارت

 Chrysomela
decemlineata

سوسک 
کلرادو

5

تخم های آفت

الرو آفت

حشرۀ کامل 
آفت

آثار شته روی 
برگ و میوۀ 

طالبی
شته 6

ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها
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ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

تخم های 
آفت

 Pieris
brassicae

سفیدۀ 
بزرگ 

کلم
7

الروهای 
آفت در 

حال تغذیه

پروانۀ بالغ 
نر )راست( و 

ماده)چپ(

ریشۀ هویج 
آلوده به 

نماتد

 Meloidogyne
sp.

نماتد 
مولد 

غده در 
ریشه

8

نماتد بالغ
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ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

الرو کرم 
آگروتیس

 Agrotis
segetum

کرم طوقه بر 
)آگروتیس(

9

پروانۀ 
بالغ کرم 
آگروتیس

پازهای 
خسارت 
دیده از 
تریپس

Thrips tabaci تریپس پیاز 10

آفت در حال 
تغذیه



80

ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

الرو )باال( و 
شفیرۀ آفت 

)پایین(

 phithorimaea
operculella

بید 
سیب 
زمینی

11

حشرۀ کامل 
آفت

آفت در حال 
تغذیه روی 
برگ گوجه 

فرنگی

Bemisia sp.

مگس 
سفید 
)سفید 
بالک(

12

حشرات 
کامل

خسارت 
آفت به 

ریشۀ هویج
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ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

الرو در حال 
تغذیه از 

ریشه

 Polyphilla
olivieri

کرم سفید 
ریشه

13

حشرۀ کامل

کنۀ بالغ 
که شیرۀ 
گیاهان را 

می مکد

 Tetranychus
urticae

کنۀ 
تارعنکبوتی

14

غده های 
سیب زمینی 

آلوده به 
آفت
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ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

الرو مگس 
در حال 
تغذیه از 

پیاز

مگس پیاز 15

حشرۀ 
کامل

تخم های 
آفت در 
داخل 
زمین

شفیرۀ 
آفت
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ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

شفیرۀ 
آفت

تخم های 
آفت

خسارت 
مینوز روی 

برگ

 Liriomyza
sativae

مینوز برگ 
سبزی 17

حشرۀ 
کامل آفت

حشرۀ 
کامل

 Bruchus
pisorum

سوسک 
نخودفرنگی 16
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ادامۀ جدول نمونه هایی از آفات سبزی ها و صیفی ها

مراحل 
دگردیسی 
و نحوۀ 
خسارت 

آفت

حشرۀ 
کامل

 Bruchus
 rufimanus

سوسک 
باقال 18

دانۀ 
خسارت 

دیده
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جدول بیماری های مهم سبزی ها و صیفی ها

4
سفیدک 
سطحی 
)پودری(

 Erysiphe
cichoracearum

 Sphaerotheca  و
fuliginea

 نشانۀ
 بیماری

 روی برگ
خیار

3
سفیدک 
دروغی 
)درونی(

Pseudoperonospora 
cubensis

 نشانۀ
 بیماری
 روی
 سطح
 فوقانی
برگ

بوته میری2

Colletotrichum 
atramentarium
 Phytophthora و

capsici و  Fusarium  
oxysporum

 نشانۀ
 بیماری
 روی
ساقه

Puccinia alliiزنگ پیاز1
 لکه های

 روی برگ
پیاز
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ادامۀ جدول بیماری های مهم سبزی ها و صیفی ها

7

 لکه
 باکتریایی

 برگ
کرفس

Pseudomonas 
syringae pv.apii

 لکه های
 روی برگ
کرفس

 موزائیک6
Mosaic virusesخیار

 عالمت
 موزائیک

 روی
 میوه های

خیار

 عالمت
 بیماری
 روی

 برگ های
خیار

آنتراکنوز5
Collethotrichum 

spp.

 عالمت
 بیماری
 روی

 غالف های
لوبیا
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ادامۀ جدول بیماری های مهم سبزی ها و صیفی ها

 عالمت
 بیماری
 روی

 میوه های
 گوجه
فرنگی

 عالمت
 بیماری
 روی

هندوانه

 عالمت
 بیماری

 روی ساقۀ
هندوانه

8

 لکه
 موجی
 گوجه
فرنگی

Alternaria 
Solani

 نشانۀ
 بیماری

روی میوه
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ادامۀ جدول بیماری های مهم سبزی ها و صیفی ها

 نشانۀ بیماری
روی برگ

 نشانۀ بیماری
روی ریشه

 پوسیدگی9
ـ گلگاه

کمبود کلسیم
 در میوه های
گوجه فرنگی
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شکل تصاویری از عالئم کمبود مواد غذایی در برگ های گوجه فرنگی
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ایمنی، بهداشت و ارگونومی
فصل 5
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عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

مثال های کاربردی
عالیم ایست، 

اضطراری، خاموش، 
عالیم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از کمریند 
ایمني استفاده 

شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از ماسک 
ایمني استفاده  

شود 

باید از لباس 
ایمني استفاده 

شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشكاري 
استفاده شود

باید فقل شود 

باید از گوشي 
محافظ استفاده 

شود 
باید از پل 

استفاده شود 
قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید عینک 
حفاظتي 
بپوشید

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ استفاده 

شود 

باید همه 
دست ها شسته 

شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
کمک های اولیه برانكارددوش اضطراریشستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های 
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
تلفن اضطرارينردبان فرار 
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

کلید هشدار کاله آتش نشانی 
حریق 

تلفن اضطراری 
حریق

عالیم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در وان 

حمام، دوش یا 
ظرفشویی ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل 
نقلیه باالبر 

ممنوع

ورود افراد 
متفرقه ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستكش ممنوع

عكسبرداري 
ممنوع

عدم دسترسي 
براي افراد با 
قطعات فلزي 



116

عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الكتریكی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت 
به زمین خوردن 

و گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الكترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت

4-    حفاظت کامل و استفاده از دستگاه های 
4- ممكن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی

شود

3-    حفاظت کامل و استفاده از دستگاه های 
شوک 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی و  حرارت  اثر  در  است  ممكن   -3

منفجر شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
2-  با حرارت مالیم مشتعل می گرددصورت استفاده گردد

تغییرات شیمیایی شدید می دهد ولی   -2
منفجر نمی شود

استفاده  تنفسی  دستگاه  از  1-  بایستی 
گردد

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 
می گردد

ناپایدار  حرارت  از  استفاده  اثر  در   -1
می گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقايسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الكتریكی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه 
اشتعال

4ـ زیر 73 درجه فارنهایت
3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممكن است منفجر شود

3ـ ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده
خاموش کننده های نوع آبی پودری چند 

منظور CO2  هالون 
خاموش کننده های پودری چندمنظوره 

خاموش کننده های نوع آبی
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
چوب، زغال سنگ، پارچه، موادی 
که در اثر حریق شكل خود را از 

دست می دهند مانند: الستیک نرم، 
پالستیک نرم

جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مكانیكی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و 
غیره )غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الكل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب 
ترکیب شوند تولید گاز قابل اشتعال 

می نماید مانند:  کاربپد
گازهای قابل اشتعال

 CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 
تجهیزات برقیترانسفورماتورها

فلزات قابل اشتعالمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک

 میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف
50ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود3

500ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود4

1000ـ500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود6

5000ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9

A دسته

B دسته

C دسته

D دسته

E دسته
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 ارگونومی

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز شرایط
مثال هایی از نوع کارکرد )بر حسب کیلوگرم(

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت 

دارد
حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرودست ها کاماًل کشیده شده اند

یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

19 کیلوگرم نیروب( زائل زین

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 
هنگام تعمیر نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

13 کیلوگرم نیرویج( در حالت نشسته
کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 

کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و 
گذاشتن سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید از آن تجاوز شرایط
مثال هایی از نوع کارکرد )بر حسب کیلوگرم(

کشیدن اجسام به سمت پایین 
در ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیروی

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب 
نظیر دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار 

انداختن یک جرثقیل زنجیری گیره های برقی، 
سطح گیره قطری کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا 
به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیروارتفاع شانه

 25 cm کشیدن به سمت باال
)in 10 ( باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیروارتفاع آرنج

فشار دادن به سمت باال تا 
20کیلوگرم نیروارتفاع شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک 
لوله یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت 

باالی تخته
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پشتی صندلی باید کاماًل به کمر بچسبد و پایین 
آن قوس طبیعی کمر را پوشش دهد.

باشد. شانه ها  واقعی  برابر 90 درجه  آرنج  زاویه 
نیز در وضعیت راحت قرار داشته  باشند.

ران به صورت افقي بوده و زاویۀ آن با مفصل زانو 
بین 90 تا 110 درجه باشد.

اگر  گیرد  قرار  زمین  روی  کاماًل  باید  پاها  کف 
ارتفاع مناسب نیست از زیرپایی استفاده شود.

مچ دست در حالت طبیعی مستقیم روی صفحه 
کلید قرار می گیرد.

                           میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

                           زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی 1
5ترکیبات ضد یخ

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر تر شیمیایی5

خاموش کننده های حاوی پودر خشک شیمیایی 6
12با سیلندرهای آلومینیم و یا برنجی

خاموش کننده های حاوی پودر خشک شیمیایی 7
12با سیلندرهای فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه

بالن 8 دارای  و  پودر  حاوی  خاموش کننده های 
12)کارتریج( یا سیلندرهای فوالدی ریخته گری شده
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 
70تا 79 مربوط به انواع شیشه های 

است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک 
یا آلومینیم

آلومینیم

چوب

چوب پنبه

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است
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                     عاليم و کدهای بازيافت مواد مختلف
امروزه بازیافت به عنوان یكی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به 
خصوص در مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.
یكی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفكیک زباله در مبدأ کمک 
نماید عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در 

ذیل، به بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی پلی اتیلن تری فتاالت
باال

پلی اتیلن با چگالی پلی وینیل کلراید
پایین

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که 

عمدتاً شامل 
اکریلیک ها،     فایبرگالس، 
پلی آمید و مالمین )اوره 

فرمالدئید(

به  مربوط  ترتیب  به   14 تا   8 کدهای   
نیكل  قلیاتی،  اسیدی،  ـ  سرب  باتری های 
لیتیوم،  هیدرید،  متال  نیكل  کادمیوم، 
)باتری های  کربن  زینک  و  نقره،  اکسید 

قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج 

با سایر مواد، کاغذ 
روزنامه، پاکت نامه 

و غیره

آهنکاغذ
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کدها عبارت اند از: 

PETE -1 پالستیک کد 1: پلی اتیلن ترفتاالت، قابل بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک است 
که به عنوان بطری های آب، نوشانه و ظرف های یک بار مصرف و غیره استفاده می شود. محكم و در 
برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، فیبرهای 

پلی استر و غیره تبدیل می شود.
HDPE-2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شكل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیكی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمكت و غیره تبدیل می شود.
PVC-3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنكه محیط زیست و 
سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 
LDPE-4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش است. 
معموالً در نخ های شیرینی، بسته بندی، قوطی های فشاری، کاورهای خشكشویی به کار می رود. بعد 

از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده می شود.
است.  مقاوم  فوق العاده  برابر حرارت  در  و  پایین  غلظت  با  پلی پروپیلن   :5 پالستیک کد   pp-5
راهنمایی و  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

دارد. کاربرد  کشویی  قفسه های  و  دوچرخه  پارک  جای  پارو،  رانندگی، 
PS -6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار و غیره 
بكار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل نمی کند، 
کاربرد زیادی دارد. با آنكه این ماده جزو برنامه های بازیافت شهرداری ها نیست، اما می تواند به 

عایق های حرارتی، شانه های تخم مرغ، خط کش و ظروف پالستیكی تبدیل شود.
از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   -7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیكی و مواد 

سفارشی هستند.
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فصل 6

شایستگی های غیر فنی و توسعه حرفه ای 
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شایستگی های 
غیرفنی

ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفه ای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری 
مادام العمر

یادگیری 

توسعه شایستگی و 
دانش

ایفای نقش در تیم

شرکت در اجتماعات 
و فعالیت ها

رهبری تیم 

احترام گذاشتن به 
ارزش دیگران

مدیریت زمان 

مدیریت مواد 

مدیریت منابع مالی 

مدیریت منابع انسانی

درستكاری و کسب 
حالل

مسئولیت پذیری 

تعالی فردی

اجتماعی بودن

مهارت گوش دادن 

مذاکره

جمع آوری اطالعات 

سامان دهی اطالعات

تفسیر و تبادل اطالعات

کاربرد فناوری اطالعات

تفكر انتقادی

تفكر خالق

تفكر سیستمی

درک درست از سیستم

تنظیم و اصالح عملكرد

بهبود عملكرد

تفكر منطقی

استدالل  

تصمیم گیری 

حل مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب فناوری مناسب

به کارگیری فناوری مناسب

نگه داری فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

خود مدیریتی

مدیریت کارها و پروژه ها

 مدیریت کیفیت

شايستگی های غیر فنی
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تکنسین
)سطح 3(

تکنسین باغبانی
)31420293(

کارگر ماهر
)سطح 1(

پرورش دهندگان محصوالت باغی
)61120191(

تکنسین ارشد 
)سطح 4(

تکنسین ارشد باغبانی
)31420294(

کمک تکنسین
)سطح 2(

تولیدکنندگان محصوالت 
باغی )61130192(

مهندس حرفه ای
)سطح 5(

مهندس باغبانی و فضای 
سبز )21320195(

مسیرهای توسعة حرفه ای رشتة امور باغی

ساختار توسعة صالحیت حرفه ای و شغلی گروه باغبانی
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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 كشنیمازالEC1%آزادیراختین1
حشره كشاتیولEC47%اتیون2
حشره كشاُبرونSC24%اسپیرومسیفن3
حشره كشتریسرSC24%اسپینوزاد4
حشره كشموسپیالنSP20%استامی پراید5
حشره كشمتاسیستوكسEC25%اكسی دیمتون متیل6
حشره كشكنفیدورSC35%ایمیداكلوپراید7
حشره كشگاچوWS70%ایمیداكلوپراید8
حشره كشآوانتSC15%ایندوكساكارب9

حشره كشام وی پیWG90%باسیلوس تورینجینسیس10
حشره كشآپالودSC40%بوپروفزین11
حشره كشآمبوشEC25%پرمترین12
حشره كشكوراكرونEC40%پروفنفوس13
حشره كشاكتیلیکEC50%پریمفوس متیل14
حشره كشپریمورDF50%پریمیکارب15
حشره كشپریمورWP50%پریمیکارب16
حشره كشدرای سایدP80%پودر سیلیس17
حشره كشچسWG50%پی متروزین18
حشره كشچسWP25%پی متروزین19
حشره كشآگروترینWP.1%پیرتروم20
حشره كشآدمیرالEC10%پیری پروكسی فن21
حشره كشسومی پِلوEC50%پیریدالیل22
حشره كشدیپتركسEC50%تری كلروفن23
حشره كشدیپتركسWP80%تری كلروفن24
حشره كشدیپتركسSP80%تری كلروفن25
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حشره كشكالیپسوSC48%تیاكلوپراید26
حشره كشپروتئوسOD11%تیاكلوپراید + دلتامترین27
حشره كشآكتاراWG25%تیامتوكسام28
حشره كشكروزرFS35%تیامتوكسام29
حشره كشدسیسEC2/5%دلتامترین30
حشره كشروغن نارگیلWSC65%دی اتانول آمید31
حشره كشبازودینEC60%دیازینون32
حشره كشبازودینWP40%دیازینون33
حشره كشبازودینGR10%دیازینون34
حشره كشبازودینGR5%دیازینون35
حشره كشدیمیلینODC45%دیفلوبنزورون36
حشره كشدیمیلینWP25%دیفلوبنزورون37
حشره كشددواپEC50%دیکلرووس38
حشره كشروكسیونEC40%دیمتوات39
حشره كشریپکوردEC40%سایپرمترین40
حشره كشتریگرادWP75%سیرومازین41
حشره كشكاسکیدDC5%فلوفنکسورون42
حشره كشسومیسیدینEC20%فن والریت43
حشره كشسیدیالEC50%فنتوات44
حشره كشلبایسیدEC50%فنتیون45
حشره كشسومیتیونEC50%فنیتروتیون46
حشره كشزولونEC35%فوزالون47
حشره كشریجنتGR0/2%فیپرونیل48
حشره كشپادانGR4%كارتاپ49
حشره كشدورسبانEC40/8%كلروپیریفوس50
حشره كشنگزالوتGR5%كلروپیریفوس51
حشره كشرلدانEC40%كلروپیریفوس متیل52
حشره كشگالدیاتور 5 تی سیEC50%كلروپیریفوس+ كلریفوس متیل53
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حشره كشَمچEC5%لوفنورون54
حشره كشلوفوكسEC10/5%لوفنورون+فنوكسی كارب55
حشره كشماالتیونEC57%ماالتیون56
حشره كشهوستاكوئیکEC50%هپتنفوس57
حشره كشكنسالتEC10%هگزافلومورون58
كنه كشورتی مکEC1/8%آبامکتین59
كنه كشپروپالWP25%آزوسیکلوتین60
كنه كشنئورونEC25%بروموپروپیالت61
كنه كشسیترازونEC20%بنزوكسی میت62
كنه كشامایتEC57%پروپارژیت63
كنه كشامایتEW57%پروپارژیت64
كنه كشسان مایتWP20%پیریدابن65
كنه كشتدیون وی EC7/52%18تترادیفون66
كنه كشاكاتینEC25%تیومتون67
كنه كشكلتانEC18/5%دیکوفول68
كنه كشدانیتولEC10%فن پروپاترین69
كنه كشارتوسSC5%فن پیروكسی میت70
كنه كشپرایدSC20%فنازاكوئین71
كنه كشآپولوSC50%كلوفنتزین72
كنه كشنیسورونEC10%هگزی تیازوكس73
قارچ كشاُرتیوا تاپSC32.5%آزوكسی استوربین74
قارچ كشاپوسSC12/5%اپوكسی كونازول75
قارچ كشهینوزانEC50%ادیفنفوس76
قارچ كشرورالWP50%ایپرودیون77
قارچ كشرورال تی اسWP52/5%ایپرودیون+كاربندازیم78
قارچ كشفنگافلورSL5%ایمازالیل79
قارچ كشبرودوفیکسSC18%برودوفیکس80
قارچ كشبنلیتWP50%بنومیل81
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قارچ كشبلیسWG38%بوسکالید+پیراكلواستروبین82
قارچ كشُكلیسSC30%بوسکالید+كروزوكسیم متیل83
قارچ كشبایکورWP25%بی ترتانول84
قارچ كشتیلتEC25%پروپیکونازول85
قارچ كشالماردورFS40%پروتیوكونازول+تبوكونازول86
قارچ كشاسپورگونWP50%پروكلراز87
قارچ كشمون ِسِرنWP25%پنسیکرون88
قارچ كشتوپازEW20%پنکونازول89
قارچ كشراكسیلDS2%تبوكونازول90
قارچ كشفولیکورEW25%تبوكونازول91
قارچ كشراكسیلFS6%تبوكونازول92
قارچ كشلوسِپلEC10%تتراكونازول93
قارچ كشرئالFS20%تری تیکونازول94
قارچ كشكالیکسینEC75%تری دمورف95
قارچ كشبیمWP75%تری سیکالزول96
قارچ كشفلینتWG50%تری فلوكسی استروبین97
قارچ كشانووکWG75%تری فلوكسی سولفورون98
قارچ كشتریفمینEC15%تری فلومیزول99

قارچ كشتریفمینWP15%تری فلومیزول100
قارچ كشبایلتونWP25%تریادیمفون101
قارچ كشبایتانDS7/5%تریادیمنول102
قارچ كشتکتوWP60%تیابندازول103
قارچ كشواكس سیترازول%0.70تیابندازول+ایمازالیل104
قارچ كشوینسنت پیDS5%تیابندازول+فلوتریافول105
قارچ كشتوپسین امWP70%تیوفانیت متیل106
قارچ كشهومایWP80%تیوفانیت متیل + تیرام107
قارچ كشملپركسWP65%دودین108
قارچ كشدیویدندDS3%دیفنوكونازول109
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قارچ كشدیویدندFS3%دیفنوكونازول110
قارچ كشكاراتانEC35%دینوكاپ111
قارچ كشكاراتانWP18/5%دینوكاپ112
قارچ كشدیتان زد WP80%78زینب113
قارچ كشآلتوSL10%سایپروكونازول114
قارچ كشآرتئاEC33%سایپروكونازول + پروپیکونازول115
قارچ كشدیویدند استارFS3/63%سایپروكونازول+دیفنوكونازول116
قارچ كشاكویشن پروWG52/5%سایموكسینیل+فاموكسادون117
قارچ كشتركیب بردوEW25%سولفات مس+آهک118
قارچ كشالوزال ـکوزانDF80%سولفور119
قارچ كشالوزال ـکوزانWG80%سولفور120
قارچ كشالوزال ـکوزان%90ـ WP80سولفور121
قارچ كشگل گوگرد سولفور122
قارچ كشایمپکتSC12/5%فلوتریافول123
قارچ كشسلستFS2/5%فلودیوكسینل124
قارچ كشاورتوسایدWP50%كاپتان125
قارچ كشدروزالWP50%كاربندازیم126
قارچ كشباویستینWP60%كاربندازیم127
قارچ كشآلتوكمبیSC46%كاربندازیم+سایپروكونازول128
قارچ كشآلرتWP37/5%كاربندازیم+فلوزیالزول129
قارچ كشویتاواكسWP75%كاربوكسین130
قارچ كشویتاواكسL40%كاربوكسین تیرام131
قارچ كشویتاواكس تیرامWP75%كاربوكسین تیرام132
قارچ كشوینSC30%كارپروپامید133
قارچ كشاستروبیWG50%كروزاكسیم متیل134
قارچ كشداكونیلWP75%كلرتالونیل135
قارچ كشداكونیلSC72%كلرتالونیل136
قارچ كشكوپراویتWP35%كوپراوكسی كلراید137
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قارچ كشدیتان ام WP80%22مانب138
قارچ كشدیتان ام WP80%45مانکوزب139
قارچ كشسولفور پَد متابی سولفیت سدیم140
قارچ كشریدومیلGR5%متاالكسیل141
قارچ كشریدومیل مانکوزبWP72%متاالكسیل مانکوزب142
قارچ كشواپامL32/7%متام سدیم143
قارچ كشتریمیدالEC9%نوآریمل144
قارچ كشانویلSC5%هگزاكونازول145
علف كشگزاپریمWP80%آترازین146
علف كشگزاپاكسWP80%آمترین147

آمترین+تری فلوكسی 148
سولفورون سدیم

WG75%علف كشكریسَمت

علف كشسان رایس پالسSC31/5%آنیلوفوس+اتوكسی سولفورون149
علف كشسوناالنEC33/3%اتال فلورالین150
علف كشاسنیتEC50%استوكلر151
علف كشسورپاسEC76%استوكلر+دیکلرآمید152
علف كشتاپ استارEC3%اكسادیارژیل153
علف كشتاپ استارWG80%اكسادیارژیل154
علف كشگل ای EC24%2اكسی فلورفن155
علف كشرونستارSL12%اگزادیازون156
علف كشارادیکانEC82%ای پی تی سی+دی كلرامید157
علف كشپنترSC55%ایزوپروترون + دیفلوفنکان158
علف كشپرسوئیتSL10%ایمازتاپیر159
علف كشتوتریلEC22/5%ایوكسینیل160
علف كشبرومینال ـپاردنرSL22/5%بروموكسینیل161
علف كشبرومیسید ام آEC40%بروموكسینیل +ام ث پ آ162
علف كشلونداكسDF60%بن سولفورون متیل163
علف كشبازاگرانSL48%بنتازون164
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علف كشماچتیEC60%بوتاكلر165
علف كشماچتیEW60%بوتاكلر166
علف كشگراماكسونSL20%پاراكوات167
علف كشریفیتEC50%پرتیال كلر168
علف كشآژیلEC10%پروپاكوئیزافوپ پی اتیل169
علف كشاستام افEC36%پروپانیل170
علف كشگزاگاردWP80%پرومترین171
علف كشُكن ُویDF88%پرومترین+فلومتورون172
علف كشاستامپEC33%پندیمتالین173
علف كشریلوف اچEC35%پی پروفوس+توفوردی174
علف كشلنتاگرانEC60%پیریدات175
علف كشلنتاگرانWP45%پیریدات176
علف كشتوردون كا L21/6%22پیکلورام177

پینوكسادن+ایمن كننده 178
كلوكینتوست ـمکسیل

EC10%100علف كشآكسیال

پینوكسادن+ایمن كننده 179
كلوكینتوست ـمکسیل

EC4.5%045علف كشآكسیال

پینوكسادن+كلودینافوپ 180
پروپارژیل

EC4.5%علف كشتراكُسس

علف كشتبوسانSC50%تبوتیورون181
علف كشسیمبارWP80%ترباسیل182
علف كشلوگران اكستراWG64%تربوترین+تریاسولفورون183
علف كشآوادكسEC46%تری آالت184
علف كشبی دبلیوG10%تری آالت185
علف كشگرانستارDF75%تری بنورون متیل186
علف كشسافاریDF50%تری فلوسولفورون متیل187
علف كشاربیتوكسCR95%تری كلرو استات سدیم188
علف كشترفالنEC48%تریفلورالین189
علف كشیو46 دیفلوئیدSL72%توفوردی190
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علف كشیو46 كمبی فلوئیدSL67/5%توفوردی+ام ث پ آ191
علف كشباسفاپونSP80%داالپون192
علف كشلین تورWG70%دای كامبا+تریاسولفورون193
علف كشدیالِن سوپرSL46.4%دای كامبا+توفوردی194
علف كشبتانال آ امEC15/7%دس مدیفام195
علف كشكوبکسEC25%دی نیترامین196
علف كشآونجSL25%دیفنزوكوات197

دیکلوپروپ+مکوپروپ+ام ث 198
پ آ

SL60%علف كشدوپلوسان سوپر

علف كشایلوكسانEC36%دیکلوفوپ متیل199
علف كشكارمکسWP80%دیورون200
علف كشبَِریجDF60%دیورون+هگزازینون201
علف كشتیتوسDF25%ریم سولفورون202
علف كشنابواسOEC12/5%ستوكسیدیم203
علف كشآپیروسWDG75%سولفوسولفورون204
علف كشرونیتEC72/7%سیکلوات205
علف كشفوكوسEC10%سیکلوكسیدیم206
علف كشستوفWG20%سینوسولفورون207
علف كشسافیکس بی دبلیوEC20%فلم پروپ ام ایزوپروپیل208
علف كشفوزیلیدسوپرEC12/5%فلوآزیفوپ پی بوتیل209
علف كشبتانال معمولیEC15/7%فن مدیفام210

فن مدیفام+دس 211
مدیفام+اتوفومازیت

EC18%علف كشبتانال پروگرس آ ام

فن مدیفام+دس 212
مدیفام+اتوفومازیت

EC27.4%علف كشبتانال پروگرس

علف كشپوماسوپرEW7/5%فنوكساپروپ پی اتیل213
علف كشسلکت سوپرEC12%كلتودیم214
علف كشداكتالWP75%كلرتال دی متیل215
علف كشپیرامینDF65%كلریدازون216
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علف كشپیرامینSC50%كلریدازون217
علف كشپیرامین WP65%كلریدازون 218
علف كشپیرامین WP80%كلریدازون 219
علف كشلونترلSL30%كلوپرالید220
علف كشتاپیکEC8%كلودینافوپ پروپارژیل221
علف كشتارگاسوپرEC5%كوئیزالوفوپ پی اتیل222
علف كشپنتراEC40%كوئیزالوفوپ پی تفوریل223
علف كشبستاSL20%گلوفوسینیت آمونیوم224
علف كشرانداپSL41%گلیفوزیت225
علف كشوید َمسترSL36%گلیفوزیت با امالح دوگانه226
علف كشآفالونSC45%لینورون227
علف كشبوتیسان استارSC41.6%متازاكلر+كوئین مراک228
علف كشگلتیکسWG70%متامیترون229
علف كشگلتیکسWP70%متامیترون230
علف كشلکسونDF45%متری بوزین231
علف كشسنکورWP70%متری بوزین232

مزوسولفورون+ یدوسولفورون+ 233
ایمن كننده

OD1.2%علف كشآتالنتیس

علف كشاردرامEC71%مولینیت234
علف كشاردرام سوپرEC71%مولینیت235
علف كشگاالنت سوپرEC10/8%هالوكسی فوپ ار متیل236
علف كشگاالنتEC12/5%هالوكسی فوپ اتوكسی اتیل237

یدوسولفورون 238
متیل+مزوسولفورون متیل

WDG6%علف كششوالیه

فومیگانتفستوكسینTB56%آلومینیوم فسفاید239
فومیگانتبرومور دو متیلGS98%متیل بروماید240
فومیگانتدگش پلتP56%منیزیم فسفاید241
موش كشكلرتB0/005%برودیفاكوم242
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موش كشالنی رتB0/005%برومادیولون243

دیفناكوم244
 Bait

Pellete.005%موش كشبونی َرت

نماتد كشنماكورGR10%فنامیفوس245
نماتد كشراگبیGR10%كادوزوفوس246
حلزون كشفریکولBait1%فسفات آهن247
حلزون كشمتاالنجیB6%متالدهاید248
حلزون كش  نوار مسی249
سایرآتپالس آتپالس250
سایردفL72%تری بوتیل فسفرو تری تیوآت251
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
سایرمویانL100سیتوگیت258
سایرمویانL100%سیتووت259
سایرسیتووتL100%سیتووت260
سایرمویانL81/2%فری گیت261
سایرمویانSL41%فري گیت262

كلروفاسینون+ 263
سولفاكینوكسالین

B0/025%سایراكتو سین سی

سایرپرایم پالسEC12.5%فلومترالین264
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8 ـ16 4 ـ8 2 ـ4 كمتر از 2

سیر چغندر آرتیشو مارچوبه

پیاز هویج لوبیا سبز كلم بروكلی

سیب زمینی  تربچه كلم بروكسل كلم گل

كدو تنبل كرفس پیازچه

كدو حلوایی بادمجان كاهوی برگی

كاهو پیچ نخودفرنگی

خربزه اسفناج

بامیه ذرت شیرین

فلفل قطعات بریدۀ سبزیها

كدو مسمایی

گوجه فرنگی نارس

جدول قابلیت ماندگاری و پتانسیل نگهداری سبزی ها و صیفی های تازه در دما و رطوبت  
نسبی مطلوب )هفته(

یا تغییر یافته در طول حمل و نقل یا  جدول شرایط توصیه شدۀ اتمسفر کنترل شده 
سبزی ها انبار  در  نگهداری 

میزان 
کاربرد

اتمسفر کنترل شده )%( دما )سانتیگراد(
نام سبزی

Co2 O2 دامنۀ تغییر مطلوب

متوسط 2 ـ3 2 ـ3 0 ـ5 صفر آرتیشو

زیاد 10 ـ14 هوا 1 ـ5 7.8 مارچوبه

كم 4 ـ7 2 ـ3 5 ـ10 7.8 لوبیا سبز

متوسط 20 ـ30 8 ـ10 5 ـ10 2.8 لوبیای 
كنسروی

زیاد 5 ـ10 1 ـ2 0 ـ5 صفر كلم بروكلی

كم 5 ـ7 1 ـ2 0 ـ5 صفر كلم بروكسل

زیاد 3 ـ6 2 ـ3 0 ـ5 صفر كلم پیچ

متوسط 10 ـ20 3 ـ5 2 ـ5 12 طالبی
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كم 3 ـ4 2 ـ3 0 ـ5 صفر كلم گل

كم 3 ـ5 1 ـ4 0 ـ5 صفر كرفس

كم 0 ـ5 1 ـ2 0 ـ5 صفر كلم چینی

كم 0 1 ـ4 7.8 ـ12 4 خیار سبز

كم 3 ـ5 3 ـ5 1 ـ12 1 خیار ترشی

كم 2 ـ5 1 ـ2 0 ـ5 صفر تره فرنگی

متوسط 0 1 ـ3 0 ـ5 صفر كاهو پیچ

زیاد 5 ـ20 1 ـ5 0 ـ5 صفر كاهو 

متوسط 0 1 ـ3 0 ـ5 صفر كاهو برگی

كم 4 ـ10 هوا 1.7 ـ12 7.8 بامیه

كم 0 ـ10 1 ـ2 0 ـ5 صفر پیاز 

كم 0 ـ5 2 ـ3 0 ـ5 صفر پیازچه

كم 8 ـ10 8 ـ10 0 ـ5 صفر جعفری

كم 2 ـ3 2 ـ3 0 ـ10 صفر نخودفرنگی

كم 2 ـ5 2 ـ5 5 ـ12 7.8 فلفل دلمهای

كم 0 ـ5 3 ـ5 5 ـ12 7.8 فلفل تند

كم 2 ـ3 1 ـ2 0 ـ5 صفر تربچه

كم 5 ـ10 7 ـ10 0 ـ5 صفر اسفناج

كم 5 ـ10 2 ـ4 0 ـ5 صفر ذرت شیرین

متوسط 3 ـ5 3 ـ5 12 ـ15 12 گوجه فرنگی 
نارس

متوسط 3 ـ5 3 ـ5 10 ـ15 10 گوجه فرنگی 
رسیده

كم 4 ـ5 3 ـ4 0 ـ5 صفر شیکورۀ 
ویتلوف
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پیشگام  انتشارات  صنعتی،  كشاورزی  تا  منزل  باغچه  از  سبزی كاری  منصور،  تصدیقی،  1ـ 
1374

2ـ اشرفی، مرتضی، فرهنگ اوزان و مقادیر علمی و عملی بین المللی انتشارات شركت سینما 
آهنگ 1394

3ـ مقدمه ای بر آموزش مبتنی بر شایستگی و چارچوب ملی صالحیت حرفه ای 18  اردیبهشت 
1393، مركز تربیت مربی، كرج، ایران

4ـ آیین نامة مشتمل بر 4 فصل و 51 ماده تهیه و به استناد مواد 85 و 91 قانون كار در 
1387 شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 1387/12/27 به تصویب وزیر كار و امور 

اجتماعی رسیده است.
آیین نامة ایمنی ماشین ها و ادوات كشاورزی = آیین نامة حفاظتی كار با سموم دفع آفات در 

كارگاه ها ـ آیین نامة حفاظتی حمل دستی بار
5ـ راسخ جهرمی، عرفانه، عابدی، فریبا، فصلنامة علمی پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعة 
اقتصادی، سال اول، شمارۀ دوم، بهار1390، بررسی رابطة بخش كشاورزی و رشد و توسعة 

اقتصادی )1388 ـ 1355(

فهرست منابع



90



91

فصل 4

قوانین و دستور العمل ها
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قانون بيمه محصوالت كشاورزی
كرم  عسل،  زنبور  طيور،  دام،  كشاورزي،  محصوالت  انواع  بيمه  انجام  به منظور  ـ  واحده  ماده 
ابريشم و آبزيان پرورشي درمقابل خسارت هاي ناشي ازسوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ، 
طوفان، خشكسالي، زلزله، سيل، سرمازدگي، يخبندان، آتش سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي 
عمومي و قرنطينه اي امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه اي بعنوان وسيله اي براي نيل به 
كشاورزي  بانك  در  كشاورزي  محصوالت  بيمه  صندوق  كشاورزي  بخش  سياست هاي  و  اهداف 

مي شود. تأسيس 
تبصره 1 ـ صندوق بيمه محصوالت كشاورزي داراي استقاللي مالي و شخصيت حقوقي است و 
براساس مقررات قانوني شركت هاي دولتي اداره و داراي شوراي عالي مركب از وزراي كشاورزي، 
اموراقتصادي و دارايي بازرگاني، مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به رياست وزير كشاورزي 

مي باشد.
حدود وظايف و اختيارات شوراي عالي در اساسنامه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي خواهد آمد.
نمايندگان  از  مركب  فني  كميته  داراي  كشاورزي  محصوالت  بيمه  شوراي عالي  2 ـ  تبصره 

بود: خواهد  زير  وظايف  با  وصندوق  شوراي عالي  اعضاي  تام االختيار  و  ذي صالح 
1 ـ بررسي و تأييد كليه طرح ها و برنامه ها و مسائلي كه از طريق صندوق به شوراي عالي احاله 

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

3 ـ بررسي و اظهار نظر مشورتي در مورد مسائل ومشكالتي كه توسط صندوق ارجاع مي شود.
به عهده  نيز  را  بيمه محصوالت كشاورزي  بانك كشاورزي سمت مدير عامل صندوق  مديرعامل 

خواهدداشت.
كشاورزي،  بانك  عامل  مدير  شامل  است  نفر  پنج  از  مركب  صندوق  مديره  هيئت  تبصره ٣ ـ 
يك نفر ازهيئت مديره بانك كشاورزي، يك نماينده از جهاد سازندگي و دونفر ديگر به معرفي وزير 

كشاورزي و تصويب شوراي عالي مي باشد .
تبصره ٤ ـ سرمايه اوليه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي مبلغ يك ميليارد ريال مي باشد كه به 
پيشنهاد وزارت كشاورزي از طريق دولت تأمين پرداخت مي گردد. سرمايه صندوق طبق اساسنامه 

مربوطه و باتصويب شوراي عالي بيمه محصوالت كشاورزي قابل افزايش مي باشد.
تبصره ٥ ـ دولت موظف است اساسنامه فوق را ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين اليحه تهيه و 

براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد.
تبصره ٦ ـ كمك دولت بابت تأمين قسمتي از سهم حق بيمه كشاورز و جبران زيان هاي احتمالي 
عمليات بيمه به پيشنهاد شوراي عالي صندوق بيمه محصوالت كشاورزي و تصويب هيئت وزيران 

هرساله در بودجه كل كشور منظور و به صندوق پرداخت خواهد شد .
تبصره ٧ ـ به تدريج كه صندوق بيمه محصوالت كشاورزي آمادگي الزم را براي انجام وظايف 
خود براساس اين اليحه در منطقه و براي هر محصول اعالم نمايد. صندوق كمك به توليدكنندگان 
خسارت ديده محصوالت كشاورزي و دامي به فعاليت هاي خود در آن منطقه و براي آن محصول 
خاتمه داده و منابع و امكانات مربوط را به صندوق بيمه محصوالت كشاورزي منتقل خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز يكشنبه اول خرداد ماه يك هزار و 

سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ نگهبان رسيده است.
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قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده 
قانون بيمه محصوالت كشاورزي

 ماده واحده ـ متن ذيل به عنوان تبصره )8( به ماده واحده قانون بيمه محصوالت كشاورزي 
: الحاق مي گردد  مصوب 1362/3/1 

موظف اند  تخم گذار  و  مادرگوشتي  اجداد،  از الين،  اعم  توليدكنندگان طيور  كليه  ـ  تبصره 8 
جوجه هاي يك روزه خود را در مبادي توليد در مقابل خسارت هاي ناشي از سوانح طبيعي، حوادث 
قهري، امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه اي مذكور در اين قانون )حذف كانون هاي آلوده( كه 
توسط سازمان دامپزشكي كشور اعالم مي گردد، از طريق صندوق بيمه محصوالت كشاورزي بيمه 
نمايند. صندوق بيمه محصوالت كشاورزي حق رد تقاضاي هيچ يك از واحدهاي مذكور را نخواهد 
داشت در غير اين صورت جبران خسارت وارد شده به متضرر به عهده اشخاص حقيقي و حقوقي 
طرف استنكاف كننده خواهد بود. وزارت جهاد كشاورزي با اتخاذ تدابير الزم براي جلوگيري از 

استنكاف موظف به نظارت و حسن اجراي اين قانون مي باشد .
 آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت جهاد كشاورزي با مشاركت صندوق بيمه محصوالت 
كشاورزي و مجمع تشكل هاي صنعت مرغداري كشور تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيئت 

وزيران خواهد رسيد.
تيرماه يك هزار و  بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم  قانون فوق مشتمل 
سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 1384/4/15 به تأييد شوراي 

رسيد . نگهبان 

قانون اصالح قانون بيمه محصوالت كشاورزی مصوب 1362 

ماده واحده ـ قانون بيمه محصوالت كشاورزی مصوب 1362/3/1 و الحاقيه بعدی آن به شرح 
زير اصالح می گردد :

1 ـ عنوان قانون به »قانون بيمه كشاورزی« اصالح می گردد .
2 ـ در ماده واحده پس از عبارت »انواع محصوالت كشاورزی« كلمه »درختان« و بعد از كلمه 
و  عمومی  حيوانی  واگير  »امراض  عبارت  از  پس  و  موسمی«  گرم  »بادهای  عبارت  »طوفان« 
قرنطينه ای« عبارت دو همچنين ابنيه، تأسيسات، مستحدثات، قنوات، چاه های آب كشاورزی و 
تأسيسات آبياری، فعاليت ها و كليه خدمات كشاورزی و عوامل توليد )ماشين آالت، ابزار و ادوات 

كشاورزی(، در قبال حوادث بيمه پذير« اضافه گرديد .
3 ـ در تبصره )3( عبارت »يك نماينده از جهاد سازندگی و دو نفر ديگر به معرفی وزير كشاورزی« 

حذف و عبارت »سه نفر نماينده به معرفی وزير جهاد كشاورزی« جايگزين گرديد .
4 ـ تبصره )5( حذف و شماره تبصره های بعدی اصالح و يك تبصره به عنوان تبصره )8( به شرح 

زير الحاق گرديد :
 تبصره 8 ـ دولت مكلف است با توجه به قسمت اخير بند »ج« ماده )18( قانون برنامه چهارم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ظرف مدت سه ماه پس از تصويب 

اين قانون اساسنامه جديد صندوق بيمه كشاورزی را تهيه، تصويب و ابالغ نمايد .
بيمه كشاورزی«،  به »صندوق  بيمه محصوالت كشاورزی«  عناوين »صندوق  قانون  اين  در  5 ـ 
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قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبيعی
مصوب 13۸۹ مجلس شورای اسالمی

سياست های  كشور،  بيست ساله  سند چشم انداز  تحقق  راستای  در  است  مكلف  دولت  ماده 1ـ 
كلی نظام و قانون سياست های اجرايی اصل )44( قانون اساسی و به موجب اين قانون، زمينه ها، 
برنامه ها، تسهيالت و امكانات ارتقاء بهره وری و اصالح الگوهای توليد و مصرف در بخش كشاورزی 

و منابع طبيعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد. 
ماده 2ـ به منظور: 

الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرايی، ترويجی و مديريتی برای بهبود شرايط و افزايش كّمی و كيفی 
توليدات  و  محصوالت  در  نهاده ها  و  توليد  عوامل  مصرف  شيوه های  بهبود  و  اصالح  محصوالت، 

كشاورزی و منابع طبيعی؛ 
ب ـ انجام فعاليت های مهندسی و تأمين زمينه های افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهره وری بخش 

كشاورزی و منابع طبيعی؛ 
ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماری های گياهی و دامی

سازمان های نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران 
موظف اند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزی و منابع طبيعی هر منطقه 
و در قالب سياست ها و ضوابط حاكميتی اعالمی از سوی وزارت جهاد كشاورزی و سازمان های 
حاكميتی تابعه آن، مجوز تأسيس درمانگاه ها )كلينيك ها(، مجتمع های درمانی )پلی كلينيك ها(، 
آزمايشگاه ها، داروخانه ها، بيمارستان های دامی، مراكز تلقيح مصنوعی و مايه كوبی و شركت های 
ـ اقتصادی ـ بازرگانی و كشاورزی  ـ مالی و بيمه  مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرايی ـ مديريتی 

را صادر و نظارت نمايند.
نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق الذكر بر سياست های حاكميتی اعالمی، بر عهده وزارت جهاد 
كشاورزی و سازمان ها و مؤسسات حاكميتی تحت پوشش اين وزارتخانه )حسب مورد( می باشد. 
تبصره 1ـ مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتی اداره شده و براساس قوانين مربوطه در 
مراجع ذی صالح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمان های نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی 

و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران ارائه خدمت می نمايند.
قابل  كشوری،  يا  و  منطقه ای  صورت  به  مراكز  اين  با  مرتبط  اتحاديه های  و  صنفی  تشّكل های 

تأسيس و ثبت در مراجع ذی صالح خواهد بود. 
تبصره 2ـ تعداد نيروی انسانی متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور 
بود كه حداكثر سه ماه پس  براساس دستورالعملی خواهد  نوع فعاليت و سطح بندی خدمات،  و 
مهندسی  نظام  و سازمان های  وزارت جهاد كشاورزی  پيشنهاد مشترک  به  قانون  اين  تصويب  از 
كشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران و كميسيون های كشاورزی 
اتاق های بازرگانی، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد كشاورزی تأييد و ابالغ می شود.

در صورتی كه فعاليت اين مراكز در زمينه تحقيقات دانش بنيان با فناوری باال باشد، به كارگيری 

»وزير كشاورزی« به »وزير جهاد كشاورزی« و »شورای عالی« به »مجمع عمومی« اصالح گرديد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ بيست و دوم دی ماه يك هزار 
و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ 1387/11/3 به تأييد شورای 

نگهبان رسيد . 
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حداقل يك نفر دكترای متخصص در رشته ذی ربط الزامی است. 
بخـش  بهره برداران  و  توليدكنندگان  موردنياز  خدمات  ماده،  اين  موضوع  مراكز  ٣ـ  تبصره 
كـشاورزی را بر اسـاس تعرفه های اعالمـی از سـوی وزارت جـهاد كشـاورزی به انجام می رساند.
  تعرفه های ارائه خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پيشنهاد مشترک سازمان های نظام 
اتحاديه  نماينده  ايران  اسالمی  دامپزشكی جمهوری  نظام  منابع طبيعی،  و  كشاورزی  مهندسی 
زيربخش های  از  هـر يك  تشّكل  نمايـنده  و  مورد(  مـاده )حسـب  اين  موضوع  مراكز  كـشوری 

كشاورزی و منابع طبيعی )حسب مورد( به تأييد وزير جهاد كشاورزی رسيده و ابالغ می گردد. 
تبصره ٤ـ مراكز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياست های حاكمّيتی و برنامه های ابالغی 
از سوی وزارت جهاد كشاورزی و دستورالعمل های ابالغی از سوی سازمان های نظام مهندسی 
كشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران می باشند. در غير اين صورت، 
وزارت جهاد كشاورزی موظف است در رابطه با ادامه فعاليت آنان اقدامات قانونی الزم را به عمل 

آورد. 
تبصره ٥ ـ با كارشناسان و متخصصان و كاركنان شاغل رسمی در دستگاه های دولتی مرتبط 
كه با اجرای اين قانون وظايف آنان واگذار می شود، مطابق با ماده )21( قانون مديريت خدمات 

كشوری عمل خواهد شد. 
رتبه بندی  ماده،  اين  موضوع  مراكز  به  دولتی  كارهای  ارجاع  و  قرارداد  انعقاد  در  ـ   ٦ تبصره 
سازمان های نظام مهندسی و دامپزشكی مالک عمل می باشد. آيين نامه اجرايی نحوه رتبه بندی 
با  و  به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزی  قانون  اين  از تصويب  اين مراكز، حداكثر شش ماه پس 
جمهوری  دامپزشكی  نظام  و  طبيعی  منابع  و  كشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان های  هماهنگی 
اسالمی ايران و كميسيون های كشاورزی اتاق های بازرگانی، صنايع و معادن و تعاون، به تصويب 

هيئت وزيران می رسد. 
اين قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهای  تبصره ٧ـ كاركنان مراكز موضوع 
زير بيست هزار نفر جمعيت، مشمول قانون صندوق بيمه اجتماعی روستاييان و عشاير می باشند. 
ماده ٣ـ بهره برداران بخش كشاورزی و منابع طبيعی در صورت وجود دانش آموختگان رشته های 
تخصصی كشاورزی و منابع طبيعی در مجموعه خود و يا در صورتی كه فعاليت های خود را تحت 
نظارت مراكز موضوع ماده )2( اين قانون به مرحله اجرا درآورند، در بهره گيری از حمايت های 
قانونی و تسهيالت اعطائی )اعم از كمك های فنی و اعتباری و مشوق ها( از سوی دولت در اولويت 

می باشند.
آيين نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد كشاورزی، سازمان های نظام مهندسی 
كشاورزی و منابع طبيعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسالمی ايران و كميسيون های كشاورزی 

اتاق های بازرگانی و تعاون به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
ماده ٤ـ واگذاری امتياز و مجوز اين مراكز به اشخاص حقيقی و حقوقی ديگر، بدون اخذ مجوز 
مربوطه  قوانين  برابر  متخلفين  با  و  است  ممنوع  مجوز،  صادركننده  ذی صالح  مراجع  از  كتبی 

برخورد خواهد شد. 
ماده ٥ ـ در قالب سياست های حاكميتی ابالغی از سوی وزارت جهاد كشاورزی، بهره برداران 
بخش كشاورزی و منابع طبيعی مجاز به تأسيس تشكل های صنفی و اتحاديه های مرتبط منطقه ای 
و يا كشوری در زير بخش های مختلف كشاورزی و منابع طبيعی و ثبت آن در مراجع ذی صالح 

خواهند بود. 
خريدهای  اجرايی  اقدامات  در خصوص  خود  تصدی گری  وظايف  است  مكلف  دولت  ـ   ٦ ماده 
اقالم  توزيع  و  انبارداری  خريد،  اجرايی  اقدامات  توليد،  نهاده های  كليه  توزيع  و  تهيه  تضمينی، 
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آزمايشگاه های  جز  )به  دامی  و  گياهی  آزمايشگاه های  كشتارگاه ها،  اداره  بازار،  تنظيم  موردنياز 
مرجع به تشخيص وزارت جهاد كشاورزی و تصويب هيئت وزيران(، انبارها، سيلوها، سردخانه ها، 
و  وظايف  با  متناسب  را  بيمه گری  و  ترويجی  آموزشی،  اجرايی  امور  تكميلی،  و  تبديلی  صنايع 
اختيارات هر تشكل، به تشكل های موضوع مواد )2( و )5( اين قانون، مطابق با قوانين و مقررات 

مربوط واگذار نمايد. 
تبصره 1ـ به منظور حفظ سالمت محصوالت كشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذايی مرتبط 
با آنها، وزارتخانه های جهاد كشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و مؤسسه استاندارد و 
تحقيقات صنعتی ايران موظف اند، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، استانداردهای ملی 
مرتبط را تدوين و با رعايت ماده )6( قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات 
صنعتی ايران مصوب 1371/11/25، به تشكل های موضوع اين ماده ابالغ و اجرای آن را حمايت 
و نظارت نمايند. توليدكنندگان نهاده ها و محصوالت نهايی كشاورزی و صنايع تبديلی و فرآوری 
را مراعات  ابالغی  اين ماده موظف اند ضوابط  توليدات كشاورزی و غذايی و تشكل های موضوع 

نمايند. 
تبصره 2ـ دولت موظف است حمايت ها و تأمين تسهيالت الزم برای تشكل های موضوع اين ماده 
را جهت ايجاد آزمايشگاه های مناسب، برای كنترل ميزان سالمت محصوالت از جمله عدم آلودگی 
آنها به مواد شيميايی، پرتوزايی )راديواكتيويته(، ميكروبی، ويروسی، انگلی و قارچی فراهم نمايد. 
تبصره ٣ـ دولت موظف است تا استقرار كامل اين تشكل ها و توانمندسازی آنها، حمايت ها و 

پشتيبانی های الزم از آنها را به عمل آورد. 
تبصره ٤ـ به منظور حمايت از بهره برداران و مصرف كنندگان و شفافيت قيمت ها و ايجاد تعادل 
در بازار محصوالت و توليدات كشاورزی، خريد و فروش نهاده ها و محصوالت توليدی، در صورتی 

كه از اقالم قابل معامله در بورس كاال باشد، بايد از طريق شركت در بورس كاال انجام شود. 
تبصره ٥ ـ فروش نهاده های كشاورزی از قبيل انواع كود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، 
تنها با دريافت نسخه های مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده )2( اين قانون صادر می شود قابل 
از احكام اين ماده، توسط مراجع ذی صالح صادركننده  انجام می باشد. پروانه فعاليت متخلفين 

پروانه، لغو می شود. 
تبصره ٦ ـ خريدهای تضمينی در محصوالت غيراساسی منوط به پذيرش شرايط الگوی كشت 

از طرف كشاورزان و توليدكنندگان می باشد.
الگوی كشت هر منطقه براساس مزيت های نسبی، ارزش افزوده، شرايط اقتصادی، شرايط آب و 
هوايی و حد بهينه آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد 

كشاورزی برای هر منطقه تعيين و جهت اجرا ابالغ می شود. 
ماده ٧ـ نماينده تشكل های موضوع مواد )2( و )5( اين قانون حسب مورد، در جلساتی كه به 
منظور تصميم گيری و يا بررسی مسائل حوزه وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشكيل می شود، 
به عنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاه های اجرايی ذی ربط شهرستانی، استانی و كشوری 

موظف به دعوت از آنان خواهند بود. 
ماده 8 ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حريم شهرها، شهرک ها 
اين عرصه ها و توسعه فضای  به  از تجاوز  )از مبدأ شروع حريم( و جلوگيری  و شهرهای جديد 
سبز اعم از زراعت چوب، جنگل كاری آبخيزداری، پارک های جنگلی، درختكاری مثمر و غيرمثمر 
و همچنين بهره برداری های همگن ديگر نظير فعاليت های طبيعت گردی، توسعه كشت گياهان 
دارويی و صنعتی و پروژه های شيالتی، دولت مكلف است با حفظ مالكيت دولت، حق بهره برداری 
و يا حق انتفاع از عرصه های مستعد مذكور را در قالب طرح های مصوب در اختيار متقاضيان واجد 
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شرايط قرار دهد. 
تبصره 1ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداری و يا حق انتفاع اين گونه اراضی برای سال 
اول به صورت مزايده تعيين و برای سال های بعد براساس نرخ تورم ساالنه اعالمی از سوی بانك 
مركزی جمهوری اسالمی ايران تعديل و تعيين می گردد. وجه حق بهره برداری و يا حق انتفاع 
ساالنه مذكور بايد توسط مجريان طرح حداكثر تا پايان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه 

واريز گردد. 
تبصره 2ـ هرگونه واگذاری جزئی و يا كلی و يا تغيير كاربری غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب 
)كلی و يا جزئی( و يا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداری و يا حق انتفاع ساالنه از سوی 
از سوی وزارت جهاد كشاورزی  بهره برداری طرح  قرارداد  مجری طرح، موجب فسخ يك طرفه 

می شود. 
تبصره ٣ـ مدت زمان اجرای اين گونه طرح ها پانزده سال تعيين می گردد و مفاد آن در پايان 
سال پانزدهم قابل تجديدنظر می باشد. همچنين در صورتی كه مجری طرح، مطابق مفاد اين ماده 
و ساير قوانين مرتبط نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد كشاورزی مجاز 
است عرصه طرح مذكور را با شرايط تجديدنظر شده، همچنان در اختيار مجری مذكور قرار دهد. 
تبصره ٤ـ حجم فعاليت و ميزان كل )مساحت( اراضی مورد اجرا در خصوص فعاليت های موضوع 

اين ماده در سطح كشور برای هر سال در بودجه های سنواتی تعيين می گردد. 
اراضی در حكومت جمهوری  قانونی واگذاری و احيای  قانونی اصالح اليحه  اليحه  تبصره ٥ ـ 
اسالمی ايران مصوب 135۹/1/26 و آيين نامه اجرايی آن مصوب 135۹/2/31 و مواد )3( و )31( 
بعدی  اصالحات  و  مراتع كشور مصوب سال 1346  و  از جنگل ها  بهره برداری  و  قانون حفاظت 
معين مصوب  موارد  در  آن  و مصرف  دولت  درآمدهای  از  برخی  وصول  قانون   )75( ماده  و  آن 
اين ماده مستثنی بوده همچنين )در صورت ضرورت(، طرح های موضوع  از حكم   1383/2/28
ماده )3( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع كشور مصوب سـال 1346 و اصالحات 
بـعدی آن كه تا قبل از تصويب اين قانون واگذار شده و به مرحله بهره برداری رسيده و مشمول 

مصاديق مذكور در اين ماده می باشد، قابل انطباق با مفاد اين ماده خواهد بود. 
تبصره ٦ـ  آيين نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصويب هيئت وزيران 

می رسد. 
ماده 9ـ وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و امالک كشور در 
به  نسبت  نياز،  مورد  نقشه های  و  )كاداستر(  تهيه حدنگاری  با  مربوط،  مقررات  و  قوانين  اجرای 
تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعايت حريم روستاها و همراه با 
رفع تداخالت ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، سند مالكيت عرصه ها را به نمايندگی از 
سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعيانی 

منابع ملی و اراضی ياد شده بدون پرداخت هزينه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نمايد. 
تبصره 1ـ اشخاص ذی نفع كه قبالً به اعتراض آنان در مراجع ذی صالح اداری و قضايی رسيدگی 
نشده باشد می توانند ظرف مدت يك سال پس از الزم االجرا شدن اين قانون نسبت به اجرای 
اراضی  تكليف  تعيين  قانون  واحده  ماده  موضوع  هيئت  دبيرخانه  در  را  آن  و  اعتراض  مقررات 
مصوب  مراتع  و  جنگل ها  از  بهره برداری  و  حفاظت  قانون   )56( ماده  اجرای  موضوع  اختالفی 
1367/6/2۹ شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذكور در اين ماده، چنانچه 
ذی نفع، حكم قانونی مبنی بر احراز مالكيت قطعی و نهايی خود )در شعب رسيدگی ويژه ای كه 
بدين منظور در مركز از سوی رئيس قوه قضاييه تعيين و ايجاد می شود( دريافت نموده باشد، 
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دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به   وی تحويل داده و يا اگر امكان پذير نباشد و در 
صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسی آن را پرداخت نمايد. 

دولتی  ملی،  اراضی  واگذاری  در  دولت  مالكيت  قطعی  انتقال  قانون،  اين  تصويب  با  تبصره 2ـ 
پرونده درخواست  تشكيل  به  بعد شروع  به  قانون  اين  ابالغ  تاريخ  از  كه  متقاضيانی  به  موات  و 
اراضی می نمايند ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو می گردد لكن صدور سند مالكيت اعيانی احداثی 
در  مندرج  نظارت  تأييد هيئت  و  كامل طرح  اجرای  از  و پس  پيش بينی شده در طرح مصوب 
قانون اصالح ماده )33( اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 
1386/4/۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام، بالمانع بوده و بهره برداری از اراضی مذكور به صورت 

اجاره، حق بهره برداری و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می باشد. 
طرح های  به  بانكی  تسهيالت  اعطا  در  مكلفند  اعتباری  و  مالی  مؤسسات  و  بانك ها  ماده 10ـ 
كشاورزی و منابع طبيعی اسناد مشاعی مالكين و نسق های زراعی زارعين و اشخاص را به نسبت 
سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابی و قراردادهای اجاره و يا بهره برداری و يا حق انتفاع 
از اراضی ملی و دولتی و سند مالكيت اعيانی احداثی را به عنوان وثيقه و تضمين برای اعطاء 
مذكور  مؤسسات  و  بانك ها  درخواست  به  بنا  موظف اند  رسمی  اسناد  دفاتر  بپذيرند.  تسهيالت 
نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه 

سرمايه گذاری و ساير ابزارهای بيمه ای، تحقق اين امر را تضمين نمايد. 
ماده 11ـ دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات الزم برای شناسايی و كنترل كانون های بحرانی 
فرسايش آبی، بادی و مقابله با پديده بيابان زايی و جلوگيری از هجوم شن های روان و گرد و غبار 
با منشأ داخلی و خارجی به گونه ای عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، ميزان متوسط كاهش ساالنه فرسايش خاک كشور 

يك تن در هكتار و در اراضی به حداقل سه تن در هكتار برسد. 
ماده 12ـ به منظور ارتقاء بهره وری در حفاظت بهينه و نيز احيای جنگل ها، بيشه های طبيعی 

و مراتع كشور: 
اقدامات الزم را جهت كنترل و كاهش  و  برنامه ريزی  الف ـ دولت مكلف است سياست گذاری، 
پوشش  افزايش  كارهای  و  ساز  با  و  غيردولتی  بخش های  به كارگيری  طريق  از  تخريب  عوامل 
حفاظتی و حمايتی به گونه ای ساماندهی نمايد كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، پوشش حفاظتی و حمايتی جنگل ها و مراتع كشور 

به سطح صد و سی و پنج ميليون هكتار برسد. 
ب ـ دولت مكلف است در اجرای طرح های عمومی، عمرانی و توسعه ای خود و نيز اكتشاف و 
بهره برداری از معادن، خسارات وارده به جنگل ها و عرصه و اعيانی منابع طبيعی را در محاسبات 
بودجه های  در  درج  از  پس  و  منظور  طرح  اجرای  امكان سنجی  هزينه های  برآورد  و  اقتصادی 
و  احيا  برای حفاظت،  وزارت جهاد كشاورزی  با  مبادله شده  موافقت نامه های  قالب  در  سنواتی، 

بازسازی عرصه ها اختصاص دهد.
وزارت جهاد كشاورزی مكلف است هزينه های احياء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداكثر 

ظرف سه ماه پس از استعالم دستگاه اجرايی مربوط، تعيين و اعالم نمايد.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبنای آيين نامه ای خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصويب 
اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد كشـاورزی، معاونت نظارت و راهبردی رئيـس جمهور 

و سازمان حفاظت محيط زيست، تهيه و به تصويب هيئت وزيران می رسد. 



99

ماده 1٣ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده )12( اين قانون، كليه وجوه دريافتی بابت 
دريافتی  وجوه  جمله  از  دولتی  و  ملی  اراضی  انتفاع  و حق  بهره برداری  اجاره، حق  قراردادهای 
موضوع ماده )8( اين قانون، بهره مالكانه طرح های جنگل داری، منابع طبيعی و پروانه چرا، سه 
درصد )%3( حقوق دولتی ناشی از بهره برداری از معادن، كليه جرائم و درآمد حاصل از فروش 
محصوالت جنگلی و مرتعی كشف شده و بازداشتی، به حسابی متمركز در خزانه داری كل واريز و 
معادل صددرصد )%1۰۰( وجوه واريزی در قالب بودجه ساليانه جهت انجام عمليات آبخيزداری 
و آبخوانداری، حفاظت، احيا و توسعه منابع طبيعی كشور به وزارت جهاد كشاورزی اختصاص 

می يابد. 
و  طبيعی  عرصه های  )اكولوژيكی(  محيطی  زيست  پايدار  توسعه  و  حفظ  منظور  به  1٤ـ  ماده 
ارتقای  مطالعه،  انجام  با  است  مكلف  دولت  كشور،  مراتع  در  موجود  دام  جمعيت  تعادل  ايجاد 
علمی و تقويت تسهيالت، به گونه ای اقدام نمايد كه با استفاده از نيروی انسانی متخصص، توان و 

سرمايه های بخش های غيردولتی، ظرف ده سال: 
الف ـ شاخص رشد كيفيت و كميت علوفه و ساير توليدات مراتع، ضريب تنوع گياهی، تثبيت 
خاک و ترسيب كربن و ساير معيارهای زيست محيطی )اكولوژيكی( سرزمين، به طور متوسط 

ساالنه تا دو درصد )%2( افزايش يابد. 
ب ـ با انجام اقداماتی نظير اصالح نژاد، بهبود مديريت و اصالح الگوهای پرورش دام، ضمن كاهش 
جمعيت دامی و بسته به مرتع )بز، گوسفند و گاو بومی( به ميزان سه ميليون واحد دامی در سال 
تا حد تعادل، جمعيت دام جايگزين )گاو آميخته و گاو اصيل، گاوميش و گوسفندپرواری صنعتی 

و نيمه صنعتی( تا سه و يك دهم )3/1( ميليون واحد دامی در سال افزايش يابد. 
ج ـ ميزان خوراک توليدی از منابع زراعی شامل انواع بقوالت )لگوم ها(، علوفه های سيلويی، جو و 
ذرت به ميزان سه و يك دهم )3/1( ميليون تن افزايش و برداشت علوفه مجاز از مراتع كشور به 

ميزان نيم )۰/5( ميليون تن در سال افزايش يابد. 
ماده 1٥ـ دولت مكلف است ضمن اعمال ممنوعيت بهره برداری مازاد بر توان زادآوری طبيعی، 
جهت  را  الزم  تمهيدات  و  ترتيبات  كشور،  جنگل های  )اكولوژيك(  محيطی  زيست  و  احيائی 
اصالح الگوی مصرف چوب های جنگلی اعم از صنعتی و غيرصنعتی، جايگزينی سوخت فسيلی و 
انرژی های تجديدپذير به جای سوخت های هيزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشينان 
به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمايه های بخش های غيردولتی نسبت به احيا و توسعه 
درختكاری مثمر و غيرمثمر و بوستان های جنگلی و زراعت چوب اقدام نمايد به گونه ای كه ظرف 
ده سال، ضريب حفاظتی جنگل ها و مراتع، از چهل درصد )%4۰( به نود درصد )%۹۰( و سرانه 

جنگل از هفده صدم )۰/17( هكتار به بيست و پنج صدم )۰/25( هكتار برسد. 
اعم  و حقوقی  اشخاص حقيقی  و ساير  بازرگانی  وزارت  قانون،  اين  تصويب  تاريخ  از  ماده 1٦ـ 
يا  و  از خام  )اعم  بخش كشاورزی  يا محصوالت  و  كاالها  واردات  از  قبل  غيردولتی  و  دولتی  از 
فرآوری شده( و يا مواد اوليه غذايی مورد نياز صنايع غذايی و تبديلی موظف اند از وزارت جهاد 
توليدات  از  به منظور حمايت  است  مكلف  دولت  همچنين  نمايند.  اخذ  را  الزم  مجوز  كشاورزی 
داخلی، برای واردات كليه كاالها و محصوالت بخش كشاورزی تعرفه مؤثر وضع نمايد به گونه ای 

كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلی باشد. 
تبصره 1ـ واردات نهاده های توليد بخش كشاورزی )از قبيل بذر، نهال، كود و سم( باهماهنگی و 

اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می باشد. 
تبصره 2ـ مسئوليت انتخاب ابزار تعرفه ای، تعيين سهميه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای 

كاالهای كشاورزی و فرآورده های غذايی با وزارت جهاد كشاورزی خواهدبود. 
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ماده 1٧ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است عالوه بر منابع پيش بينی شده در ماده )12( قانون 
تشكيل وزارت جهاد كشاورزی و در اجرا بند »د« ماده )18( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، چهل و نه درصد )%4۹( آورده سهم دولت در تشكيل 
و افزايش سرمايه صندوق های غيردولتی حمايت از توسعه بخش كشاورزی، )بخشی، شهرستانی، 
استانی، ملی، تخصصی و محصولی( را از محل فروش امكانات قابل واگذاری وزارت جهاد كشاورزی 
و سازمان های تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شركت مادر 
تأمين  توسعه سرمايه گذاری در بخش كشاورزی در سراسر كشور  از  تخصصی صندوق حمايت 

نمايد. 
بازرگانی در بخش  و  اعتباری  مالی،  فعاليت  به  ماده مجاز  اين  تبصره 1ـ صندوق های موضوع 
كشاورزی و منابع طبيعی و توسعه صنايع تبديلی و تكميلی از جمله فعاليت های موضوع ماده 

)6( اين قانون می باشند. 
تبصره 2ـ دولت مكلف است حداقل بيست و پنج درصد )%25( از منابع قابل تخصيص حساب 
ذخيره ارزی )سهم بخش غيردولتی( را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشكل های غيردولتی 
برای فعاليت های اقتصادی و توسعه سرمايه گذاری در بخش كشاورزی و منـابع طبيعی و توسعـه 
صنايع تبديلی و تكـميلی با هدف توليد برای توسعه صادرات در اختيار صندوق های حمايت از 
توسعه بخش كشاورزی قرار دهد تا با مشاركت مالی تشكل ها و توليدكنندگان و بهره برداران در 

امر سرمايه گذاری اين بخش اقدام نمايند.
می گردد.  واريز  ارزی  ذخيره  به حساب  ارزی  به صورت  تسهيالت  اين  سود  و  اصل  بازپرداخت 
پنجاه درصد )%5۰( سود حاصله ناشی از اين فعاليت ها پس از واريز به حساب ذخيره ارزی و با 
رعايت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت )موضوع اين ماده( در تجهيز منابع و افزايش سرمايه 
صندوق های مذكور، از طريق شركت مادر تخصصی صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزی به 

حساب اين صندوق ها واريز می گردد. 
بانك  و دستورالعمل  رعايت ضوابط  ماده می توانند ضمن  اين  موضوع  تبصره ٣ـ صندوق های 
مركزی، با انتشار اوراق مشاركت )با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حكم بند »ح« 
ايران(  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  برنامه چهارم توسعه  قانون  ماده )1۰( 
توسعه صنايع  و  طبيعی  منابع  و  كشاورزی  بخش  نياز  مورد  تسهيالت  اعطای  برای  الزم  منابع 

تبديلی و تكميلی را فراهم نمايند. 
تبصره ٤ـ وزارت جهاد كشاورزی و ساير دستگاه های اجرايی مجاز اند منابع مالی بخش كشاورزی 
و منابع طبيعی و توسعه صنايع تبديلی و تكميلی، اعم از يارانه، اعتبارات كمك های بالعوض، 
كمك های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عامليت صندوق های حمايت از توسعه بخش 

كشاورزی و مشاركت مالی بهره برداران اين بخش، به مرحله اجرا درآورند. 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  برنامه چهارم  قانون   )18( ماده  بند »ج«  اجرای  در  تبصره ٥ ـ 
در  مجازند  كشاورزی  بخش  توسعه  از  حمايت  صندوق های  ايران،  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
راستای قانون بيمه محصوالت كشاورزی مصوب 1362/3/1 و اصالحيه های بعدی آن، به عنوان 
دستگاه بيمه گر عمل نمايند. در اين صورت، دولت با عقد قرارداد با اين صنـدوق ها سهم خود را 
اعم از يارانه حـق بيمه و مابه التفاوت خسارت به حساب صندوق های مذكور واريز می نمايد. نظارت 

بر عمـلكرد بيمه ای اين صندوق ها با وزارت جهاد كشاورزی می باشد. 
قانون  رعايت  با  مالی،  منابع  تجهيز  و  تأمين  برای  ماده  اين  موضوع  صندوق های  ـ   ٦ تبصره 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون   )13( ماده  و  اسالمی  بانك داری 
ازجمله  بانك های خارجی،  با  يا مشاركت  و  به دريافت تسهيالت  ايران مجاز  جمهوری اسالمی 
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بانك توسعه اسالمی می باشند. 
ماده 18ـ به منظور ارتقای منزلت اجتماعی، دانش و توانمندی های فعاالن بخش كشاورزی و 
منابع طبيعی و عشايری و پوشش مناسب برنامه های ترويجی و گسترش برنامه های توسعه انتقال 
تجارب و يافته های تحقيقاتی در اين بخش، سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران موظف 
است عالوه بر برنامه های راديو و تلويزيونی گروه جهاد در كليه شبكه های سراسری داخلی راديو 
تلويزيونی و همچنين شبكه های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و كشوری با ايجاد 
گروه »دانش ترويج و توسعه بخش كشاورزی و منابع طبيعی« نسبت به تهيه و پخش برنامه های 

ويژه بخش كشاورزی اقدام نمايد. 
يافته ها و  تبصره 1ـ سازمان هواشناسی كشور موظف است آخرين اطالعات پردازش شده و  
پيش بينی ها و تحليل های هواشناسی مورد نياز بخش كشاورزی را به صورت روزانه ـ هفتگی ـ 

ماهيانه و دوره ای در اختيار شبكه های راديو و تلويزيونی سراسری و مراكز استان ها قرار دهد. 
تبصره 2ـ سازمان صدا و سيما جمهوری اسالمی ايران موظف است برنامه موضوع اين قانون را 
به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نمايد كه بيشترين بيننده و شنونده را داشته باشد و در 

هر شبكه حداقل يك ساعت در شبانه روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجرا نمايد. 
تبصره ٣ـ منابع مالی مورد نياز ناشی از اين قانون هرساله به شرح زير و براساس عقد موافقت نامه 
با معاونت نظارت و راهبردی رئيس جمهور در اعتبار و رديف بودجه ای سازمان صدا و سيمای 

جمهوری اسالمی ايران و وزارت جهاد كشاورزی تأمين و منظور می گردد:
         الف ـ پنج درصد )%5( از محل درآمدهای حاصل از افزايش تعرفه كليه كاالهای وارداتی 

بخش كشاورزی به كشور.
         ب ـ يك در صد )%1( از چهار درصد )%4( سهم آموزش بخش تعاونی دريافتی توسط 

وزارت تعاون.
         ج ـ مبالغ دريافتی از محل تبليغات صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران در حين اجرای 

اين برنامه ها. 
تبصره ٤ـ آيين نامه اجرايی اين ماده حداكثر ظرف سه ماه به پيشنهاد مشترک سازمان صدا و 
سيمای جمهوری اسالمی ايران و وزارت جهاد كشاورزی تهيه و به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
و  مالی  مؤسسات  و  غيردولتی  بانك های  اشتغال،  ايجاد  و  توليد  افزايش  منظور  به  19ـ  ماده 
اعتباری خصوصی و همچنين صندوق های غيردولتی حمايت از توسعه بخش كشاورزی )بخشی 
ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی( مجاز اند برخی از پروژه ها از قبيل احداث 
گلخانه ها، مجتمع های گلخانه ای، دامپروری، شيالتی، توليد قارچ، گياهان دارويی، صنايع تبديلی 
و تكميلی كشاورزی و مراكز تحقيقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای الزم از وزارت جهاد 
كشاورزی و يا سازمان های تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنين در صورت نياز، حساب 
ذخيره ارزی )برای مصارف ارزی براساس ارقام مندرج در بودجه های سنواتی( اجرا نموده و به 
يكی از روش های »فروش به قيمت تمام شده« و يا »اجاره به شرط تمليك اعيانی« به متقاضيان 

با اولويت فارغ التحصيالن بی كار بخش كشاورزی واگذار نمايند. 
ماده 20ـ به دولت اجازه داده می شود در جهت تأمين مالی طرح های بخش كشاورزی، صنايع 
تبديلی و تكميلی كشاورزی، صنايع غذايی و توسعه صادرات محصوالت بخش كشاورزی از طرق 
زير سرمايه خود را در بانك كشاورزی از هشت هزار ميليارد )8,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ريال 

به سی هـزار ميليـارد )3۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ريال افزايش دهد: 
محل  از  كشاورزی  بانك  اعطائی  تسهيالت  فرع  و  اصل  بازپرداخت  از  ناشی  وجوه  كليه  ـ  الف 
برنامه  قانون   )1( ماده  بند » ه ـ«  و  برنامه سوم  قانون  ماده )6۰(  ارزی موضوع  حساب ذخيره 
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چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، پس از وصول توسط بانك 
كشاورزی، به حساب درآمد عمومی كشور نزد خزانه داری كل واريز و تا سقف يك هزار ميليارد 
)1,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ريال از همين محل برداشت و به حساب سرمايه دولت در بانك 

كشاورزی منظور می گردد. 
و  تبصره ها  موضوع  شده،  اداره  وجوه  محل  از  پرداختی  تسهيالت  وصولی های  كليه  ـ  ب 
و  )فصول كشاورزی  بودجه سنوات گذشته  قوانين  اعتبارات عمومی  اعتباری  و  فنی  كمك های 
يازده هزار ميليارد  تا سقف  بانك كشاورزی بوده است،  منابع طبيعی( كه عامليت آن بر عهده 
)11,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ريال به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزی منظور می گردد. 
ج ـ معادل ارزی ده هزار ميليارد )1۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ريال از محل حساب ذخيره 

ارزی به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزی منظور گردد. 
ماده 21ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غيردولتی 
و  مراكز  دانشگاه ها،  تحصيلی  رشته های  دانشجويان  تركيب جنسيتی  و  رشته  تعداد،  موظف اند 
اعالم  از  قبل  را  دامپزشكی خود  و   منابع طبيعی  با كشاورزی،  مرتبط  عالی  آموزش  مؤسسات 
انجام  انسانی كه توسط وزارت جهاد كشاورزی  و پذيرش، براساس نيازسنجی و مديريت منابع 

می شود، ساماندهی نمايند. 
ماده 22ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون 

نسبت به: 
اطالعات  ثبت  به  آنان  تشويق  و  كشاورزی  بخش  توليدكنندگان  اطالعاتی  پايگاه  ايجاد  ـ  الف 

فعاليت های توليدی خويش در آن. 
 .)IT( ب ـ ايجاد پايگاه اطالعات جامع كشاورزی بر پايه فناوری اطالعات

ج ـ شبكه مديريت دانش و اطالعات كشاورزی و روستايی برای ارائه خدمات علمی، آموزشی، 
فنی، ترويجی و ساير اطالعات مورد نياز؛

اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد. 
كه  آموزشی  مراكز  ساير  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  ماده 2٣ـ 
موظف اند  می نمايند،  طبيعی  منابع  و  كشاورزی  بخش  با  مرتبط  رشته های  آموزش  به  مبادرت 
و  كاردانی  مقاطع  دانشجويان  غيرتخصصی  دروس  كاهش  با  و  قانونی  ذی ربط  مراجع  طريق  از 
شده  كسر  واحدهای  با  متناسب  كارورزی  عملی  درس  درسی،  ترم  يك  ميزان  به  كارشناسی 
و  منابع طبيعی  يا عرصه های  و  مزارع دولتی، خصوصی  از  يكی  در  به مدت شش ماه  و حداكثر 
آبخيزداری را زير نظر اساتيد مربوط با هماهنگی سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی و 
منابع طبيعی كشور و يا مؤسسات استانی، جايگزين نمايند. صدور گواهی پايان تحصيالت مقطع 
تحصيلی برای اين دانشجويان منوط به تأييد دوره عملی كارورزی توسط اين مؤسسات می باشد. 
ماده 2٤ـ وزارت نفت مكلف است همه ساله مبالغ ريالی صرفه جويی سوخت ناشی از برقی كردن 
چاه های آب كشاورزی را به حسابی كه در خزانه داری كل افتتاح می گردد، واريز نمايد تا جهت 
برقی كردن چاه های كشاورزی اختصاص يابد و به مصرف برسد. وزارت نيرو و شركت های توزيع 

برق استانی موظف اند با درخواست جهاد كشاورزی شهرستان ها، برق چاه ها را تأمين نمايند. 
ماده 2٥ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون و با 
همكاری وزارت نيرو نسبت به تعيين شاخص های بهره وری آب كشاورزی اقدام نموده و به تصويب 
اين شاخص ها و  اقدامات اجرايی درخصوص  پايان هر سال گزارش  هيئت وزيران رسانده و در 
نتايج حاصله را به كميسيون كشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس شورای اسالمی گزارش نمايد. 
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تبصرهـ  در اجرای اين ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخص هايی را كه برای اجرايی شدن 
مستلزم ارائه پيشنهادهايی است كه نيازمند تأمين اعتبار می باشد، اين موارد را در بودجه های 

ساالنه درج و ارائه نمايد. 
ماده 2٦ـ در راستای افزايش بهره وری با رويكرد تقاضا محور آب كشاورزی و رعايت الگوی بهينه 
كشت، وزارت نيرو موظف است حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون اقدامات الزم را برای 
تحويل حجمی آب به بهره برداران با اولويت تشكل های قانونی بخش كشاورزی، براساس سند ملی 
آب، ظرفيت تحمل مجاز حوضه های آبريز و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادی، اجتماعی، زيست 

محيطی و فنی با اولويت های تعريف شده برای تخصيص آب كشاورزی به عمل آورد. 
ماده 2٧ـ دولت مكلف است به گونه ای برنامه ريزی نمايد كه تا سال 14۰4 هجری شمسی و 
پانزده درصد  تأمين آب بودجه های سنواتی، حداقل  از منابع مندرج در فصل  بهينه  با استفاده 
)%15( متوسط بلندمدت نزوالت آسمانی ساالنه كشور )هفت و نيم درصد )%7/5( از محل كنترل 
آب های سطحی و هفت و نيم درصد )%7/5( از طريق آبخيزداری و آبخوانداری( به حجم آب 
زيرزمينی  منفی آب های  )بيالن(  ترازنامه   )1۰۰%( و صددرصد  اضافه گردد  استحصالی كشور 

دشت های كشور )با اولويت دشت های ممنوعه آبی( جبران گردد. 
ماده 28ـ به منظور استفاده بهينه و افزايش بهره وری ماشين های كشاورزی، دولت موظف است 
براساس وضعيت نظام بهره برداری از عوامل توليد، الگوی صحيح بهره برداری از ماشين را طراحی 
بخش های  طريق  از  بخش  نياز  مورد  كشاورزی  ماشين های  مناسب  تركيب  تأمين  به  نسبت  و 

غيردولتی اقدام نمايد. 
ماشين آالت  كليه  مالكيت  ارائه شناسنامه  و  به شماره گذاری  مكلف  انتظامی  نيروی  تبصره 1ـ 

خودكششی كشاورزی موجود و جديدالورود به بخش كشاورزی می باشد. 
تبصره 2ـ دولت موظف است تعرفه واردات ماشين آالت كشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به 
گونه ای تعيين نمايد كه ضمن حمايت از توليدات داخلی، امكان ارتقای كيفيت و رقابت محصوالت 

داخلی با نمونه های مشابه خارجی فراهم شود. 
ماده 29ـ به منظور كنترل كيفی، بازرسی و صدور گواهی كيفيت محصوالت كشاورزی، دولت 
مكلف است ضمن تعريف استانداردها و معيارهای فرآيند توليد، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی 
و كاهش ضايعات محصوالت كشاورزی، با استفاده از امكانات بخش های غيردولتی اقدامات الزم 

را به عمل آورد.
آيين نامه اجرايی اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد 

كشاورزی به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
جامع  نظام  قانون   »21« ماده  )موضوع  دام  توليدات  كيفيت  افزايش  منظور  به  ٣0ـ  ماده 
دامپروری( و كنترل بهداشت تغذيه و جلوگيری از بروز برخی بيماری ها و كاهش ضايعات، وزارت 
جهاد كشاورزی موظف است ضمن تدوين استانداردهای توليد خوراک دام و نظارت بر اجرای 
آن، نسبت به توليدكنندگان بخش كشاورزی كه از خوراک آماده و استاندارد كارخانه های توليد 
خوراک دام استفاده می نمايد، با استفاده از يارانه ها و يا ساير مشوق های در اختيار، حمايت های 
الزم را به عمل آورد. همچنين محصوالت توليدی كليه كارخانه های خوراک دام مشمول استاندارد 

اجباری می باشد. 
ماده ٣1ـ از تاريخ تصويب اين قانون، دولت موظف است حمايت های قانونی خود از بهره برداران 
و توليدكنندگان بخش كشاورزی و منابع طبيعی را با اولويت توليد محصوالت زير تنظيم و اقدام 

نمايد: 
الف ـ محصوالت راهبردی: محصوالتی كه مستقيماً در امنيت غذايی نقش دارد و به اين واسطه 
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ضرورتاً بايد در داخل كشور توليد شود. 
ب ـ محصوالت ويژه: محصوالتی كه بيشترين ارزش توليد را به ازای نهاده های مصرف شده ايجاد 
می نمايد و يا حلقه های بزرگ تری در زنجيره ارزش ايجاد و می تواند محور رشد بخش كشاورزی 
باشد و يا با توجه به مزيت های صادراتی، حداقل ده درصد )%1۰( سهم بازار دنيا را در اختيار 

خود دارد. 
پ ـ محصوالت خاص منطقه ای: محصوالتی كه توليد آنها در كشور ممكن است همراه با مزيت 
نباشد ولی به واسطه شرايط خاص منطقه ای، توليد آنها اجتناب ناپذير است و بايد در جهت ايجاد 

مزيت برای آن محصوالت اقدام نمود.
توسط  كشور  توسعه  پنج ساله  برنامه های  طی  فوق الذكر  طبقه بندی  در  محصوالت  نوع  تركيب 

وزارت جهادكشاورزی تعيين و ابالغ می گردد. 
ماده ٣2ـ در اجرای ماده )31( اين قانون، وزارت جهاد كشاورزی مكلف است در قالب بودجه های 

سنواتی و يارانه های مصوب در اختيار، به گونه ای برنامه ريزی كند كه: 
الف ـ از طريق پرداخت مستقيم به توليدكنندگان با بهره وری باال و دارای روند افزايشی در بهبود 
شاخص بهره وری، رعايت موارد زيست محيطی در توليد و همچنين توليد با كيفيت منطبق بر 

برنامه های الگوی كشت، پاداش بهره وری پرداخت نمايد. 
ب ـ در جهت رونق بازار بيمه و توسعه بيمه اتكايی كشاورزی و افزايش نقش بخش غيردولتی 
در صنعت بيمه، نسبت به پرداخت يارانه حق بيمه به بيمه گران غيردولتی، كه در راستای اجرای 

الگوهای بيمه ای مورد تأييد اين وزارتخانه عمل می كنند، اقدام نمايد. 
ج ـ به منظور كاهش آثار زيان بار مخاطرات و بيماری های مشترک انسان و دام و تثبيت نوسانات 
برقراری  به  نسبت  و ساير محصوالت هدف گذاری شده،  دامی  توليدكنندگان محصوالت  درآمد 

بيمه های تمام خطر اجباری اقدام نمايد.
محصوالت هدف گذاری شده، توسط وزارت جهادكشاورزی انتخاب و اعالم می گردد. 

د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزيت های نسبی بخش كشاورزی، نسبت به پرداخت 
يارانه صادرات برای محصوالت صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش كشاورزی 
اعم از كمك های بازاريابی، جايزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمين مخاطرات ناشی از صادرات، 

يارانه كمك های غذايی به كشورهای هدف، اقدام نمايد.
آيين نامه اجرايی اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، به پيشنهاد وزارت جهاد 

كشاورزی به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
ماده ٣٣ـ از تاريخ تصويب اين قانون، عالوه بر اجرای قانون خريد تضمينی محصوالت كشاورزی، 

در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سياست قيمت تضمينی نيز برقرار می شود.
بازار بورس تخصصی كاالی  توليدكنندگان محصوالت كشاورزی می توانند محصوالت خود را در 
كشاورزی عرضه نمايند. در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضمينی اعالم شده از 

سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت می گردد.
تحت  محصوالت  بازار،  و  توليد  شرايط  با  متناسب  ساله  هر  است  مكلف  جهادكشاورزی  وزارت 

سياست خريد و قيمت تضمينی را انتخاب و اعالم نمايد.
آيين نامه اجرايی اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد 

كشاورزی به تصويب هيئت وزيران می رسد. 
و  عملی  شيوه های  و  راهبردها  تعيين  روابط،  تنظيم  منظور  به  است  موظف  دولت  ماده ٣٤ـ 
راه های كّمی و كيفی تحقق سياست های سند چشم انداز بيست ساله كشور در بخش كشاورزی، 
منابع طبيعی و محيط زيست، »سند ملی توسعه بخش كشاورزی«، »سند ملی توسعه منابع آب«، 
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»سند ملی حفاظت محيط  زيست و توسعه پايدار« در افق چشم انداز 14۰4 هجری شمسی با 
برش های سه برنامه پنج ساله را حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تدوين و به تأييد 

مجلس شورای اسالمی برساند. 
ماده ٣٥ـ دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد، نتايج حاصل از اجرای 
اين قانون و همچنين ميزان بهبود عملكرد كّمی و كيفی بخش كشاورزی و منابع طبيعی فصل 
ـ  ـ ماشين آالت  انسانی  منابع  ـ  انرژی  ـ  بهره وری )كل  بهبود شاخص  ميزان  قبل،  زراعی سال 
سرمايه و منابع پايه آب و خاک(، ميزان سرمايه گذاری در اين بخش و ضرايب خودكفايی و امنيت 
غذايی را تهيه و به كميسيون كشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس شورای اسالمی گزارش نمايد. 
قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 
بيست و سوم تيرماه يك هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ 

138۹/5/6 به تأييد شورای نگهبان رسيد.

قانون توزيع عادالنه آب 

فصل اول ـ مالكيت عمومي و ملي آب 
ماده1: براساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، آب هاي درياها و آب هاي جاري در 
از سطحي و زيرزميني، و سيالب ها و  اعم  انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر  و  رودها 
فاضالب ها وزه آب ها و درياچه ها و مرداب ها وبركه هاي طبيعي و چشمه سارها و آب هاي معدني ومنابع 
آب هاي زير زميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسالمي است و طبق مصالح عامه از آن 
بهره برداري مي شود. مسئوليت حفظ و اجازه ونظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول مي شود. 

ماده2ـ بستر انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و رودخانه ها اعم از  اينكه دائم يا فصلي داشته باشند 
اختيار حكومت جمهوري اسالمي ايران است و  بركه هاي طبيعي در  و مسيل ها و بستر مرداب ها و 
همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پايين رفتن سطح آب درياها و درياچه ها 
و يا خشك شدن مرداب ها و باتالق ها پديد آمده باشد درصورت عدم احيا قبل از تصويب قانون نحوه 
هر  درمورد  آن  وحريم  بستر  پهناي  تعيين  تبصره 1ـ  اسالمي.  در حكومت جمهوري  اراضي  احيای 
آمار هيدرولوژي  به  توجه  با  در هر محل  بركه طبيعي  و  مرداب  و  و مسيل  نهر طبيعي  و  رودخانه 
با وزارت  آبي  اثر ساختمان تأسيسات  آنها بدون رعايت  انهار و داغاب دربستر طبيعي  و  رودخانه ها 
نيرو است. تبصره 2ـ حريم مخازن و تأسيسات آبي و همچنين كانال هاي عمومي آبرساني و آبياري 
وزهكشي اعم از سطحي وزيرزميني به وسيله وزارت نيرو تعيين وپس از تصويب هيئت وزيران قطعيت 
پيدا خواهد شد. تبصره 3ـ  ايجاد هرنوع اعياني وحفاري و دخل و تصرف دربستر رودخانه ها و انهار 
طبيعي وكانال هاي عمومي ومسيل ها ومرداب وبركه هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل 
درياها و درياچه ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو. تبصره4: وزارت 
نيرو درصورتي كه اعياني هاي موجود دربستر وحريم انهار و رودخانه ها وكانال هاي عمومي و مسيل ها 
ومرداب وبركه هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف 
اعالم خواهد كرد كه ظرف مدت معيني درتخليه و قلع اعياني اقدام كند ودرصورت استنكاف وزارت 
نيرو با اجازه ونظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد. خسارات به ترتيب مقرر 

درمواد43و44 اين قانون تعيين و پرداخت مي شود. 
فصل دوم ـ آب هاي زيرزميني 

ماده3ـ استفاده از منابع آب هاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور درماده 5  اين قانون از طريق حفر 
هرنوع چاه و قنات و توسعه چشمه درهرمنطقه از كشور با اجازه وموافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و 
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وزارت مذكور باتوجه به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه)شناسايي طبقات زمين وآب هاي زيرزميني(
ومقررات پيش بيني شده دراين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري اقدام مي كند. تبصره 
ـ ازتاريخ تصويب اين قانون صاحبان كليه چاه هايي كه درگذشته بدون اجازه وزارت نيرو حفر شده 
باشد موظف اند طبق آگهي كه منتشرمي شود به وزارت نيرو مراجعه وپروانه بهره برداري اخذ نمايند. 
چنانچه وزارت نيرو هريك از اين چاه ها را الاقل طبق نظر دو كارشناس خود مضر به مصالح عمومي 
تشخيص دهد چاه بدون پرداخت هيچ گونه خسارتي مسدود مي شود بهره برداري از آن ممنوع بوده 
و با متخلفين طبق ماده 45  اين قانون رفتار خواهد شد. معترضين به رأي وزارت نيرو مي توانند به 

دادگاه هاي صالحه مراجعه نمايند. 
ماده 4ـ در مناطقي كه به تشخيص وزارت نيرو مقدار بهره برداري از منابع آب هاي زيرزميني بيش 
حدود  با  است  مجاز  نيرو  وزارت  نمايد،  دولتي ايجاب  طرح هاي  كه  درمناطقي  ويا  باشد  ازحدمجاز 
جغرافيايي مشخص حفر چاه عميق يا نيمه عميق وياقنات ويا هرگونه افزايش دربهره برداري از منابع 

آب منطقه را براي مدت معين ممنوع سازد. تمديد يا رفع اين ممنوعيت با وزارت نيرو است. 
ماده5ـ درمناطق غيرممنوعه حفرچاه واستفاده از آب آن براي مصرف خانگي و شرب وبهداشتي وباغچه 
تا ظرفيت آبدهي25مترمكعب درشبانه روز مجاز است واحتياج به صدور پروانه حفر وبهره برداري ندارد 
به  چاه ها  نوع  ازاين  مي تواند  الزم  درموارد  نيرو  وزارت  برسد.  نيرو  وزارت  اطالع  بايدبه  مراتب  ولي 
منظور بررسي آب هاي منطقه وجمع آوري آمار ومصرف آن بازرسي كند. تبصره1ـ درمناطق ممنوعه 
حفر چاه هاي موضوع اين ماده با موافقت كتبي وزارت نيرومجاز است و نيازي به صدور پروانه حفر 
وبهره برداري ندارد. تبصره2ـ درصورتي كه حفرچاه هاي موضوع اين ماده موجب كاهش يا خشكانيدن 
آب چاه ويا قنات مجاز و يا چشمه مجاور گردد وزارت نيرو بدواً به موضوع رسيدگي و سعي در توافق 

بين طرفين مي نمايد وچنانچه توافق حاصل نشد،معترض مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد. 
ماده6ـ صاحبان و استفاده كنندگان از چاه يا قنات مسئول جلوگيري از آلودگي آب آنها هستند و 
موظف اند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند. چنانچه جلوگيري از آلودگي آب خارج از قدرت آنان 

باشد مكلف اند مراتب را به سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداري اطالع دهند. 
ماده7ـ درمورد چاه هايي كه مقدار آبدهي مجاز آن بيش از ميزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد 
ومازاد آب چاه با ارائه شواهد وقرائن براي امور كشاورزي، صنعتي وشهري مصرف معقول داشته باشد، 
مصالح  ورعايت  مقررات  به  توجه  با  كند  اجتماعي ايجاب  كه ضرورت  زماني  تا  مي تواند  نيرو  وزارت 
عمومي براي كليه مصرف كنندگان اجازه مصرف صادرنمايد وقيمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت 

شود. 
ماده8ـ وزارت نيرو موظف است بنا به درخواست متقاضي حفرچاه يا قنات و به منظور راهنمايي فني 
وعلمي، حفر چاه يا فنات را از لحاظ فني واقتصادي مورد بررسي قرارداده ودرصورت لزوم متخصصين 
خود را به محل اعزام نمايد تا متقاضي را راهنمايي كنند وهزينه كارشناسي طبق تعرفه وزارت نيرو به 
عهده متقاضي خواهد بود. تبصره ـ شركت هاي تعاوني روستايي ومراكز خدمات روستايي وعشايري و 

مؤسسات عام المنفعه فقط%5۰ هزينه كارشناسي مقرر را پرداخت خواهند كرد. 
الزم  نيرو  وزارت  چنانچه  شود  مخلوط  آب شيرين  با  آلوده  آب  ويا  شور  آب  كه  درمواردي  ماده۹ـ 
تشخيص دهد مي تواند پس از اطالع به صاحبان و استفاده كنندگان مجراي آب شور يا آلوده را مسدود 
كند و در صورتي كه  اين كار از لحاظ فني امكان پذير نباشد چاه يا مجرا را بدون پرداخت خسارت 
يا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرايط ومشخصات مندرج در  عنداالقتضاء مسدود 
نيرو جبران  را وزارت  را رعايت نموده است، خسارت وارده برصاحب چاه  بهره برداري  پروانه حفر و 

خواهد كرد.
 ماده 1۰ـ براي جلوگيري از اتالف آب زيرزميني خصوصاً درفصولي ازسال كه احتياج به بهره برداري 
از آب زيرزميني نباشد صاحبان چاه هاي آرتزين يا قنات هايي كه منابع آنها تحت فشار باشد موظف اند 
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از طريق نصب شير ودريچه از تخليه دائم آب زيرزميني جلوگيري كنند. 
ماده11ـ درچاه هاي آرتزين ونيمه آرتزين ودارندگان پروانه چاه مكلف اندچنانچه وزارت نيرو الزم بداند 
به وسيله پوشش جداري ويا طرز مناسب ديگري به تشخيص وزارت نيرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار 

درقشرهاي ديگر جلوگيري كنند. 
ماده12ـ هرچاه به استثنا چاه هاي مذكور درماده 5  اين قانون درصورت ضرورت به تشخيص وزارت 
نيرو بايد مجهز به وسايل اندازه گيري سطح آب و ميزان آبدهي طبق نظر وزارت نيرو باشد. چنانچه 
اندازه گيري آب استخراجي از چاه وجود كنتور نيز ضروري باشد وزارت نيرو به هزينه صاحب پروانه 
اقدام به تهيه ونصب كنتور مي نمايد. درهرحال دارندگان پروانه مكلف اند گزارش مقدارآب مصرف شده 
را طبق درخواست ودستور العمل وزارت نيرو ارائه دهند. تبصره ـ وزارت نيرو مجاز است درمواردالزم 
براي اندازه گيري آب قنوات وسايل اندازه گيري را به هزينه خود تعبيه نمايد. حفظ و نگهداري وسايل 
مزبور واندازه گيري بده آب قنات با اداره كنندگان قنات خواهد بود. اشخاص فوق الذكر موظف اند كليه 
بايد پروانه صالحيت  شروط مندرج در پروانه صالحيت حفاري و پروانه حفر چاه يا قنات مي كنند 
حفاري از وزارت نيرو تحصيل كنند و بدون داشتن پروانه مذكور مجاز به حفاري با وسايل موتوري 
نخواهند بود. اشخاص فوق الذكر موظف اند كليه شروط مندرج درپروانه صالحيت حفاري وپروانه حفر 
چاه يا قنات را رعايت كنند و درصورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر 
چاه يا قنات كنند در مورد اشخاص حقيقي مالكين دستگاه و در مورد اشخاص حقوقي مديران عامل 
شركت ها و يا سازمان ها و مؤسسات حفاري به مجازات مقرر در ماده 45 اين قانون محكوم خواهند شد 
ودرصورت تكرار وزارت نيرو مي تواند با اجازه دادستاني دستگاه حفاري را توقيف نمايد. دادگاه تكليف 

دستگاه حفاري را تعيين خواهد كرد. 
ماده14ـ هرگاه در اثر حفر وبهره برداري ازچاه يا قنات جديداالحداث دراراضي غير محياة آب منابع 
مجاور نقصان يابد و يا خشك شود، به يكي از طرق زير عمل مي شود: الف ـ درصورتي كه كاهش 
چاه  حفر  ويا  كف شكني  با  مجاور  منابع  ويا خشك شدن  يابد  نقصان  مجاور  منابع  ويا خشك شدن 
ديگر جبران پذير باشد با توافق طرفين صاحبان چاه جديد بايد هزينه حفر چاه ويا كف شكني را به 
صاحبان منابع مجاور پرداخت نمايند. ب ـ درصورتي كه با تقليل ميزان بهره برداري از چاه يا قنات 
جديد مسئله تاثير سوء درمنابع مجاور ازبين برود دراين صورت ميزان بهره برداري چاه يا قنات جديد 
بايد تا حد از بين رفتن اثر سوء درمنابع مجاور كاهش يابد. دـ درمواردي كه چاه يا قنات جديد در 
اراضي محياة حفر واحداث شده باشد وآب منابع مقابل را جذب ننمايد، احكام باال درموردآن جاري 
نخواهد شد. تبصره1ـ دركليه موارد باال بدواً وزارت نيرو به موضوع رسيدگي ونظر خواهد داد. معترض 
مي تواند به دادگاه صالحه شكايت نمايد. تبصره2ـ ميزان آب منابع مجاور باتوجه به آمار و شواهد و 
قرائن و شرايط اقليمي توسط كارشناسان وزارت های نيرو و كشاورزي تعيين مي شود. تبصره3ـ هرگاه 
به تشخيص هيئت سه نفري موضوع مواد 1۹و2۰  اين قانون مسلم شود كه خسارت موضوع اين ماده 
ناشي از اشتباه كارشناسان وزارت نيرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44  اين قانون به وسيله وزارت 

نيرو جبران خواهد شد. 
ماده15ـ وزارت نيرو و مؤسسات وشركت هاي تابع آن مي توانند آب دنگ ها وآسياب هايي را كه موجب 
نقصان آب ويا اخالل در امر تقسيم آب مي شوند درموارد ضرورت اجتماعي و حرج به ترتيب مقرر 

درماده 43  اين قانون خريداري كنند.
ماده16ـ وزارت نيرو مي تواند قنات يا چاهي كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروک مانده 
يا  مالك  به  اجتماعي  درصورت ضرورت  باشد،  مسلوب المنفعه  عماًل  آب  فاحش  نقصان  علت  به  ويا 
از اعالم،  مالكين احياء آنها را تكليف نمايد ودرصورت عدم اقدام مالك يا مالكين تا يك سال پس 
يا  مالك  پرداخت  رادرصورت عدم  وهزينه صرف شده  احيا  نموده  را  آنها  رأساً  نيرو مي تواند  وزارت 
مالكين از طريق فروش آب وصول نمايد. همچنين مي تواند اجازه حفر چاه يا قنات درحريم چاه يا 

قنات فوق الذكر صادر نمايد. 
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ماده17ـ اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي درملك غير باشد تصرف چاه يا قنات يا مجرا فقط 
از نظر مالكيت چاه يا قنات و مجرا و براي عمليات مربوط به قنات وچاه ومجرا خواهد بود و صاحب 
ملك مي تواند در اطراف چاه و قنات ومجرا و يا اراضي بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر تصرفي 
كه بخواهد بكند مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات وچاه ومجرا نشود. تبصره ـ 
تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع، محاكم صالحه 
پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كرد. فصل سوم ـ آب هاي سطحي 

حقابه وپروانه مصرف معقول 
و  اجتماعي  وجود ضرورت  درصورت  قانون  1۹ اين  ماده  مطابق  مي تواند  كشاورزي  وزارت  ماده18ـ 
به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب براي صاحبان حقابه هاي موجود اقدام نمايد 
بدون اينكه حق اينگونه حقابه داران از بين برود. تبصره 1ـ حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه 
در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارک قانوني ديگر قبل از تصويب اين 
باشد. تبصره2ـ مصرف معقول مقدار آبي است كه تحت  يا مالك آن تعيين شده  براي ملك  قانون 
شرايط زمان و مكان و با توجه به احتياجات مصرف كننده و رعايت احتياجات عمومي و امكانات طبق 

مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. 
ماده1۹ـ وزارت نيرو موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي اموركشاورزي يا 
يا حقوقي كه درگذشته حقابه  براي اشخاص حقيقي  از منابع آب كشور  يا مصارف شهري  صنعتي 
داشته اند و تبديل آن به اجازه مصرف معقول هيئت هاي سه نفري درهرمحل تعيين كند. اين هيئت ها 
طبق آيين نامه اي كه ازطرف وزارت نيرو و وزارت كشاورزي تدوين مي شود براساس اطالعات الزم )از 
قيبل مقدار آب موجود وميزان سطح و نوع كشت و محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب و 
معمول و عرف محل و ساير عوامل( نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز اقدام خواهد كرد و پروانه 
مصرف معقول حسب مورد به وسيله وزارت خانه هاي ذي ربط طبق نظر  اين هيئت صادر خواهدشد 
پروانه تسليم مي كند و  رابه سازمان صادر كننده  اعتراض خود  نفري  راي هيئت سه  به  و معترض 
سازمان مذكور اعتراض را به هيئت پنج نفري ارجاع مي نمايد. رأي هيئت پنج نفري الزم االجراء است 

و معترض مي تواند به دادگاه هاي صالحه مراجعه نمايد. 
ماده2۰ـ اعضاء هيئت هاي سه نفري مركب خواهند بود از يك نفر كارشناس حقوقي به انتخاب وزارت 
نيرو و يك نفر كارشناس فني به انتخاب وزارت كشاورزي و يك نفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب 
شوراي محل. درصورتي كه منطقه آبريز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتي مذكور در اين 
ـ    مدت مأموريت و نحوه رسيدگي هيئت هاي سه نفري وپنچ  ماده با وزاري مربوط خواهد بود. تبصره 
به  اعتراض  و مدت  نظر  تجديد  و ضوابط  موارد  و  اجراي تصميمات هيئت هاي مذكور  ونحوه  نفري 
تصميم هيئت ها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت نيرو و وزارت كشاورزي به تصويب 

ـ    وظايف و اختيارات صدور پروانه مصرف معقول  هيئت وزيران خواهد رسيد. فصل چهارم 
كشاورزي، صنعت  مصارف شرب،  براي  آب  عمومي  منابع  از  بهره برداري  واجازه  تخصيص  ماده21ـ 
وساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است. تبصره 1 ـ تقسيم وتوزيع آب بخش كشاورزي، وصول آب بها يا 
حق النظاره با وزارت كشاورزي است. تبصره 2ـ تقسيم وتوزيع آب شهري و اداره تأسيسات وجمع آوري 
و دفع فاضالب در داخل محدوده شهرها به عهده شركت هاي مستقلي به نام شركت آب و فاضالب 
شهرها و يا دستگاه مناسب ديگري خواهد بودكه درهرصورت تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به 
شهرداري ها مي باشند. درصورت نبودن شوراي شهر، نظارت با وزارت كشور است. تا تأسيس شركت ها 
ودستگاه هاي فوق الذكر مسئوليت آب شهرها وجمع آوري و دفع فاضالب آنها به عهده دستگاه هايي 
است كه فعاًل برعهده دارند. وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت نيرو حداكثر تا 6ماه پس از 
تصويب  اين قانون اساسنامه شركت هاي فوق الذكر يا دستگاه هاي مناسب ديگر را تهيه و به تصويب 
هيئت وزيران برساند. تبصره3ـ تقسيم و توزيع آب بخش هاي صنعتي در داخل محدوده هاي صنعتي، 
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با بخش صنعتي ذي ربط خواهد بود. تبصره4ـ تقسيم وتوزيع آب مشروب روستاها و اداره تأسيسات 
ذي ربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداري خواهد بود. 

پروانه  به درخواست متقاضي،  ازرسيدگي  تابعه پس  يا سازمان ها وشركت هاي  نيرو  ماده22ـ وزارت 
مصرف معقول آب را با رعايت حق تقدم براساس آيين نامه اي كه وزارت های نيرو وكشاورزي پيشنهاد 

وهيئت وزيران تصويب مي نمايند صادر مي كند. 
ماده 23ـ آيين نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذكور درماده 
يك  اين قانون بايد حاوي كليه مقررات وشروط وتعهدات الزم باشد وضمناً درپروانه مصرف معقول آب 

تاريخ شروع و اتمام تأسيسات اختصاصي آب وتاريخ استفاده ازآن بايد قيدگردد. 
ماده24ـ وزارت نيرو درهرمحل پس از رسيدگي الزم براي آب هاي مشروح در زير نيز كه تحت نظارت 
و مسئوليت آن وزارت خانه قرارمي گيرد اجازه بهره برداري صادر مي كند: الف ـ آب هاي عمومي كه 
بدون استفاده مانده باشد. ب ـ آب هايي كه براثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي وزهكشي وغيره 
به دست آمده و مي آيد. ج ـ آب هاي زائد برمصرف كه به درياچه ها ودرياها و انهار مي ريزند. دـ آب های 
حاصل از فاضالب ها. هـ ـ آب هاي زائد از سهميه شهري. وـ آب هايي كه در مدت مندرج درپروانه به 
وسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد. زـ آب هايي كه پروانه استفاده از آن به علل 
قانوني لغو شده باشد. ح ـ آب هايي كه بر اثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقه اي ظاهر مي شود. 
ماده25ـ دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از مصرف و اتالف غير معقول آب اجتناب نمايند 
ومجاري اختصاصي مورداستقاده خود را به نحوي كه اين منظور را تأمين كند احداث و نگهداري كنند، 
اگر به هرعلتي مسلم شود كه نحوه مصرف، معقول و اقتصادي نيست دراين صورت برحسب مورد 
وزارت نيرو با وزارت كشاورزي مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به مصرف كننده اعالم 
مي دارد. هرگاه درمدت معقول تعيين شده دراخطار مزبور كه به هرحال از يك سال تجاوز نخواهد 
كرد مصرف كننده به دستورهاي فني فوق الذكر عمل ننمايد با متخلف طبق ماده 45 اين قانون رفتار 
خواهد شد. تبصره ـ درصورت اعتراض به نظر وزارت نيرو با وزارت كشاورزي مراجع مذكور درماده 

1۹ اين قانون رسيدگي خواهند كرد. 
ماده26ـ وزارت نيرو مكلف است باتوجه به اطالعاتي كه وزارت كشاورزي درمورد مقدار مصرف آب 
هر يك از محصوالت كشاورزي براي هرناحيه دراختيار وزارت نيرو قرار مي دهد ميزان مصرف آب را 

باتوجه به نوع محصول وميزان اراضي تعيين وبراساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداري بنمايد. 
ماده27ـ پروانه مصرف آب مختص به زمين ومواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آنكه 

تصميم ديگري وسيله دولت درمنطقه اتخاذ شود. 
ماده28ـ هيچ كس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آن را دارد به مصرفي به جز آنچه كه درپروانه 
قيدشده است برساند وهمچنين حق انتقال پروانه صادره را به ديگري بدون اجازه وزارت نيرو نخواهد 

داشت مگر به تبع زمين وبراي همان مصرف يا اطالع وزارت نيرو. 
ماده2۹ـ وزارت نيرو موظف است به منظور تأمين آب مورد نياز كشور از طريق زير اقدام مقتضي به 
عمل آورد. الف ـ مهاركردن سيالب ها و ذخيره نمودن آب رودخانه ها درمخازن سطحي يا زيرزميني. 
1و2.  آبياري  وشبكه  آبرساني  خطوط  و  وكانال ها  آبي  تأسيسات  با  ايجاد  آب  انتقال  و  تنظيم  ب   ـ 
ـ      بررسي و مطالعه كليه منابع آب هاي كشور. دـ استخراج و استفاده از آب هاي زيرزميني و معدني.  ج  
ـ     شيرين كردن آب شور در مناطق الزم. وـ جلوگيري از شورشدن آب هاي شيرين درمناطق الزم.  ـ     ه
تأسيس  ح ـ  آن.  جيره بندي  لزوم  در صورت  و  آب  مصارف  ميزان  و  چگونگي  بر  نظارت  و  ـ  كنترل  ز
ـ    انجام  شركت ها و سازمان هاي آب منطقه اي و مؤسسات و تشكيل هيئت ها و كميته هاي مورد نياز. ط  
ساير اموري كه مؤثر درتأمين آب باشد. تبصره ـ  ايجاد شبكه هاي آبياري 3 و4 وتنظيم و انتقال آب از 

آنها تا محل هاي مصرف با وزارت كشاورزي است. 
ماده 3۰ـ گزارش كاركنان وزارت نيرو و مؤسسات تابعه وكاركنان وزارت كشاورزي )بنا به معرفي وزير 
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كشاورزي( كه به موجب ابالغ مخصوص وزير نيرو براي اجراي وظايف مندرج دراين قانون انتخاب وبه 
دادسراها معرفي مي شوند مالک تعقيب متخلفين است و درحكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد 

بود و تعقيب متخلفين طبق بند ب از ماده 5۹ قانون آيين دادرسي كيفري به عمل خواهد آمد. 
ماده31ـ مامورين شهرباني وژاندارمري وساير قواي انتظامي حسب مورد موظف اند دستورات وزارت 

نيرو و سازمان هاي آب منطقه اي و وزارت كشاورزي را در اجراي  اين قانون به مورد اجرا گذارند. 
ماد32ـ وزارت نيرو مي تواند سازمان ها و شركتهاي آب منطقه اي را به صورت شركتهاي بازرگاني رأساً 
يا با مشاركت سازمان هاي ديگر دولتي يا شركت هايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند  ايجاد كند. 
نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و شركت هاي  اساسنامه  اين شركت به پيشنهاد وزارت 
مذكور از پرداخت حق الثبت و تمبر وهزينه دادرسي معاف خواهند بود. وزارت نيرو مي تواند از  اين 
اختيارات براي تغيير وضع شركت ها وسازمان ها و مؤسسات موجود خود استفاده كند. تبصره ـ وزارت 
نيرو حوزه عمل شركت ها و سازمان هاي آب منطقه اي را تعيين مي نمايد. وصول آب بها عوارض وديون. 
ماده 33 ـ وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري وكشاورزي وصنعتي وساير مصارف 
باتوجه به نحوه استحصال و مصرف براي هريك از مصارف درتمام كشور به شرح زير تعيين و پس از 
تصويب شوراي اقتصاد وصول نمايد. الف ـ درمواردي كه استحصال آب به وسيله دولت انجام پذيرفته 
و به صورت تنظيم شده دراختيار مصرف كننده قرار گيرد، نرخ آب با درنظر گرفتن هزينه هاي جاري از 
قبيل: نرخ آب با درنظر گرفتن هزينه هاي جاري ازقبيل: مديريت، نگهداري، تعمير،  بهره برداري وهزينه 
از مصرف كننده  تعيين و  اقتصادي و اجتماعي هر منطقه  به شرايط  با توجه  و  استهالک تأسيسات 
وصول مي شود. ب ـ درمواردي كه استحصال آب به وسيله دولت انجام نمي پذيرد دولت مي تواند به 
ازای نظارت و خدماتي كه انجام مي دهد با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه درصورت 
ميزان  است  مكلف  نيرو  وزارت  ـ  تبصره1  نمايد.  وصول  مصرف كننده  از  و  تعيين  را  عوارضي  لزوم 
بخشودگي مصرف آب مشروب شهرهاي بزرگ و كوچك را به منظور كمك به طبقه مستعضف تعيين 
و پس از تصويب هيئت دولت به اجرا در آورد. تبصره2ـ در مواردي كه جلوگيري از ضرر كشاورزان 
با  مي تواند  نيرو  وزارت  كند  اقتضا  را  خاصي  تخفيف  اساسي  محصوالت  كشت  به  آنها  تشويق  ويا 
تصويب هيئت دولت تخفيف الزم را منظورنمايد. تبصره3ـ دولت مكلف است همه ساله عالوه برتأمين 
اعتبارات كمك به شركتهاي آب منطقه اي بابت بخشودگي بهاي آب مابه التفاوت احتمالي ناشي از 
آب بهاي مشتركين كم مصرف  بخشودگي  قانون  اصالح  قانون  با  درمقايسه  ماده  تبصره  1    اين  اجراي 
تخفيف هاي موضوع تبصره 2  اين ماده را در بودجه ساالنه پيش بيني   كرده و به منظور تأمين آب در 

مناطق محروم در اختيار وزارت نيرو بگذارد. 
ماده34 ـ آب بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي ويا عوارض آن براساس بندهاي الف وب مذكور 
درماده 33  اين قانون مي باشند واال آب مصرف كننده اي كه حاضر به پرداخت آب بها نگرديده است 
و چنانچه  داده خواهدشد قطع مي گردد  به مصرف كننده  از طرف دولت  معقولي كه  از مهلت  پس 
مصرف كننده از پرداخت بدهي هاي معوقه خود بابت آب بها و يا عوارض استنكاف نمايد دولت صورت 
بدهي مصرف كننده را جهت صدور اجراييه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف 
است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجرا نسبت به صدور ورقه اجراييه و وصول مطالبات 
از بدهكار اقدام كند. تبصره ـ مهلت معقول براي قطع آب وشرايط اجازه استفاده مجدد از آب و ساير 
موضوعات مربوطه طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارت نيرو پيشنهاد و به تصويب هيئت 

وزيران برسد. حفاظت و نگهداري تأسيسات آبي مشترک 
ماده35ـ درمورد حفاظت و نگهداري چاه، قنات، نهر، جوي واستخر و هر منبع يا مجرا و تأسيسات آبي 

مشترک كليه شركا به نسبت سهم خود مسئول اند. 
مشترک  تأسيسات  نگهداري  مسئول  مشترک  سردهنه  و  مجاري  از  آب  مصرف كنندگان  36ـ  ماده 
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هستند و هيچ كس بدون اجازه وزارت نيرو حق احداث و تغيير مقطع و مجراي آب و انشعاب جديد 
را ندارد و هر باالدستي مسئول خساراتي است كه از عمل غير متعارف او به پايين دستي وارد مي آيد. 
ماده37ـ هيچ نهر و جوي و قنات و چاهي نبايد در اماكن و جاده هاي عمومي و اماكن متبركه و باستاني 
و حريم آنها به صورتي باشد كه  ايجاد خطر و مزاحمت براي ساكنين و عابرين و وسائط نقليه و اماكن 
مذكور نمايد درغير اين صورت مالك يا مالكين موظف اند طبق مشخصات فني وزارت خانه هاي مربوطه 
اقدامات الزم براي رفع خطر و يا مزاحمت را به عمل آورند. درصورتي كه مالك يا مالكين از اجراي 
مشخصات  طبق  يك ماه  مدت  به  حداكثر  )درشهرها(  شهرداري  و  ذي ربط  وزارت خانه  اخطار كتبي 
مذكور، در رفع خطر اقدام نكنند دولت براي رفع خطر رأساً اقدام و هزينه آن را از مالك يا مالكين 
دريافت خواهد كرد ودرصورتي كه خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود مي نمايد. تبصره ـ احداث نهر 
يا جوي ولوله كشي نفت وگاز ونظاير آن درحريم تأسيسات آب و يا برق موكول به تحصيل اجازه 
از وزارت نيرو و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداري و وزارت نيرو خواهد بود. مشخصات فني 

مندرج دراجاره نامه الزم االجرا است. 
ماده38ـ هرگاه استفاده كنندگان مشترک نهر يا جوي يا چاه يا قنات و امثال آن حاضر به تأمين هزينه 

آن نشوند هريك از شركا مي تواند مطابق ماده 5۹4 قانون مدني عمل نمايند. 
ماده3۹ـ هرنهري كه درزمين ديگري جريان داشته ودرصورت ثبوت اعراض ذي حق درمحاكم قضايي 

حق مجرا از بين خواهد رفت. 
ماده4۰ـ درمواردي كه كانال ها يا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عمليات عمراني و يا بهره برداري 
صاحب زمين گردد. صاحب زمين مي تواند به جاي آنها مجراي ديگري با تصويب وزارت نيرو به صورتي 
كه به سبب اتالف آب و يا موجب اشكال در امر آبرساني يا آبياري نگردد به هزينه خود احداث كند. 
ماده41ـ هرگاه آب بران نتوانند درمورد مسير و يا طرز انشعاب آب از مجراي طبيعي يا كانال اصلي 
با يكديگر توافق نمايند حسب مورد وزارت نيرو و وزارت كشاورزي مي تواند با توجه به اينكه به حق 

ديگري لطمه اي نرسد مسير يا انشعاب را تعيين كند. 
ماده42 ـ درمورد بهره برداري از آب هاي سطحي حل اختالف حاصل درامر تقدم يا اولويت و نحوه 
ميزان برداشت و تقسيم و مصرف آب و همچنين اختالفاتي كه موجب تأخير آبرساني مي شود ابتدا 
بايد ازطريق كدخدامنشي توسط سرآبياران و ميرآبان با همكاري شوراهاي محلي درصورتي كه وجود 
داشته باشد فيصله پذيرد و درصورت ادامه اختالف به دادگاه صالح مراجعه مي نمايد. فصل پنچم  ـ 

جبران خسارت  ـ تخلفات و جرائم  ـ مقررات مختلفه جبران خسارت.
ماده 43ـ درموارد ضرورت اراضي، مستحدثات، اعياني و امالک متعلق به اشخاص كه در مسير شبكه 
آبياري و خطوط آبرساني واقع باشند با رعايت حريم مورد نياز در اختيار دولت قرار مي گيرند و قيمت 

عادله با توجه به خسارات وارده به مالكين شرعي پرداخت مي شود. 
ماده44ـ در صورتي كه در اثر اجراي طرح هاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سدسازي و 
تأسيسات مربوطه يا درنتيجه استفاده ازمنابع آب هاي سطحي وزيرزميني درناحيه يا منطقه اي قنوات 
و چاه ها ويا هرنوع تأسيسات بهره برداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملك ويا خسارتي برآن وارد 
شود و يا در اثر اجراي طرح هاي مذكور آب قنوات وچاه ها ورودخانه ها وچشمه هاي متعلق به اشخاص 
حقيقي و يا حقوقي و حقابه بران نقصان يافته و يا خشك شوند به ترتيب زير براي جبران خسارت 
عمل خواهد شد. الف ـ درمواردي كه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان پذير 
كه  درمواردي  ـ  بود. ب   خواهد  آب  كمبود  جبران  به  موظف  دولت  پرداخت خسارت،  بدون  باشد، 
خسارت وارده ناشي از خشك شدن يا مسلوب المنفعه شدن قنوات وچاه ها وچشمه ها بوده، وتأمين آب 
تأسيسات فوق الذكر از طرق ديگر امكان پذير باشد، مالك يا مالكين مذكور مي توانند قيمت عادله آب 
خود ويا به ميزان آن، آب دريافت نمايند و يا به اندازه مصرف معقول آب و قيمت بقيه آن را دريافت 
يا مسلوب المنفعه  از خشك شدن  به پرداخت خسارت ناشي  نيرو موظف  كنند. در هرصورت وزارت 
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شدن تأسيسات مذكور مي باشد. دركليه موارد باال چنانچه اختالفي پيش آيد طبق رأي دادگاه صالحه 
عمل خواهد شد. د ـ درمواردي كه خسارت وارده ناشي از تملك و يا خشك شدن آب قنوات و چاه ها 
وچشمه ها بوده و تأمين آب مالكين  اين تأسيسات از طريق ديگرامكان پذير نباشد خسارت مذكور 
درصورت عدم توافق با مالك يا مالكين طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهدشد. هـ ـ نسبت به 
چاه ها و قنوات و ساير تأسيسات بهره برداري از منابع آب كه طبق مقررات غير مجاز تشخيص داده 
شود خسارتي پرداخت نخواهد شد. وـ درمورد اراضي كه از منابع آب طرح هاي ملي در داخل و يا 
آب  بهاي  است  شده  پرداخت  قانون  طبق اين  آنها  خسارات  و  مي شود  آبياري  طرح  محدوده  خارج 
مصرفي طبق مقررات و معيارهاي وزارت نيرو مانند ساير مصرف كنندگان آب از طرف مصرف كننده 
بايد پرداخت شود. زـ درصورتي كه دراثر اجراي طرح خسارتي بدون لزوم تصرف وخريد به اشخاص 
وارد آيد خسارات وارده درصورت عدم توافق طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. تخلفات 
و جرائم ماده 45 ـ اشخاص زير عالوه براعاده وضع سابق وجبران خسارت وارده به 1۰ تا 5۰ ضربه 
محكوم  حاكم شرع  نظر  به  موارد جرم  برحسب  تأديبي  ماده حبس  سه  تا  روز  پانزده  از  ويا  شالق 
مي شوند: الف ـ هركس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را بازكند يا در تقسيم آب تغييري دهد 
يا دخالت غير مجاز در وسايل اندازه گيري آب كند يا به نحوي از انحا امر بهره برداري از تأسيسات آبي 
را مختل سازد. ب ـ هركس عمداً آبي را بدون حق اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري 
متعلق به خود منتقل كند ويا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد. ج ـ هركس عمداً به نحوي 
از انحا به ضرر ديگري آبي را به هدر دهد. دـ هركس آب حق ديگري را بدون مجوزقانوني تصرف كند. 
هـ ـ هركس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت 
كند. تبصره ـ درمورد بندهاي ب وج ود با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف مي شود. مقررات 
مختلفه ماده46ـ آلوده ساخت آب ممنوع است، مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي 
منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول مي شود. سازمان مذكور موظف است پس از كسب 
نظر ساير مقامات ذيربط كليه تعاريف، ضوابط، مقررات وآيين نامه هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي 

آب را تهيه وبه تصويب هيئت وزيران برساند و پس از تصويب الزم االجرا خواهد بود. 
ماده 47ـ مؤسساتي كه آب را به مصارف شهري يا صنعتي يا معدني يا دامداري و نظاير آن مي رسانند 

موظف اند طرح تصفيه آب و دفع فاضالب را با تصويب مقامات مسئول ذي ربط تهي واجرا كنند. 
ماده 48ـ صدور اجاره بهره برداري يا واگذاري بهره برداري از شن و ماسه و خاک رس بستر و حريم 
قانوني سواحل درياها و درياچه ها منوط به كسب موافقت قبلي  انهار و مسيل ها و حريم  رودخانه، 
وزارت نيرو است. تبصره ـ وزارت نيرو در موقع موافقت با موضوع  اين ماده مشخصات فني مورد نظر 
خود را جهت درج در پروانه بهره برداري به دستگاه صادر كننده پروانه اعالم خواهد كرد و حق نظارت 

بر رعايت  اين مشخصات را خواهد داشت. 
ماده4۹ـ تشخيص صالحيت فني كارشناسان رشته هاي مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرساني در 

مورد اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري با استعالم از وزارت نيرو خواهد بود. 
ماده5۰ـ در هر مورد كه دادگاه ها در اجراي مقررات اين قانون صالح به رسيدگي باشند مكلف اند به 

فوريت و خارج از نوبت به اختالفات رسيدگي وحكم صادر نمايند. 
ماده51ـ آيين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت های نيرو وكشاورزي برحسب مورد تهيه و پس 

از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود. 
ماده52ـ كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با  اين قانون باشد از تاريخ تصويب اين قانون درآن قسمت 

كه مغاير است بالاثر مي باشد.
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