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سخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه های اسالمی، کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار، نفس سرکش 
ارتقاءِ وجودی  زمینۀ  و  کرده  تثبیت  را  داده، هویت خویش  را صیقل  و شخصیت وجودی خویش  کرده  رام  را 
خویش را مهیا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می آورد. آموزش فناوری، 
کار و مهارت آموزی، باعث پیشرفت فردی، افزایش بهره وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش 
فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد. برای رسیدن به این مهم، برنامه ریزی درسی حوزۀ دنیای کار و 
دنیای   آموزش بر مبنای نیازسنجی شغلی صورت گرفته است. درس های رشته های تحصیلی شاخۀ فنی و حرفه ای 
است.  کار  بازار  نیاز  مورد  فنی  شایستگی های  و  غیرفنی  شایستگی های  دروس  عمومی،  آموزش  دروس  شامل 
دروس دانش فنی از دروس شایستگی های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس 
دانش فنی  پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتۀ تحصیلی است که هنرجویان 
در پایۀ   دهم و در آغاز ورود به رشتۀ تحصیلی خود می بایست آن را آموزش ببینند و شایستگی های الزم را در 
ارتباط با دروس عملی و ادامۀ تحصیل در رشتۀ خود کسب نمایند. درس دانش فنی تخصصی که در پایۀ دوازدهم 
طراحی شده است، شایستگی هایی را شامل می شود که موجب ارتقاءِ دانش تخصصِی حرفه ای شده و زمینه را 

برای ادامۀ   تحصیل و توسعۀ حرفه ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می کند.
الزم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده دروس عملی کارگاه های 8 ساعته نیست بلکه 
در راستای شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. در ضمن، آموزش این کتاب نیاز 
به پیش نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش های قبلی تا پایۀ نهم به تحریر درآمده است. محتوای آموزشی کتاب 
دانش فنی پایه، آموزش های کارگاهی را عمق می بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری 

تأمین می کند.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گیرد. 

    دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش     



درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانِش فنی پایه در گروه کشاورزی و غذا و رشتۀ 
تحصیلی امور دامی برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.

ایجاد   انگیزش،  جهت  محتوا  رشته،  تاریخچۀ  مانند  موضوعاتی  دانش فنی پایه،  درس  تدوین  در 
مشاغل و هدف رشتۀ تحصیلی ، نقش رشتۀ شما در توسعۀ کشو ر،  مثال هایی از نوآوری، خالقیت و 
الهام از طبیعت  ،  اصول ،   مفاهیم ، قوانین ، نظریه ، فناوری ، عالئم، تعاریف کمیت ها، واحدها و یکاها، 
مستندسازی،  و  فنی  مؤثر  ارتباط  از  مصادیقی  کار ،  وسایل  و  دستگاه ها  فنی،   تعریف  فرمول های 
زبان  فنی، ایمنی و بهداشت فردی و    جمعی، پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه هایی از 

مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی   و    برای     رشتۀ   تحصیلی در   نظر  گرفته شده است.
می توانید در هنگام ارزشیابی این درس، از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر  رشته، کوشش 
الزم را داشته باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز
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فصل اول: کلیات

فصل ١

کلیات

شایستگی های فصل اّول
1ـ تاریخچه و روند تکامل کشاورزی

2ـ مفاهیم و تعاریف کشاورزی
3ـ ضرورت و اهمیت کشاورزی 
4ـ مکانیزاسیون در کشاورزی
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کشاورزی

تأمین  و  غذایی  مواد  تولید  هدف  با  اهلی  حیوانات  یا  گیاهان  آن  جریان  در  که  است  فعالیتی  کشاورزی 
دیگر نیازهای انسان مانند لباس، دارو، ابزار و مصالح، زیباسازی محیط زیست و کسب درآمد پرورش داده 

می شوند)شکل1ـ1(.

تاریخچۀ کشاورزی

شواهد تاریخي نشان مي دهد که انسان از دو میلیون سال پیش بر روي زمین زندگي مي کند و در تمام این 
دوران با شکار حیوانات و استفاده از منابع گیاهي وحشي تغذیه مي نموده است. از حدود ده هزار سال پیش 

به واسطه دسترسي کم به شکار، بشر شروع به کشاورزي و اهلي کردن دام نمود.
اهلي کردن حیوانات و استفاده از آنها براي شخم  زدن زمین کشاورزي، جهت نرم کردن خاك براي کاشت از 
دیگر اقدامات بشر بود. ابزارهای کشاورزی طراحی شده برای بهره گیری از نیروی حیوانات، به تدریج تبدیل 
به ماشین آالتی برای بهره گیری از سوخت فسیلی برای روشن کردن تراکتورها شدند. دانش کشاورزی نیز به 
تولید کودهای شیمیایی منجر شد و شرایط رشد مطلوب تری برای گیاهان فراهم آورد. بدین ترتیب زنجیرۀ 
محصوالت، رشد سریع تری یافت و گیاهان نسبت به بیماری ها و انگل ها مقاوم تر شدند. به تدریج راه های 
کنترل آفات، مدیریت برتر، فراوری زمین، نگهداری خاك، چرخۀ محصوالت و غیره توسعه یافت و تالش های 

جدیدی دربارۀ محصوالت کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه صورت گرفت.

شکل 1ـ1ـ فعالیت های مختلف در حوزه کشاورزی



3

فصل اول: کلیات

اهمیت کشاورزي در طول تاریخ به حدي بوده که در برخي منابع، کشاورزي را هدیه اي آسماني و الهي به بشر 
مي دانند. اما یکي از مهم ترین الگوهاي پذیرفته شده در مورد دلیل شروع کشاورزي این است که کشت و کار 
به صورت یك کشف بوده که بعدها با استفاده از اندیشه خالق و تجربه بشري توسعه پیدا کرد. طبق شواهد 
زیاد تاریخي، ایران یکي از قدیمي ترین مناطق جهان از لحاظ اهلي سازي گیاهان و حیوانات مي باشد و زراعت 

و دامپروري همواره در ایران باستان و ایران پس از اسالم از اهمیت خاصي برخوردار بوده است. 
بنا به مدارك موجود سابقه دامداری در ایران به بیش از ۷ هزار سال می رسد. شاید شروع دامداری در ایران 
جهت دسترسی دام ها به منابع علوفه به صورت شبانی و یا دام مهاجر و عمدتاً به صورت کوچ و ده نشینی 
بوده است. به تدریج در طی گذشت هزاران سال با توجه به نیاز زمان، مراکز کشاورزی وسیع تر و در کنار آن 

شهرها ایجاد شده است. 
اولین فعالیت ها در زمینه امور دام در ایران از سال 12۷۹ شمسی با تأسیس مدرسۀ فالحت مظفری )شکل 2ـ1( 
شروع شد که در این مدرسه دروس کشاورزی و امور دام تدریس می شد و تمام فارغ التحصیالن در مناطق 

روستایی مشغول فعالیت های تولیدی می شدند.

شکل 2ـ1ـ مدرسه فالحت مظفری

از سال 1314 در اداره کل فالحت، ترویج دامپروری و دامپزشکی شروع شد، ولی با توجه به کمبود متخصص 
دامپروری  ایستگاه  نام  به  کرج  حیدرآباد  روستای  در  ایستگاهی  سال  همین  در  است.  وده  ب محدود  بسیار 
حیدرآباد تأسیس و با وارد کردن نژادهای گاو و گوسفند و طیور خارجی شروع به ترویج نژادهای خارجی 

نموده اند این فعالیت ها ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 132۰ وزارت کشاورزی تأسیس گردید. 
اقدام به تأسیس بنگاه دامپروری کشور و اداره کل دامپزشکی نمود. عمده  در سال 132۹ وزارت کشاورزی 
فعالیت های این بنگاه واردات انواع نژادهای مختلف گاو، گوسفند، مرغ، خروس، ماشین جوجه کشی و ترویج 
اصول دامپروری و ایجاد واحدهای دامداری صنعتی بوده است. همچنین این بنگاه جهت ترویج فعالیت های خود 
در برخی از شهرستان های کشور در مورد دام های مختلف به تشکیل ایستگاه های نمایشی اقدام کرده است.

شرکت های دولتی عمدتاًَ دارای نقش تجاری بودند و فعالیت های واردات و توزیع دام و مواد و مصالح و ابزار 
کار و فراورده های آن را به عهده داشتند که در عمل باعث رکود فعالیت های تولیدی داخل و یا حداقل عدم 
رشد این بخش در روستاها شدند و به جای آن واحدهای تولیدی صنعتی با سیاست وابستگی به ممالك 

خارجی توسعه یافتند.
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دستاوردهای انقالب اسالمی در بخش کشاورزی
تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی به دلیل سیاست های نادرست رژیم پهلوی، کشاورزی کشور با ورشکستگی 
فزاینده  و کسری  وارد می شد  از خارج  برنج  و  گندم  نظیر  استراتژیك  از محصوالت  بسیاری  و  بود  رو به رو 

مواد غذایی به تورم قیمت این مواد در داخل کشور منجر شده بود.
از جمله دستاوردهای مهم انقالب اسالمی در بخش کشاورزی، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 خودکفایی کشور در بخش دام و تأمین مواد غذایی و قطع واردات اقالمی نظیر گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شیر
 خودکفایی در تولید محصوالت باغی و صادرات آن به کشورهای مختلف

 رتبه نخست تولید محصوالتی نظیر پسته، زعفران و انار در جهان
 توجه به صنعت گل و گیاه و توسعه آن 

 افزایش دو برابری سطح جنگل کاری و احیای جنگل ها نسبت به قبل از انقالب اسالمی 
 در پیش گرفتن سیاست های حمایتی دولتمردان جمهوری اسالمی ایران از تولیدکنندگان بخش کشاورزی 
شامل تأمین به موقع تسهیالت، خریدهای تضمینی، حمایت از خسارت دیدگان خشکسالی و گسترش بیمه 

محصوالت کشاورزی و دامی
 خودکفایی در تولید گندم به عنوان یك محصول استراتژیك و تأمین امنیت غذایی

 افزایش حداقل 225 درصدی درآمد حقیقی خانوارهای روستاییان کشاورز
 استفاده از روش های آبیاری نوین

 افزایش فعالیت های آبخیزداری )حفاظت آب و خاك و ایجاد پوشش گیاهی( در حوزه های آبخیز 
 افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی

 افزایش معادل 3۰۰ درصدی میزان عملکرد تولید محصول در واحد سطح
 کوتاه شدن دست خوانین ظالم و سرمایه داران استثمارگر از سر روستاییان

 رشد 1۹2 درصدی حجم تولید محصوالت کشاورزی
 رشد 16۹ درصدی تولیدی غالت

 رشد 131 درصدی تولید نیشکر و چغندر قند
 رشد 241 درصدی تولید انواع سبزیجات و صیفی جات

به دنبال پیروزی انقالب اسالمی و فرمان امام خمینی )قدس سره الشریف( مبنی بر کمك به روستاییان و آبادانی 
روستاها، نهاد جهاد سازندگی شکل گرفت. در این نهاد که بعدها به دلیل عملکرد مثبت و قابل توجه آن به وزارت 
جهاد کشاورزی تبدیل شد، حضور جهادگران متخصص و متعهد در صحنه توسعه عمران و آبادانی روستاها 
نیاز کشاورزان، اجرای طرح های عمرانی مختلف، توسعه صنایع تبدیلی و  نهاد های مورد  تأمین  و کشاورزی، 
تکمیلی کشاورزی و انتقال دانش فنی به کشاورزان و توسعه تکنولوژی های جدید سبب شد که چهره کشاورزی 
در روستاهای ایران به تدریج تغییر یافته و امروزه به نقطه ای رسیده ایم که حداقل ۹3 درصد محصوالت مورد 

نیاز کشور در داخل تولید شده و کشور از وابستگی به استعمارگران خارجی رهایی نسبی پیدا کرده است. 

مفاهیم کشاورزی

کشاورزی پایدار: به طور کلی نظام هایی که دارای تولید کافی بوده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند، 
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بهداشت  که  است  دامی  و  کشاورزی  محصوالت  تولید  سیستم  ارگانیك  کشاورزی  ارگانیک:  کشاورزی 
اکوسیستم های کشاورزی را هم زمان با تولید غذای سالم ارتقاء می دهد و در آن از مصرف کودهای مصنوعی، 
آفت کشها و تنظیم کننده های رشد و افزودنی های خوراك دام و آنتی بیوتیك ها خودداری می شود. به عبارت 
دیگر در این سیستم، تولید محصول به روش طبیعی یعنی هماهنگ با طبیعت و زنجیره طبیعی موجودات 

زنده صورت می گیرد.
در حقیقت کشاورزی ارگانیك سعی دارد با بهره گیری از یافته های علوم زیستی به صورت روش های پیشرفته 

خود را از قید ترکیبات شیمیایی که کشاورزی صنعتی را به خود وابسته 
کرده است رها کند و به بهبود کیفیت خاك و محصوالت کشاورزی کمك 

نماید.
نام های مختلفی چون کشاورزی زیست محیطی،  به  ارگانیك  کشاورزی 
کشاورزی کم بهره از نهاده های خارجی، کشاوری آیش و کشاورزی جایگزین 
مطرح شده است. بدین ترتیب می توان گفت که کشاورزی ارگانیك یك 
روش مدیریت تولید می باشد که سالمت سازوکار کشت و محیط زیست، 
توسعه می دهد.  و  برده  باال  را  بیولوژیکی خاك  فعالیت  و  زیستی،  تنوع 
درکشاورزی ارگانیك استفاده از تدابیر مدیریتی برای بهره گیری از مواد و 
لوازم کشاورزی استفاده می شود. تولید ارگانیك بر پایۀ این موضوع است 
که یك مزرعه باید براساس برنامۀ مدیریت ارگانیکی پیش رود که این امر 

راه های دست یابی
 به اهداف

نمودار 1ـ1ـ مفهوم کنونی کشاورزی پایدار

سالمتی و بهداشت

 حفظ منابع و محیط زیست

محصول دهی و سودآور

 اهداف و نتایج

  روش های با نهاده های کم و مدیریت متخصص و ماهر

تناوب محصولمصرف بهینه نهاده های شیمیاییتنوع محصوالت کشاورزی

کشاورزی مکانیزهفناوری بیولوژیکیتنوع فراورده های دامی

منابع طبیعی را حفظ نموده، از محیط زیست حمایت کنند و سالمتی و رفاه انسان را در بر داشته باشند، پایدار 
نامیده می شوند)نمودار1ـ1(.
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شامل یك گردش زراعی چندساله است. همچنین باید تدابیری برای ازدیاد حاصلخیزی زمین درنظر گرفته 
شود  که می توان به ثابت نگه داشتن میزان نیتروژن، شخم عمیق، استفاده از گیاهان دو یا تك لپه، استفاده 
از گیاهان به منظور کود سبز اشاره کرد. اهداف کلی در کشاورزی ارگانیك شامل تولید غذا با کیفیت عالی، 
همسو و همگام با حفظ طبیعت و محیط زیست، تقویت چرخه های زیست محیطی، ارتقای سطح حاصلخیزی 

خاك، حفظ از تنوع ژنتیکی و ایجاد محیطی امن و سالم است. 

کشاورزي ارگانیك، بازگشت به کشاورزي سنتي نیست. تفاوت کشاورزي ارگانیك را با کشاورزي سنتي 
به صورت گروهی بررسی کنید و سپس با هم کالسی های خود به بحث بگذارید.

گفت      و  گو 
کنید

ژنتیک: به نظر شما چه فرقی بین گندم با عملکرد باال و پایین، سیب مرغوب و درشت با سیب معمولی و 
ریز، گوسفندان با ضریب پرواربندی باال و پایین و غیره وجود دارد؟ 

واقعیت این است که این تفاوت ها که ارزش اقتصادی مهمی نیز دارند ناشی از عوامل ژنتیکی و محیطی اند. 
عوامل ژنتیکی حامل اطالعات زیستی هستند که از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابند.

گونه: عبارت است از افراد یك جمعیت که امکان آمیزش و تولید نتایج بارور را دارند.
سویه: گروهی از افراد یك گونه که از لحاظ ژنتیکی همگن باشند. سویه های مختلف یك گونه ممکن است 
از لحاظ برخی صفات با هم متفاوت باشند اما در حالت کلی افراد یك سویه بیشترین شباهت را به هم دارند.

اصالح نباتات و اصالح دام و طیور

علم و هنر تغییر و اصالح ترکیب ژنتیکی گیاهان، دام و طیور را که برای افزایش بازده اقتصادی آنها صورت می گیرد، 
اصالح یا به نژادی گویند. هدف از اصالح نباتات و اصالح دام و طیور عبارت از تولید واریته های بهتری از گیاهان و 
حیوانات است که برای انسان مفید هستند. این اهداف ممکن است شامل افزایش محصول، کیفیت بهتر یا قابلیت 
نگهداری بهتر در انبار و یا هر نوع صفت مطلوب از قبیل تولید، مقاومت بیشتر در برابر بیماری ها و یا استفاده بهتر از 

انواع مواد مغذی باشد.
 بیوتکنولوژی:

 مجموعه ای  از روش هایی است  که  برای  تولید، تغییر و اصالح  فراورده ها، به نژادی  گیاهان  و جانوران  و تولید 
میکروارگانیسم ها برای کاربردهای  ویژه ، از ارگانیسم های  زنده  استفاده  می کند.

 کاربرد روش های  علمی  و فنی  در تبدیل  بعضی  مواد به  کمك  عوامل  بیولوژیك  )میکروارگانیسم ها، یاخته های  
گیاهی  و جانوری  و آنزیم ها( برای  تولید کاالها و خدمات  در کشاورزی ، صنایع  غذایی  و دارویی  و پزشکی است.

 مجموعه ای  از فنون  و روش ها که  در آن  از ارگانیسم های  زنده  یا قسمتی  از آنها در فرایندهای  تولید، تغییر و 
بهینه سازی  گیاهان  و جانوران  استفاده  می شود.

 کاربرد تکنیك های  مهندسی  ژنتیك  در تولید محصوالت  کشاورزی ، فراوده های دامی، صنعتی ، درمانی  و تشخیص  
باکیفیت  باالتر و قیمت  ارزان تر و محصول  بیشتر و کم خطرتر است.
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 علم  استفاده  از میکروارگانیسم ها در راستای  منافع  انسان  است.
تعاریف  باال از بیوتکنولوژی  هرکدام  به تنهایی  توصیف  کاملی  از بیوتکنولوژی  نیست،  ولی  با د ر نظر گرفتن آنها 

می توان  به  تعریف  جامعی  از بیوتکنولوژی  دست  یافت .

معرفی رشته های گروه کشاورزی 

 ماشین های کشاورزی 
خاك محیطی است زنده و پویا و همچنین گیاه نیز 
موجودی است زنـده بـنابراین طراحی ماشینی که با 
شرایط متغیر مزرعه سازگار باشد، کار بسیار دشواری 
است و نیازمنـد ایـن است که بسیاری از پارامترهای 
متغیر مزرعـه ای نیـز در طراحی لحاظ گـردد. شناخت 
و به کارگیری ماشین های مورد نیاز برای یك مزرعه و 
نـگهداری، رسیدگی،  تعمیرات و برنامه ریـزی بـرای 
زمان و نـحوه کـار مـاشین هـای مورد نظر بـه وسیلۀ 
فارغ التحصیل ایـن رشته انـجام می گیرد. بـه  عبارت  
مکانیك     کاربرد  ماشین های  کشاورزی ،  رشته  دیگر 
در کشاورزی  است  و هدف  آن  تربیت فارغ التحصیالنی    
است  کـه  بتوانند در زمینـه هـای  کـاربرد، نـگهداری ، 
تعمیر و تـرویـج  ماشین های  کشاورزی  و مکانیزاسیون  
کشاورزی  فعالیت  نمایند. این تخصص، بیشتر ماهیت 
فنی دارد تا کشاورزی. از امور کشاورزی در حد لزوم 
بـرای طراحی مـاشین استفاده می کند . مجموعۀ ایـن 
دروس به اضافه دروس اصلی یا تخصصی چون موتور، 
تـراکتـور، مـاشین های خـاك ورزی، کـاشت، داشت، 
بـرداشت، پس از بـرداشت، مـکانیـزاسیون، مکانیك 
تـراکتور، طراحـی ماشین هـای کشاورزی و عملیـات 
کـارگـاهی، فـارغ التحصیالنـی را تـربیت می کند که 
می توانند به طراحـی ایـن مـاشین ها بپردازند. البته 
ممکن است نیازمند کمك متخصصان مکانیك هم در 

بعضی زمینه ها باشند.
امور زراعی

رشتۀ امور زراعی یکي از گرایش هاي مهم و اساسي در 
مجموعۀ مهندسي کشاورزي به شمار مي آید.

مطالعه و بررسي در زمینۀ کاشت و داشت گیاهان زراعي 
و انتخاب ارقام مناسب این گیاهان و برداشت صحیح 
محصوالت آنها از اهداف این رشته محسوب می شود. 
ایجاد رشتۀ امور زراعی براي تربیت دانش آموزانی است 
محصوالت  زیرکشت  سطح  افزایش  برای  بتوانند  که 
بردن  باال  و  زمان  از  بهینه  استفاده  کشاورزي،  اصلي 
عملکرد این محصوالت در واحد سطح )هکتار( تالش 
کنند. امور زراعی در کنار گرایش هاي امور باغی و امور 
دامي  یکي  از سه  گرایش تولیدکنندۀ کشاورزي  است . 
استادان  و متخصصان  این  گرایش معتقدند افرادي  که  
به  کار در مزرعه  و آزمایشگاه  عالقه مند باشند، در این  

گرایش موفق تر هستند.
امور باغی

امور باغی آمیخته اي  از علم ، هنر، تجربه  و مهارت  در 
پرورش  گیاهان  باغي  است ؛ گیاهاني  که  شامل  درختان  
گیاهان   و  سبزیجات   زینتي ،  گیاهان   و  گل ها  میوه ، 
دارویـي و ... مـي شود و دانش آمـوز رشتۀ امور بـاغـی 
با ویـژگـي ها،  شرایط نگه داری این  دسته  از گیاهان  و 
عملیات هـایـی مثل آبیاري ، کوددهـی، کنترل آفـات، 
هرس  و غیره آشنا مي شود. به این دلیل امور باغی یك  
رشتۀ  علمي  است  که  باعث  بهتر شدن  کمیت  و کیفیت  

محصوالت  باغي  شده  است . 
امور باغی  به  خاطر ماهیت  گیاهان  به خصوص  گیاهان  
زینتي  با مسائل  ذوقي  سر و کار دارد. بنابراین  افرادي  
و  به  گل   و  است   قوي   آنها  زمینه هاي  هنري  در  که  
گیاه  نیز عالقه  دارند، در این  گرایش موفق تر خواهند 

شد.
هدف از ارائۀ این رشته تربیت نیروهاي ماهري است که 
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بتوانند در زمینه هاي مختلف پرورش و تولید محصوالت 
باغي، سبزي و صیفي، گل هاي زینتي، طراحي فضاهاي 

سبز و غیره فعالیت نمایند.
امور دامی

عمده  از  همواره  کشور  نیاز  مورد  پروتئین  تأمین 
مشکالت اقتصادی و در عین حال پرهزینه بوده است. 
طریق  از  یا  انسان  غذایی  نیازهای  فعلی  شرایط  در 
تأمین  دامی  تولیدات  طریق  از  یا  و  گیاهی  تولیدات 
پروتئین  تأمین  بهترین منبع  تولیدات دامی  می شود. 
باعث  امر  این  اهمیت  است.  بشری  جوامع  نیاز  مورد 
شده است که امروزه در کشورهای توسعه یافته جهان 
منابع  تأمین  در  تکنیکی  شگرف  پیشرفت های  شاهد 
پروتئین باشیم. با توجه به موارد فوق، اهمیت و جایگاه 
رشتۀ امور دامی در جامعه مشخص می شود. امور دامی 
و  تغذیه  زمینه  در  که  است  فنونی  و  علوم  مجموعۀ 
و  مدیریت  و  فیزیولوژی  اصالح،  و  ژنتیك  بهداشت، 

می شود.  استفاده  طیور  و  اهلی  حیوانات  پرورش 
صنایع  غذایي

که  مي شود  اطالق  فنون  و  علوم  از  مجموعه اي  به  
محصوالت  بیولوژیکي  و  شیمیایي  فیزیکي،  کیفیت 
کشاورزي، اعم از گیاهي و دامي را از لحاظ نگهداري 
محصوالت  این  نقل  و  حمل  و  فراوری  و  تبدیل 
مهم ترین  جزء  غذایي  امنیت  می کند.  بررسي  را 
اهرم هاي استراتژي ملي براي استقالل و خود کفایي 
است. استفاده بهینه از مواد غذایي و کاهش ضایعات 
آنها و مدیریت صحیح بر منابع آن و نیز استفاده از 
افزایش  و  به منظور حفظ کیفیت  روز  فنون  و  علوم 
عمر نگهداري مواد غذایي نیازمند نیروهاي متخصص 

است. زمینه  این  در  کار آزموده  و 
از آنجا که زمینه اشتغال متخصصان این رشته بیشتر 
و  آزمایشگاه  از  اعم  کارخانه ها  مختلف  بخش های  در 
خط تولید است، داوطلب باید از توان جسمی مطلوب 

و نیز دقت کافی بهره مند باشد.

کشت بدون خاک:
هایدروپونیك1 یا کشت بدون خاك2 اخیراً در بسیاری 
از کشورها متداول گردیده است. شرط توفیق در این 
روش تزریق صحیح محلول غذایی مورد نیاز گیاه به 

بستر کشت و تأمین عوامل زیستی الزم است.
قسمت های مختلف سیستم هایدروپونیک 

 بستر کاشت که محتوی واسطه است، فاقد هر نوع  1

ارزش غذایی می باشد؛ مانند ماسه، سنگریزه یا خاك اره 
 مخزن مادۀ غذایی که محتوی محلول غذایی بوده و  2

توسط لوله ای با محیط کشت ارتباط دارد.
 پمپ کمپرس هوا که بسته به نوع سیستم موجب  ٣

انتقال هوا به مخزن محلول غذایی می گردد.
 تایمر تغذیه که براساس برنامه زمان بندی شده در  ٤

ساعت های معین با فرمان تایمر، محلول غذایی را از 
مخزن به بستر کشت منتقل می کند و پس از اتمام 
زمان معین که بستگی به شرایط گیاه دارد، جریان 

مادۀ غذایی را قطع می کند.
حاوی  باید  خاك  بدون  کشت  غذایی  محلول    ٥

تمام عناصر مغذی مورد نیاز گیاه به نسبت معین و 
باشد. متعادل   pH و  مناسب  غلظت های 

محاسن سیستم های بدون خاک 
الف( مانند خاك احتیاج به تهیه و تعویض بستر نمی باشد.
در  نگهداری  برای  سیستم  این  با  گیاه  پرورش  ب( 

است. مناسب  کوچك  فضاهای  و  آپارتمان 
ج( باال بردن مقدار تولید در واحد سطح

د( آفات و امراض در بستر کاشت به مراتب کمتر از 
است. خاك 

هـ( صرفه جویی در مصرف آب
معایب سیستم های کشت بدون خاک 

زیاد  نسبتاً  آن  تدارکات  و سایـر  الف( هزینه ظروف 
است.

ب( pH محیط مرتباً باید کنترل و تنظیم شود.
ج( نیاز به نیروی انسانی متخصص دارد.

Circulation  ـHydroponic                             2 ـ1
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ضرورت و اهمیت کشاورزی

رشد بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می شود. در میان اهداف مورد 
نظر، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم 

هستند.

تاریخ  در  )مدظله العالی(  رهبری  معظم  مقام  )ابالغی  در بخش کشاورزی  نظام  کلی  سیاست های 
)1٣91/9/29

 توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی. 1

 تأمین امنیت غذایی با تکیه برتولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی، ارتقای  2

سطح سالمت موادغذایی تا استاندارد جهانی، اصالح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و 
صادرات در محصوالت دارای مزیت های نسبی و ایجاد مزیت های جدید )از جمله هدفمند نمودن یارانه ها در 

جهت تولید و صادرات(.
ـ اقتصادی   اصالح ساختار و نظام بهره برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه های فنی  ٣

واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تأکید بر 
جهت گیری حمایت دولت از این سیاست ها به ویژه در واگذاری منابع آب و خاك.

 نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی سازی فناوری های روز، تربیت، حفظ و تجهیز  ٤

نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونی ها و سایر تشکل های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی 
با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن فعالیت ها در بخش.

سایر  از  بهینه  بهره برداری  و  علمی  استفاده  و  کشاورزی  محصوالت  تولید  در  آب  از  بهره وری  ارتقای    ٥

تولیدی. نهاده های 
 گسترش زیرساخت ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با پوشش  ٦

سودآوری  سطح  کردن  متعادل  و  حمایتی  سیاست های  اجرای  تولید،  زیان  احتمال  کاهش  بیمه،  مناسب 
اقتصادی بخش های  سایر  با  کشاورزی 

 حمایت مؤثر از ساماندهی فرایند تولید و اصالح نظام بازار محصوالت کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله  ٧

بخش با سایر بخش ها، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصوالت اساسی، 
تأمین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فراورده های غذایی.

 تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات  ٨

معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایظ محیطی مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهای داخلی 
و بین المللی.

 ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و  9

رفع فقر با تقویت زیرساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل و اقتصادی به ویژه 
صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین. 

ارزش و اهمیت غذایی فراورده های دام و طیور
پرورش دام و طیور تأمین کنندۀ اصلی پروتئین حیوانی مورد نیاز جوامع انسانی است. 
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بدون شك بخش کشاورزي در کشور ما از دیرباز نقش مهمی در اقتصاد داشته است. این بخش در زمینه هاي 
تولید محصوالت زراعي، باغي، دام و طیور و صنایع تبدیلي وابسته، با تأمین 15 درصد تولید ناخالص ملی، 2۰ 
درصد اشتغال، 2۰ درصد صادرات غیرنفتی و 85 درصد مواد غذایی مورد نیاز، نقش تعیین کننده ای در تأمین 
امنیت غذایی کشور برعهده دارد. این آمار به طور آشکار گویای نقش حساس و پر اهمیت بخش کشاورزی 
براساس  بود. همچنین  اقتصاد کشور حتی در شرایط بحرانی مانند تحریم های همه جانبه کشور خواهد  در 
اطالعات سال 13۹1، مناطق روستایی ایران به عنوان بستر اصلی فعالیت های کشاورزی کشور، موطن 5/۹ 
میلیون خانوار روستایی بوده است که 25/4 میلیون نفر از جمعیت ۷6 میلیونی کشور را در برگرفته است. 
این ارقام نشان می دهد که با اندکی اغماض می توان گفت که حیات اقتصادی حدود 28 درصد از کل جمعیت 

کشور مستقیماً به بخش کشاورزی پیوند خورده است.
اگر مشکالت دیگری که می توانند نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم عدم توجه به بخش کشاورزی باشند )فقر 
روستایی، مهاجرت به شهرها، تخریب منابع طبیعی، تشکیل مناطق فقیرنشین در حاشیه کالن شهرها وغیره( 
مورد تحلیل قرار گیرند، ضرورت و اهمیت توجه بیشتر به مناطق روستایی و بخش کشاورزی کشور آشکارتر 

خواهد شد.

جدول زیر را با توجه به نوع فراورده حیوانی تکمیل کنید.

مقایسۀ ترکیب شیمیایی 100 گرم از انواع فراورده حیوانی مختلف

درصد چربیدرصد پروتئینمیزان کالرینام فراورده

گوشت گوسفند

گوشت مرغ

تخم مرغ

پژوهش 
کنید

آیا غذا می تواند سالح باشد؟ برای مقابله با این سالح چه باید کرد؟ گفت      و  گو 
کنید

استراتژي امنیت غذایي 

غذا اولین سطح از هرم نیازهاي انساني را تشکیل مي دهد و تأمین آن براي عموم افراد جامعه، اولین وظیفه 
دولت هاست.

توسعه اقتصادی کشورها ارتباط نزدیکی با توسعه کشاورزی آنها دارد. متأسفانه بسیاری از کشورهای درحال 
توسعه جهت رسیدن به رشد سریع اقتصادی بخش کشاورزی را فراموش کرده اند و به توسعۀ حداکثری بخش 

صنعتی اهتمام داشته اند. 
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به نظر شما با توجه به تصاویر زیر کدام بخش دارای توسعۀ بیشتری بوده است؟

در کشورهای در حال توسعه معموالً منابع موجود در کشور به رشد بخش مدرن اختصاص می یابد و درآمدهای 
حاصل فقط در این بخش توزیع می شود، در حالی که بخش سنتی فقیرتر و منابع این بخش به بخش های 

دیگر منتقل می شود.
یکی دیگر از ویژگی های بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه کارایی پایین آن است. علت پایین  بودن 
کارایی در این کشورها، کاربرد تکنولوژی عقب مانده، پس انداز کم و در نتیجه سرمایه گذاری اندك می باشد.

                                 شکل٣ـ1ـ روستایي                                                                  شکل٤ـ1ـ بخش شهري   

مکانیزاسیون در کشاورزی

بشر در طول تاریخ با کمك نیروی اندیشه، تفکر و خالقیت و بهره برداری از منابع موجود بر روی کره زمین، 
همواره به فکر ساختن ابزارها و ایجاد فناوری های جدید برای تأمین نیازهای اولیۀ خود از جمله غذا، افزایش 
میزان محصول و آسان نمودن انجام کارهای خود بوده و در این راستا تا به امروز مسیر پیشرفت را طی نموده 

است )شکل5ـ1(.

شکل٥ـ1ـ مقایسه کشاورزی سنتی و صنعتی
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و  راه دور  از  و کنترل  ماشین های خودکار  از جمله  الکترونیکی  از سیستم های  استفاده  اخیر  در سال های 
همچنین بهره گیری از ماهواره در سطح جهانی در کشاورزی مطرح شده و در بسیاری از کشورهای پیشرفته 

دنیا مورد توجه قرار گرفته است. )شکل6ـ1(.

تعاریف مکانیزاسیون در کشاورزی

انواع  مکانیزاسیون کشاورزی مجموعه ای از علوم و فنون کاربردی است که مطالعه، شناخت و به کارگیری 
مختلف ماشین و ابزار، در مراحل مختلف تولید و فراوری محصوالت کشاورزی را شامل می شود. به عبارت 

دیگر مکانیزاسیون، استفاده از تکنولوژی روز در کشاورزی برای افزایش تولید و بهره وری است.

 کشاورزی دقیق چیست؟  1
 چگونه عوامل مورد نیاز دام و گیاه در کشاورزی دقیق کنترل می شود؟ 2

 آیا کشاورزی دقیق در صنایع غذایی نیز مطرح است؟  ٣

تحقیق 
کنید

مکانیزاسیون 

 تعریف خاص 
مکانیزاسیون 

تعریف عام 
مکانیزاسیون

استفاده از هر نوع ماشین در فرایند تولید محصول به 
منظور افزایش سرعت کار، کاهش هزینه های کارگری، 
افزایش  و  تولید  اقتصادی نمودن  کار،  سختی  کاهش 

است. بهره وری 

استفاده از هرگونه فناوری که منجر به افزایش بهره وری 
تعبیر  مکانیزاسیون  به  شود،  تولیدی  بخش های  در 
کلي  تحلیل هاي  و  تجزیه  و  مسائل  تمام  که  می شود 
مي شود. شامل  را  آنها  مدیریت  و  کشاورزي  با  مرتبط 

شکل٦ـ1ـ کشاورزی دقیق
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فصل اول: کلیات

اهداف مکانیزاسیون در کشاورزی

الف( ارتقای دانش فنی کشاورزان و سطح تکنولوژی تجهیزات
ب( افزایش راندمان و بهره وری تولید

ج( کمك به امنیت غذایی از طریق افزایش کمی و کیفی محصول
د( ارتقای توان صادراتی کشور به منظور افزایش رشد اقتصادی و جلوگیری از خروج ارز
هـ( انتقال دانش فنی به کشور در راستای کاهش وابستگی و حرکت به سوی خودکفایی

ز( کمك به سالمت جامعه از طریق ارتقای کیفیت تولیدات و استفاده از بهترین امکانات روز دنیا مطابق با 
استاندارد جهانی

انسان کشاورز در هزاران سال قبل پی برد که استفاده 
می تواند  کاشت  عملیات  برای  حیوانات  نیروی  از 
محصول نهایی به دست آمده را چند برابر کند و سطح 
درك  دهد  افزایش  نحو چشمگیری  به  را  کشت  زیر 
اسب،  مانند  دام هایی  اهلی کردن  باعث  این موضوع، 
گاو و غیره شد. استفاده از دام ها در امور کشاورزی، 
اعم از کاشت، داشت و برداشت، هنوز هم در بسیاری 
از کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی ادامه 

دارد   )شکل۷ـ1(.

در شرایط کنونی به دالیل افزایش تصاعدی جمعیت، محدودیت اراضی قابل کشت، منابع آب شیرین، کاهش 
باران و نیاز به مواد غذایی بیشتر به ویژه در کشورهای توسعه  نیافته، دیگر استفاده از دام ها نمی تواند پاسخگوی 
نیاز به تأمین مواد غذایی جمعیت رو به ازدیاد باشد؛ بنابراین پژوهش در جهت یافتن راهکارهایی که بتواند 
یا در حال  از پیشرفته  اعم  برنامه ریزی های تمامی جوامع  اولویت  باید در  باشد،  نیازهایی  پاسخگوی چنین 

توسعه قرار گیرد.

شکل٧ـ1ـ کشاورزی سنتی

آیا مکانیزاسیون کشاورزی ضروری است؟

طرح این پرسش مثل این است که بپرسیم چرا غذا خوردن یك ضرورت است. اگر چه هنوز برخی از بومیان 
آمریکای جنوبی با فرو کردن یك چوب نوك تیز به زمین و انداختن یك بذر ذرت در گودال ایجاد شده، اقدام 
به کشت ذرت می نمایند،  اما انجام چنین کاری در کشورهای پیشرفته صنعتی، مانند اروپا یا آمریکا، کانادا و 
غیره، بیشتر شبیه یك شوخی خنده دار است، چرا که در شرایطی که تمامی عملیات خاك ورزی، کاشت، داشت 

و برداشت توسط ماشین ها انجام می گیرد، چنین کارهایی، مشابه فیلم های کارتونی کودکانه است.

پیدایش و حضور ماشین ها در مزارع عمری چندان طوالنی ندارد و هم زمان با کشف نیروی بخار و پس از 
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کشاورزی و دامپروری همواره یکی از سودآورترین صنایع در جهان بوده اند. اما سودآوری این صنایع، آنها را 
در ردیف صنایع دشوار قرار داده است. دشواری های کشاورزی و دامپروری را می توان در بسیاری از زمینه ها با 

استفاده از تکنولوژی های هوشمند سازی و مکانیزه کردن، نه تنها آسان بلکه بسیار لذت بخش کرد.

مکانیزاسیون کشاورزی مراحل عملیات کشاورزی را تغییر نداده، بلکه روش انجام عملیات را تحت تأثیر 
قرار داده است.

نکته

دربارۀ تأثیرات نامطلوب انجام دیر هنگام عملیات های مختلف کشاورزی در باغ، مزرعه و حتی دامپروری 
با ذکر مثال های مختلف گفت وگو کنید.

گفت      و  گو 
کنید

برداشت خود را از تصاویر زیر بنویسید.

شکل9ـ1ـ جایگاه نگه داری گوسفندشکل٨ـ1ـ سالن مرغداری

آن، استخراج نفت است که انرژی الزم برای به حرکت در آوردن تراکتورها و دنباله بندهای اولیه مهیا می شود.
انقالبی که براثر حرکت ماشین ها در زمین های زراعی به وجود آمد درهای جهانی دیگر را بر روی انسان ها 
گشود و محصول بیشتری را با زحمت کمتری برای آنها به ارمغان آورد و از سوی دیگر، زمینۀ شکوفایی 

صنعتی را فراهم کرد.
در حال حاضر حتی کشورهای فقیر و عقب مانده بنا به دالیل متعددی، سعی در راه اندازی ماشین ها در مزارع 
دارند. زیرا رنج گرسنگی یك میلیارد نفر مخصوصاً در کشورهای فقیر آفریقایی نمی تواند از دیده ها پنهان 

بماند.

سیلوی دان

دستگاه حسگر
)حسگرهای دی اکسید کربن، 

آمونیاک، دما و رطوبت(
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فصل اول: کلیات

دو واحد مرغداری یا گوسفندداری مکانیزه را با واحدهای پرورش سنتی مقایسه کنید.

مرغداری یا گوسفندداری مکانیزهمرغداری یا گوسفندداری سنتیردیف

1

2

3

4

پارامترهایی از قبیل دما و رطوبت و گازهای تولید شده در یك مرغداری و دامداری بسیار حایز اهمیت است. 
چه بسا افزایش یا کاهش یکی از فاکتورهای مهم در یك سالن پرورش باعث ایجاد ضرر و زیان جبران ناپذیر 
برای سرمایه گذار شود؛ از این رو کنترل این پارامترها در مواقع بروز مشکل و اطالع رسانی به موقع می تواند 

مانع بروز مشکل در فرایند تولید شود و اصل غافلگیری را از بین ببرد.

بخش دامپروری در هنرستان شما تا چه اندازه مکانیزه است؟  تحقیق 
کنید
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ارزشیابی پایانی فصل اّول

 ضرورت و اهمیت کشاورزی را به اختصار شرح دهید. 1

 چهار مورد از مهم ترین دستاوردهاي انقالب اسالمي در بخش کشاورزي را بیان کنید. 2

 چه اهدافي در کشاورزي پایدار دنبال مي شود؟ ٣

 رشته تحصیلي امور دامي را توضیح دهید. ٤

 آیا مکانیزاسیون در کشاورزی ضروری است؟ دالیل خود را بیان کنید. ٥

 منظور از کشت بدون خاك چیست؟ محاسن و معایب آن را بنویسید. ٦



1۷

فصل دوم: بهداشت و ایمنی محیط کار

فصل 2

بهداشت و ایمنی محیط کار

شایستگی های فصل دوم
1ـ ضرورت و اهمیت بهداشت در 

محیط کار
2ـ عوامل زیان آور محیط کار

3ـ ارگونومی 
4ـ تسهیالت بهداشتی محیط کار

5ـ پیشگیری از وقوع حوادث
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ضرورت و اهمیت بهداشت در محیط کار

کشاورزی به عنوان یکی از ارکان توسعه و خودکفایی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. رویکرد جهانی 
کشاورزی استفاده بهینه از زمین، آب و نیروی انسانی و کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی برای تولید 
محصول سالم و حفظ محیط زیست است. در مسیر رسیدن به این اهداف نیروی انسانی سالم و پویا نقش 

کلیدی را ایفا می کند.
در دنیاي امروزي تقریباً نیمي از نیروي کار در بخش کشاورزي مشغول هستند )حدود 1/3 میلیارد نفر(. با 
وجود این، بخش کشاورزي به دلیل تمرکز نیروهاي بهداشت حرفه اي بر روي صنایع مورد غفلت واقع شده 
برآورد  برمی گیرند. طبق  را کشاورزان کشورهاي در حال توسعه در  قربانیان بخش کشاورزي  بیشتر  است. 
اثر  در  )حوادث  مي شوند  کشته  کار  حین  در  کشاورزان  از  نفر   1۷۰۰۰۰ ساالنه  کار،  بین المللی  سازمان 
ماشین آالت کشاورزي و مسمومیت ها(. این بدان معناست که ریسك مرگ در کشاورزي دو برابر سایر مشاغل 
است. و شغل کشاورزی بعد از کار در معادن و صنایع راه و ساختمان سومین شغل پر مخاطره دنیا محسوب 
می شود. به عالوه به دلیل عدم گزارش مرگ و میرها، آسیب ها و بیماري هاي ناشي از کشاورزي وضعیت ایمني 

و بهداشت کشاورزان از آنچه مقامات رسمي بیان مي کنند، بدتر است.
تعریف بهداشت کشاورزي 

بهداشت کشاورزي علمي است که با شناسایي، ارزیابي و کنترل عوامل و شرایط زیان آور محیط کار و انجام 
مراقبت هاي بهداشتي و درماني حافظ سالمتي کشاورزان باشد.

ضرورت بهداشت در کشاورزي
 آموزش و ارتقای سطح آگاهي کشاورزان در خصوص عوامل زیان آور این شغل 1

 بازدید و بهسازي واحدهاي کشاورزي  2

 تعیین سطح سالمت کشاورزان ٣

کشاورزي از دیدگاه بهداشت حرفه اي
کشاورزي صنعتي: به کشاورزي گفته مي شود که در آن مکاني به نام کارگاه وجود دارد که در آن کارگران 

تحت سرپرستي کارفرما فعالیت می کنند.
توجه: به استناد ماده 85 قانون کار تمامی مقررات کارگاه در بخش کشاورزي صنعتي اعمال مي شود. این 
واحدها شامل گلخانه ها، کارگاه های ماشین آالت کشاورزی، مرغداري ها، گاوداري ها، پرورش طیور صنعتي، 

پرورش ماهي و کارگاه های صنایع تبدیلی کشاورزی هستند.
کشاورزي سنتي: تمامی باغات بدون حصار، مزارع و نیز دامداري خانگي در این گروه قرار مي گیرد. در این 

گروه باید به اولویت هاي زیر توجه نمود:
بیماري هاي مشترك انسان و دام، سموم و عوارض آن، خطر ماشین آالت کشاورزي.
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فصل دوم: بهداشت و ایمنی محیط کار

 عوامل فیزیکي )گرما، سرما، سر و صدا، ارتعاش، نور و رطوبت( 1

 عوامل شیمیایي )سموم کشاورزي، گرد و غبار گیاهي و غالت، کودهای حیوانی و شیمیایی( 2

 عوامل بیولوژیکي )بیماري هاي مشترك بین انسان و حیوان، گرد و غبار با منشأ حیواني، ویروس ها، باکتری ها، انگل ها  ٣

و قارچ ها(
 عوامل ارگونومیکي )نحوه کارکردن، حمل اشیا و ابزار کار( ٤

 عوامل روانی )خستگی، استرس ناشی از خشك سالی، آفت زدگی محصوالت، تلفات دام و طیور( ٥

 الف( عوامل فیزیکي
سروصدا: اگر فرد در فاصله یك متري از گوینده قرار گیرد و نتواند صحبت معمولي طرف مقابل را بشنود، 

در یك محیط پرسروصدا قرار گرفته است.
عوارض ناشي از سر و صدا:

 کاهش شنوایي و در تماس هاي طوالني مدت ایجاد سنگیني گوش 1

 باال رفتن فشار خون و ضربان قلب 2

 ناراحتي هاي رواني مانند اثر بر خواب و روابط اجتماعي  ٣

 تأثیرات و اختالالت رواني، هیجان و تحریك پذیري ٤

 کاهش راندمان کاري  ٥

 افزایش خطر وقوع حوادث  ٦

شکل1ـ2ـ عوامل زیان آور محیط کار

عوامل زیان آور محیط کار کشاورزان

تصویر زیر را تفسیر کنید.

انواع فراورده های گازی

انگل هاباکتری ها

انواع عوامل بیولوژیک

انواع گرد   و  غبارها

انواع عوامل روانی

ویروس ها

فشارهای روحی مربوط به خارج از محیط کار

انواع گازها و بخارات

قارچ ها

ارتعاش

گرما اشعه ها

روشنایی
رطوبت سرما

صدا

عوامل فیزیکی

عوامل ارگونومیکی

عوامل شیمیایی

وضعیت نامناسب بدن حین کار

ابزار کار نامناسب
فشارهای روحی مربوط به محیط کار

سالمت 
شاغلین
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افرادی که در ارتباط با عوارض ناشی از سر و صدا در معرض خطرند:
 رانندگان تراکتور، کمباین و غیره.

 کارگراني که با اره برقي کار مي کنند.
 متصدیان تلمبه خانه ها و موتورهاي آب.

 کشاورزان در معرض ماشین های کشاورزی.
کنترل سروصدا:

 بازدید مرتب و سرویس به موقع ماشین های کشاورزی.
 جدا کردن و یا محصور کردن عامل ایجاد صدا )اتاقك براي تراکتور(.

 کاهش ساعت تماس با صدا.
 انجام معاینات پزشکي وتست شنوایي سنجي.

 استفاده از وسایل حفاظت فردي )شکل2ـ2(.

ارتعاش: ارتعاش عاملي است که به عضالت بدن فرصت کافي برای استراحت 
نمي دهد و عضالت براي مدت طوالني در حال انقباض باقي مي مانند.

عوارض ناشي از ارتعاش:
 اختالالت ستون فقرات 1

 اختالالت گوارشي 2

 اختالالت عصبي و رواني)شکل3ـ2(.  ٣

افرادی که در ارتباط با عوارض ناشی از ارتعاش در معرض خطرند:
مرتعش  کشاورزي  ماشین های  و  کمباین  و  تراکتور  رانندگان   

)شکل4ـ2(.
 کارگراني که با اره برقي چوب بري کار مي کنند.

کنترل ارتعاش:
 تغییر قطعات یا وسایلي که در دستگاه موجب لرزش مي شود.

 تغییر صندلي ثابت تراکتور با پوشش نرم و قابل ارتجاع.
 استفاده از دستکش و کفش هاي مخصوص )شکل5ـ2(.

شکل2ـ2ـ کنترل سر و صدا

شکل٣ـ2ـ عوارض ناشی از ارتعاش

شکل٤ـ2ـ راننده تراکتور

شکل٥ـ2ـ برخی روش های کنترل 
ارتعاش در محیط کار

صندلی
کابین

تعلیق صندلی
تعلیق کابین

چرخ ها

جاذب ارتعاش
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اشعۀ  داراي  طبیعي  طور  به  خورشید  نور  مضر:  اشعه 
مستقیم  معرض  در  گرفتن  قرار  که  است  بنفش  ماورای 
نور آفتاب خطراتي براي انسان ایجاد مي کند )شکل 6ـ2(.

عوارض ناشي از اشعه:
 سوختگي پوست با درجه های متفاوت

 آسیب به چشم
 ایجاد چین و چروك در صورت

 در تماس هاي طوالني مدت سرطان پوست
در  اشعه  از  ناشی  عوارض  با  ارتباط  در  که  افرادی 

معرض خطرند:
 کشاورزان در مناطق روباز، ماهیگیران، دامداران، 

و چوپانان جنگلبانان 
کنترل اشعۀ مضر:

 پوشش مناسب تمام قسمت هاي باز بدن
 استفاده از کاله لبه دار و دستکش

 استفاده از سایبان در هنگام استراحت
 خودداري از کار در ساعت 16ـ12 به دلیل اینکه بیشترین اشعۀ مضر در این ساعت به زمین مي رسد.

 استفاده از عینك مخصوص
 استفاده از کرم هاي محافظ پوست

گرما:
اگر میزان حرارت و رطوبت محیط کار زیاد باشد، عوارضي ایجاد مي شود.

عوارض ناشي از گرما:
 گرمازدگي )کار در محیط گرم و خشك(

 جوش هاي گرمایي )کارکردن در محیط گرم و مرطوب(
 اختالالت عصبي ـ رواني

 خستگي گرمایي )کارگراني که در حین کار عرق زیادي مي کنند( 

افرادی که در ارتباط با عوارض ناشی از گرما در معرض خطرند:
 کشاورزان، دامداران، جنگلبانان، ماهیگیران و چوپانان )شکل۷ـ2(

کنترل گرما: 
 پوشش مناسب و استفاده از لباس هاي نخي و گشاد

 نوشیدن مایعات خنك به مقدار زیاد
 رعایت زمان استراحت وکار

 رعایت بهداشت فردي و استحمام مرتب
 خنك کردن بدن

شکل٦ـ2ـ نقش الیه اوزون در کنترل اشعه مضر

شکل٧ـ2ـ شعله دادن محوطه دامداری

الیه اوزون A ش
ابنف

فر

B ش
ابنف

فر
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سرما: مطلوب ترین حرارت براي زندگي 21 درجه سانتیگراد 
با رطوبت 5۰ درصد و جریان هوایي در حدود 1۰ سانتیمتر 
در ثانیه است. وقتي بدن درمعرض سرماي شدید قرار مي گیرد، 
سیستم دفاعي دیگر قادر به مبارزه نبوده و به تدریج حرارت 

مرکزي بدن کاهش مي یابد)شکل8ـ2(.

عوارض ناشي از سرما:
 سرمازدگي عمومي )لرز شدید، درد شدید عضالني به خصوص 
در ناحیه پشت گردن، باال رفتن فشارخون، افزایش تهویۀ ریوي(

 کهیر و سرخ شدن پوست، مرگ در اثر سرمازدگي همراه بیهوشي 
)شکل ۹ـ2(.

 سرمازدگي موضعي )یخ زدگي اندام هاي دست و پا و قطع عضو(
افرادی که در ارتباط با عوارض ناشی از سرما در معرض خطرند:
 کشاورزان، دامداران، جنگلبانان، ماهیگیران و چوپانان)شکل1۰ـ2(.

کنترل سرما:
 استفاده از پوشش مناسب و لباس گرم 

 استفاده از غذا و نوشیدني گرم در محیط سرد
 استفاده از چادرهاي مخصوص براي گرم شدن

 رعایت فواصل استراحت و کار
 استفاده از کفش، کاله و دستکش مناسب و پرهیز از پوشیدن کفش یا دستکش تنگ و لباس خیس

گردوغبار: به صورت گروهی در مورد تصاویر زیر بحث کنید. 

                              الف                                                           ب                                                                 ج

    پوست سرمازده

    3۷ºC درجه حرارت طبیعی بدن
سرمازدگی آغاز می شود.   

سرمازدگی غیرقابل برگشت

شکل٨ـ2ـ تأثیرات سرما

شکل9ـ2ـ عوارض ناشی از سرما

شکل10ـ2ـ کارگران در معرض خطر سرمازدگی

35ºC

3۰ºC

25ºC

2۰ºC
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در ضمن فعالیت هاي مختلف کشاورزي نظیر اره کردن، خردکردن، غربال کردن و غیره ذراتي ایجاد مي شود 
که گرد و غبار مي نامند.

مثال هاي زیر برخي از گرد و غبارهایي هستند که ممکن است کشاورزان در معرض آنها قرار گیرند:
 کودها: کودها غني از مواد نیترات معدني و آلي هستند که به همراه فسفات ها و پتاسیم باعث پرورش و  1

رشد گیاهان مي شوند.
 علف کش ها و آفت کش ها  2

٣ گردوغبارهاي گیاهي: مانند گرد و غبار پنبه، تنباکو، چاي، توتون، قهوه، کاکائو، نیشکر، سبوس غالت 

 گرد و غبارهاي حیواني: گردوغبارهاي ناشي از مواد حیواني نظیر استخوان، پر، شاخ، مو، پشم و غیره  ٤

عالوه بر ایجاد آلرژي ممکن است به علت آلودگي میکروبي و یا قارچي بیماري ریوي ایجاد نمایند.
عوارض ناشي از گرد و غبار:

 تب، سرفه، کوتاه شدن نفس در اثر مواجه با گرد و غبار یونجه
 احساس سوزش و خارش در گلو و بیني

 سرفه و حمالت شبیه آسم در اثر مواجه با گرد و غبار پنبه
افرادی که در ارتباط با عوارض ناشی از گردوغبار در معرض 

خطرند:
 رانندگان تراکتور، کمباین، خرمنکوب ها
 کارگران کودپاشي، کارگران چوب بري

 کارگران دامداري ها و مرغداري ها
 کارگران انبارهاي غالت و علوفه و یونجه

 کارگراني که در مزارع پنبه و نیشکر فعالیت مي کنند.
راه هاي کنترل گرد و غبار:

 استفاده از وسایل مکانیزه که مانع از تماس کارگران با منبع 
تولید گرد و غبار شود.

 استفاده از وسایل حفاظت فردي
 حمل و نقل یونجه، علوفه و غالت به طوري که باعث کاهش گرد و غبار شود )شکل11ـ2(. 

با توجه به مطالب بیان شده چه روش های دیگری را برای کنترل گرد و غبار در محیط کار مرغداری یا 
گوسفندداری پیشنهاد می کنید.

گفت      و  گو 
کنید

ب( عوامل شیمیایي
گاز و بخار: گاز و بخار جزء عوامل زیان آور شیمیایي است که بعضي از انواع آن ممکن است داراي رنگ 
مشخص و یا بوي خاص باشند مانند گاز سولفید هیدروژن در مخازن فاضالب و یا گاز کلر و برخی دیگر 
ممکن است فاقد رنگ و بوي مشخص باشند مانند گاز کربن   دي اکسید و کربن   مونو اکسید که در اثر کار کردن 

با ماشین هاي کشاورزي نظیر تراکتور ایجاد مي شود.  

شکل11ـ2ـ روش های کنترل گرد و غبار
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سموم: سم ماده یا موادي است که داراي منشأ گیاهي، حیواني و یا شیمیایي است که از راه هاي مختلف 
نماید. مسمومیت  ایجاد  مي تواند  گوارشي(  پوستي،  )تنفس، 

کارگران در معرض گاز و بخار و سموم:
 کارگراني که در تهیه و آماده سازي سموم فعالیت مي کنند.

 کارگراني که در امر نگهداري سموم و کود شیمیایي فعالیت مي کنند.
 کارگران مرغداري ها و دامداري ها

 باغبانان
 کشاورزاني که در انبارهاي غالت و علوفه فعالیت مي کنند.

تأثیرات گاز و بخار و سموم:
 انواع خاص بیماري هاي ریوي 

 آسم
 مسمومیت ناشي از سموم آفت کش 

درجه شدت عوامل زیان آور به عوامل زیر بستگي دارد:
 راه ورود به بدن

 نوع ماده شیمیایي
 مدت تماس با ماده شیمیایي

براساس تصویر باال درستی روش کار این سه کشاورز را مورد بحث قرار دهید. گفت      و  گو 
کنید

راه های ورود سموم به بدن: با توجه به تصویر مقابل، در هنگام نگهداری سموم چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟
به تصاویر زیر توجه کنید و به سوال زیر پاسخ دهید.
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راه هاي کنترل و پیشگیري از مسمومیت با سموم و ضدعفونی 
کننده ها:

 نصب تهویه مناسب در انبارها و سیلوها
 استفاده از سموم با غلظت تجویز شده

 استفاده از وسایل حفاظت فردي )شکل12ـ2(.
 سمپاشي نکردن در هنگام باد، بارندگی و هواي بسیار گرم

 انجام سمپاشي در حالت پشت به باد
 دفع صحیح ظروف حاوي سموم

 استعمال نکردن دخانیات در هنگام سمپاشي
 خودداري از خوردن و آشامیدن در هنگام سمپاشي

شکل12ـ2ـ تجهیزات مورد نیاز برای عملیات 
سمپاشی

شکل1٤ـ2ـ عدم استعمال دخانیات شکل1٣ـ2ـ خودداری از خوردن و آشامیدن

 خارج کردن حیوانات و پرندگان از محل سمپاشی یا ضدعفونی

در تصویر مقابل کدام مورد توسط فرد رعایت نشده است؟ 
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شکل1٥ـ2ـ ساختار خارجی ویروس

شکل1٦ـ2ـ چرخه انتقال بیماری آنفلوانزای پرندگان

شکل1٧ـ2ـ باکتری

شکل1٨ـ2ـ انجام عملیات واکسیناسیون مرغ

مرغان خانگی

پرندگان مهاجر پرندگان آبزی دام های اهلی

انسان

چرخه بیماری همه گیر
چرخه طبیعی 

آنفلوانزای مرغی

پ( عوامل بیولوژیک
عوامل  کوچك ترین  از  یکی  ویروس ها  ویروس ها: 
بین  آنها  اندازه  که  هستند  جانداران  در  بیماری زا 
داخل  انگل  ویروس ها  است.  نانومتر  3۰۰ ـ2۰۰ 
سلولی هستند که این خصوصیت مهم تـرین تـفاوت 
)شکل  است  میکروارگانیسم ها  بقیه  با  ویروس ها 

15ـ2(.
مشاغل در معرض ویروس ها:

 کشاورزان 
 دامداران و دامپزشکان
 کارگران مرغداري ها

راه هاي کنترل و پیشگیري از ویروس ها:
 رعایت بهداشت فردي و مراقبت هاي بهداشتي

به هنگام کار
 استفاده از وسایل حفاظت فردي مناسب

 معدوم کردن دام بیمار
 خودداری از تماس با پرندگان
 انجام دادن معاینات پزشکي

باکتری ها: باکتری ها،  موجودات زنده ریز تك سلولی 
با طول چند میکرومتر هستند که آنها را فقط به کمك 
میکروسکوپ می توان دید و در داخل بدن حیوانات و 

گیاهان وجود دارند)شکل 1۷ـ2(. 
کارگران در معرض باکتري ها:

 کشاورزان
 دامداران و دامپزشکان
 کارگران مرغداري ها

راه هاي کنترل و پیشگیري از باکتري ها:
 انجام واکسیناسیون)شکل 18ـ2(

 ضدعفوني اماکن آلوده به فضوالت و ترشحات حیوانات 
بیمار

 جداسازي حیوانات آلوده
 آموزش بهداشت به افراد در معرض خطر و آشنا  نمودن 

آنها با بیماري
 گندزدایي مرتب اصطبل

 پاستوریزه کردن شیر و فراورده هاي آن
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هستند.  کپك ها  و  مخمرها  شامل  قارچ ها  قارچ ها: 
بیماری های  باعث  از میکروب ها می توانند  این گروه 
تنفسی شوند و  هم می توانند با تولید سم های قوی 
باعث ایجاد مسمومیت و بیماری شوند )شکل 1۹ـ2(.

کارگران در معرض قارچ ها:
 کشاورزاني که در انبارهاي علوفه و یونجه فعالیت 

مي کنند.
 کشاورزاني که در بریدن درختان و انبار هیزم و شاخ 

و برگ فعالیت دارند)شکل2۰ـ2(.
نگهداري خوراك دام و  توزیع و   کارگراني که در 

مي کنند. فعالیت  طیور 
 ماهیگیران 

 دامپزشکان و دامداران
 کشاورزاني که در امر کود پاشي فعالیت مي کنند
 کشاورزان و دامداراني که در اصطبل ها کار مي کنند

راه هاي کنترل و پیشگیري قارچ ها: 
 رعایت بهداشت فردي

 استفاده از کـودهاي حیوانـي و اجتنـاب از مـصرف 
کودهاي انساني 

 استفاده از وسایل حفاظت فردي
 استحمام مرتب

انگل ها: انگل ها به جهت بیماری زایی در داخل بدن انسان یا خارج آن )پوست( به دو دسته انگل های داخلی 
و خارجی تقسیم می شوند.

کارگران در معرض انگل ها:
 شالیکاران

 کشاورزاني که با آب و خاك آلوده و کودهاي حیواني سر و کار دارند
 کشاورزان مزارع نیشکر و توتون و چاي

 کارگران مرغداري ها و اصطبل داران
راه هاي کنترل و پیشگیري از انگل ها:

 احداث توالت هاي بهداشتي به خصوص در مزارع بزرگ
 استفاده از وسایل حفاظت فردي

 رعایت بهداشت فردي و مراقبت هاي بهداشتي هنگام کار
 استفاده از سبزیجات سالم

شکل19ـ2ـ قارچ

شکل20ـ2ـ گیاه مبتال به قارچ
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در مورد بیماری های ناشی از عوامل بیولوژیك در کشاورزان 
و دامداران تحقیق کنید و در کالس بیان کنید. 

تحقیق 
کنید

بیماری های مشترک

ارگونومی

واژه ارگونومي تلفیقي از دو واژه یوناني ارگو )به معني کار( و نوموس )به معني قانون( است. 
ارگونومي دانشي است که به رابطه میان انسان، ماشین و محیط پیرامون او مي پردازد و طراحي وسایل و 
دستگاه هاي مورد استفاده را به گونه اي پیشنهاد مي کند که راحتي، دسترسي، ایمني و بازدهي را باال می برد 

و دشواري، خطر، خستگي و هزینه ها را کاهش مي دهد.
ارگونومي دانش مطالعه ویژگي ها و خصوصیات انسان به منظور طراحي مناسب محیط کار و زندگي است.

ارگونومي در دو زمینۀ عمده به کار گرفته مي شود:
 تناسب فرد با شغل )انتخاب افراد از نظر توانایي آنها براي انجام وظایف(

 تناسب شغل با فرد )تجهیزات، وظایف و تشکیالت طوري طراحي شوند که با قابلیت ها و محدودیت هاي 
افراد متناسب باشد(.

در مورد اجزای ارگونومیك در کشاورزی در کالس بحث کنید.  تحقیق 
کنید

اجزاِی ارگونومی

روان شناسی مهارتآنتروپومتری

تعیین اندازه های 
بدن

فیزیولوژی محیط فیزیولوژی کار بیومکانیک

کاربرد نیروها
تأمین انرژی 
هنگام انجام 

کار

 تأثیرات محیط 
فیزیکی روی بدن 

انسان

پردازش اطالعات 
و تصمیم گیری

 روان شناسی فیزیولوژی آناتومی

 روان شناسی شغلی

فراگیری کوشش 
و تفاوت های 

فردی
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هدف ارگونومي
 کاهش خستگي و فرسودگي ناشی از کارکردن زیاد
 تطبیق و تغییر دستگاه ها با وضعیت صحیح بدن 

 حمایت و حفاظت از کارگر نه ازدیاد محصول و بازدهي
در ارگونومي براي انجام کار بهتر سعي مي شود که کارهاي خسته کننده اصالح و ابزار کار بهبود یابد تا کارگر 
راحت و آسوده کار کند، مثاًل در کار با ماشین تحریر، کلیدها و در کار با اتومبیل عقربه ها، فرمان، دنده، کلیدها 
و پدال ها همگي باید به گونه اي جاسازي و طراحي شوند که به سرعت و راحت در دسترس بوده و سالمت، 

رفاه و رضایت انسان را حین انجام کار فراهم آورد.
در کارهاي اداري، بد بودن میز یا صندلي یا ابزار کاري دیگر، عوارض مختلفي همچون دیسك، آرتروز، فشار 
خون و غیره به دنبال دارد. در محیط هاي کاري بهترین کار براي تأمین رضایت خاطر و رفاه کارکنان، تعبیه 

میزها و صندلي هاي قابل تنظیم است که مي توان به اندازه دلخواه ارتفاع آنها را تغییر داد.

عوامل ارگونومیک در کشاورزی

الف( وضعیت غیر استاندارد بدن حین انجام کار )زانو 
زدن، انجام کار به صورت خمیده(

ب( فشارها و پیچ خوردگی اعضای بدن

ج( حمل بار 
د( فعالیت های گله داری

شکل 21ـ2ـ وضعیت نامناسب بدن در حین انجام کار

بیماری های ناشی از عوامل ارگونومیک در کشاورزان

 فشار بر اعضای بدن 
 پیچ خوردگی اعضای بدن

 دردهای اسکلتی ـ عضالنی
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وضعیت قرارگیری صحیح ستون فقرات و اندام ها: وضعیت بدني نقش مهمي در بروز آسیب هاي ضربه اي 
تجمعي دارد، خم شدن ستون فقرات یا سر، بدن را از حالت تعادل خارج مي کند و سبب کشیده شدن اندام 
یا خمیدگي آنها به طور نامناسب مي شود. در حالت طبیعي ستون فقرات داراي سه انحنا است. این سه انحنا 
است.  به طرف جلو  انحناي کمري  و  پشت  به طرف  انحناي سینه اي  به طرف جلو،  گردني  انحناي  شامل 
خمیدگي و یا راست شدن بیش از حد ستون فقرات گردني یا کمري، مهره ها را از وضعیت خنثي خارج 

مي کند و احتمال آسیب به ستون فقرات را افزایش مي دهد.
براي حفظ وضعیت طبیعي بدن باید به نکات زیر توجه کرد:

 به جاي خم کردن سر، تنه خود را از محل مفصل ران به سمت جلو بچرخانید.
 به جاي خم شدن، تنه خود را از محل مفصل ران به سمت جلو بچرخانید.

 به جاي خم شدن یا بلند کردن با کمر خمیده، بدن را از ناحیه مفصل ران به جلو بچرخانید.
وضعیت صحیح نشستن: درهنگام نشستن روي صندلي وضعیت 
ران ها نسبت به تنه باید تقریباً عمود باشد یعني بدن مستقیم بوده 
و کمر راست باشد و انحناي کمر باید کاماًل حفظ شود. در وضعیت 
نشسته فشار بیشتري به مهره هاي کمري نسبت به حالت ایستاده 
وارد مي شود؛ پس اگر شاغلي سابقه درد کمر دارد باید ترکیبي از 

حالت نشسته و ایستاده را براي او در نظر گرفت.
نگه  باال  را    قفسه سینه خود و  ایستادن: سر  وضعیت صحیح 

دارید، شانه ها را در حالت طبیعي و راحت حفظ نمایید، زانوها را صاف نگه دارید، وزن بدن را در حالت ایستاده 
به طور مساوي روي پاها تقسیم کنید، در کارهاي ایستادني طوالني مدت یکي از پاها را روي چهارپایه اي قرار 
داده و سپس جاي آنها را عوض کنید. ایستادن هاي طوالني مدت سبب خستگي عضالت مهره ها و عضالت 
ران و افزایش فشار بر دیسك هاي بین مهره اي مي شود که با نشستن روي صندلي این حالت کمتر می شود.

برای هر وضعیت ذکر شده در جدول زیر با توجه به رشتۀ خود مثالی بیان کنید.

مشکالت ناشي از نامناسب بودن وضعیت بدن هنگام کاروضعیت بدن حین کار

امکان بروز واریس در پاهاایستاده در یك جا

گرفتگي عضالت باز کننده پشت پامستقیم و عمود نشستن

زانو و ساق پاها متأثر مي شودصندلي خیلي بلند

تخریب دیسك هاي بین مهره اي ناحیه کمرانحناي تنه به جلو هنگام نشستن و ایستادن

التهاب احتمالي تاندون هاي ساعدگرفتن غیر طبیعي ابزار با دست

بلهخیر
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سر رو به جلو

حالت اشتباه                     حالت صحیح                     حالت اشتباه

 شانه گرد شده

 ماهیچه های
 شکمی    
ضعیف

 پشت خمیده
حالت راست و 

متعادل
  کمر صاف

سر رو به جلو

با توجه به تصاویر زیر کدام وضعیت صحیح می باشد؟

پیشگیري از آسیب هاي کمر

 اجتناب از بلند کردن و چرخش همزمان تا حد ممکن   
 اجتناب از باال بردن اجسام سنگین به باالي سر 
 استفاده از گاري و چرخ هاي مخصوص حمل بار

استفاده از جرثقیل، باالبر و دیگر وسایل کمکي
با  بلند کردن  از  قبل  نظر  مورد  شيء  وزن  امتحان کردن   

محك زدن
 کمك گرفتن از دیگران وقتي جسم مورد نظر سنگین 

است.
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برای کنترل یا حذف شرایط و عوامل زیان آور محیط کار نکات زیر در مورد ساختمان کارگاه قابل توجه است:
کارگاه شامل ساختمان، تأسیسات و محل نگهداري دام، طیور، علوفه، ماشین آالت، مواد غذایی الزم، سیستم تهویه، 

حرارت، روشنایی آب و غیره است.
 ساختمان کارگاه باید متناسب با وضعیت آب و هواي محل ساخته شود. 1

 ارتفاع کارگاه نباید از 3 متر کمتر باشد. براي هر کارگر در کارگاه باید حداقل سه متر مربع سطح منظور  2

شود و سطح اشغال شده به وسیله ماشین آالت یا ابزار و اثاثیه مربوط به کار و فاصله آنها از هم و مسیر عبور 
و مرور وسایل نقلیه جزو سطح مزبور محسوب نمي شود.

 دیوارها و سقف کارگاه طوري ساخته شود که از نفوذ عوامل زیان آور از قبیل گرما، سرما، رطوبت، صدا و  ٣

غیره به داخل کارگاه و بالعکس جلوگیري کند.
 کف کارگاه باید همواره، بدون حفره و شکاف بوده و لغزنده نباشد و در صورت لزوم قابل شست وشو و داراي  ٤

شیب مناسب به طرف کف شوي باشد.
 دیوارها باید صاف، بدون ترك خوردگي و به رنگ روشن و متناسب باشد. ٥

 در کارگاه هایي که با مواد شیمیایي سر و کار دارند و یا طبیعت کار طوري است که باعث آلودگي و روغني  ٦

شدن دیوارها مي شود )کارگاه ماشین آالت(، دیوارها باید صاف و قابل شست وشو باشد.
 در کارگاه باید به تناسب وسعت محل، نوع کار )دقت کار( و شرایط اقلیمي به اندازه کافي درب و پنجره  ٧

براي ورود نور و هوا موجود باشد.
 شیشه در و پنجره باید بدون شکستگي و همیشه تمیز باشد. ٨

 درصورت لزوم درب و پنجره ها باید مجهز به توري بوده و درب ها داراي فنر یا درب بند پنوماتیك باشند. 9

10 انباشتن کاال در جلوی پنجره ممنوع است.

 مساحت پنجره باید متناسب با مساحت کف کارگاه و نوع کار باشد. 11

12 در کارگاه باید میزان صدا، ارتعاش، روشنایي )طبیعي و مصنوعي( پرتوهاي یون ساز )آلفا، بتا، گاما، ایکس،.....( 

و غیر یون ساز )ماورای بنفش، مادون قرمز، رادیویي، ماکروویو، میدان هاي مغناطیسي و میدان هاي الکتریکي 
پایا( منطبق با استاندارد مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متناسب با نوع کار و محل تأمین شود.

1٣ منابع روشنایي مصنوعي باید همواره سالم و تمیز باشد.

1٤ هواي کارگاه هاي بدون آلودگي شیمیایي باید متناسب با فصل و جمعیت شاغل تهویه شود.

1٥ وسایل سرمایشي و گرمایشي کارگاه باید ضمن استاندارد بودن، دما و رطوبت محیط کار را مطابق با حد 

مجاز مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تأمین کند. 
1٦ کلیه کارگاه ها به تناسب کار و تولید خود باید داراي محل مناسب برای انبار کردن مواد اولیه و محصول 

نهایي باشند.
1٧ کلیه استانداردهاي ارگونومي در ارتباط با چیدمان و ویژگي هاي وسایل، ابزار و ماشین آالت مورد استفاده 

در فرایند رعایت شوند.

تسهیالت بهداشتی محیط کار

تسهیالت بهداشتی وابسته به کارگاه شامل خانه کارگري )محل اسکان نیروي کار، استراحت، تهیه،گرم کردن، 
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پخش و صرف غذا توسط آنان(، حمام، رختکن، دست شویی، توالت، جعبه کمك هاي اولیه و غیره است.
دست شویي

تمامی کارگاه ها باید حداقل دارای یك دست شویي با رعایت شرایط و ضوابط بهداشتي به قرار زیر باشند:
  محل احداث دست شویي براي تمام افراد قابل دسترسي باشد. 1

 دست شویي باید داراي آب گرم و سرد، سیستم دفع فاضالب، متصل به چاه جاذب و یا شبکه جمع آوري  2

فاضالب شهري باشد.
 کاسه دست شویي باید به رنگ روشن، صاف، بدون ترك خوردگي و قابل شست و شو باشد. ٣

 عرض و طول دست شویي حداقل 6۰ سانتي متر باشد. ٤

 صابون مایع باید در تمام اوقات در محل دست شویي وجود داشته باشد. ٥

 برای خشك کردن دست، وجود وسیله خشك کن مناسب الزامي است. ٦

 دست شویي باید به طور مرتب شست وشو و گندزدایي شود. ٧

آب آشامیدني و بهداشتي
 باید منطبق بر استانداردهاي بهداشتي و مورد تأیید مراجع ذي صالح باشد. 1

 کارگاه هایي که از شبکه لوله کشي آب شهر استفاده نمي کنند باید جهت نمونه برداري و آزمایش هاي الزم  2

براي اطمینان از سالم بودن آب اقدام کنند، عالوه بر این در این نوع کارگاه ها، کلرزني باید به شیوه اي انجام 
پذیرد که کلر باقي مانده )ppm( ۰/8ـ۰/2 قسمت در میلیون باشد.

 در کارگاه هایي که از آب چاه استفاده مي کنند، ساخت، بهره برداري و لوله کشي آب باید منطبق بر ضوابط  ٣

بهداشتي باشد.
 در هر کارگاه ترجیحاً یك آب سرد کن براي تأمین آب آشامیدني افراد وجود داشته باشد. در کارگاه هایي  ٤

که آب سرد کن ندارند وجود یك شیر آب خوري الزامي است. شیر آب خوري باید از نوع فواره اي و داراي سپر 
محافظ باشد تا آبي که از دهان فرد بر مي گردد، به آن نرسد و لب فرد نیز با آن تماس پیدا نکند. 

 آبخوري نباید در مجاورت توالت، دست شویي و دوش باشد و حتي المقدور نزدیك محل کار کارگر باشد. ٥

 کارگاه هاي فاقد شیر برداشت آب آشامیدني بهداشتي باید داراي مخازن بهداشتي آب باشد و از لیوان  ٦

لیوان هاي یك بار مصرف استفاده شود. یا  انفرادي 
توالت

توالت  به  پیاده روي  با 15 دقیقه  و کارگران  نفر و کمتر است  تعداد کارکنان آن 3   در کارگاه هایي که  1

نیست. الزامي  کارگاه  محل  در  توالت  داشتن  دارند،  دسترسي  بهداشتي 
 در کارگاه هایي که تعداد کارکنان آن بیش از 3 نفر بوده وجود حداقل یك توالت بهداشتي در محل کارگاه  2

الزامي است.
دوش

در تمامی کارگاه ها چنانچه افراد با مواد شیمیایي، سموم، مواد عفونت زا، مواد غذایي و گرد و غبار و مانند 
آنها سر و کار دارند و نیز براي کارگران نظافتچي و کارگاه هاي زیرزمیني مانند معادن حداقل یك دوش آب 
گرم و سرد در نظر گرفته شود. در سایر کارگاه ها که داراي آلودگي معمولي هستند وجود دوش الزامي است.

شرایط و ضوابط بهداشتي دوش به قرار زیر است:
 کف محل دوش ها باید مقاوم و قابل شست وشو بوده و لغزنده نباشد و داراي شیب کافي به سمت کف شوي باشد. 1
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 دیوارها تا سقف کاشي کاری شده، به رنگ روشن و سقف دوش باید صاف با رنگ روشن و بدون ترك خوردگي  2

باشد.
 مساحت کف محل دوش نباید از ۹۰ سانتیمتر در 12۰ سانتیمترکمتر بوده و ارتفاع دوش نباید از 2 متر  ٣

کوتاه تر باشد.
 دوش باید به طور مرتب تمیز و با مواد مناسب گندزدایي شود. ٤

 محوطه دوش باید داراي هواکش متناسب با فضاي آن باشد. ٥

  دوش باید مجهز به سطل زباله درب دار و قابل شست وشو باشد. ٦

 در صورتي که براي گرم کردن آب از منابع حرارتي غیر مرکزي استفاده مي شود این قبیل منابع حرارتي  ٧

باید در خارج از محوطه دوش در محل مناسب قرار داده شود.
 براي رعایت موازین ایمني ضروري است در داخل دوش از المپ ایمني با حباب شیشه اي استفاده شود و  ٨

تمام کلید و پریزهاي برق باید خارج از محوطه دوش قرار داده شود.
 دوش باید داراي محلي مناسب به عنوان رختکن براي تعویض لباس باشد. 9

10 شست وشوي هر نوع لباس در دوش ممنوع است.

قفسه انفرادي نگهداري لوازم و لباس کارگران
در کارگاه ها باید متناسب با تعداد کارگران، قفسه هاي انفرادي براي تعویض لباس شخصي آنان در نظر گرفته 

شود.
شرایط و ضوابط بهداشتي قفسه هاي لباس و لوازم شخصي 

 هر قفسه باید به گونه اي ساخته شود که داراي محل نگهداري مجزا براي لباس بیرون، وسایل حفاظت فردي  1

و کفش ایمني باشد. قفسه ها باید داراي سقف شیبدار، قابل شست وشو و داراي کرکره ثابت ورود و خروج هوا 
بوده و قفل داشته باشند. 

 سطل زباله درب دار قابل شست وشو به تعداد کافي در محل نگهداري قفسه ها باید در نظر گرفته شود. 2

 محل نگهداري قفسه لباس ها و لوازم شخصي باید به طور منظم پاکیزه و تمیز نگهداري شود. ٣

گرم کردن، آماده سازي غذا در محل کارگاه ها ممنوع است و باید  نسبت به تأمین محلي مستقل جهت صرف 
غذا براي کارگران مطابق با شرایط  و ضوابط زیر اقدام شود:

 وسعت محل غذاخوري و تعداد میز و صندلي باید متناسب با تعداد کارگراني باشد که در یك موقع با  1

مي خورند. غذا  یکدیگر 
 سقف محل غذاخوري باید صاف، بدون ترك خوردگي و به رنگ روشن باشد. 2

 دیوارها باید مقاوم، صاف، به رنگ روشن و قابل شست وشو باشد. ٣

 کف محل غذا خوري  باید قابل شست وشو و داراي شیب مناسب به سمت کف شوي بوده و لغزنده نباشد. ٤

 میزها و صندلي ها باید از جنس مقاوم، قابل شست وشو، بدون ترك خوردگي و درز باشد. ٥

 زباله دان درب دار به تعداد کافي و در محل هاي مناسب قرار داده شود. ٦

 محل غذاخوري باید داراي تهویه مناسب و مجهز به وسایل گرمایشي و سرمایشي، متناسب با فصل باشد. ٧

 محل غذاخوري باید داراي روشنایي کافي باشد و منابع روشنایي پاکیزه و تمیز نگهداري شود. ٨

 در صورت امکان در مسیر ورود کارکنان به سالن غذاخوري، دست شویي مجهز به آب گرم و سرد و صابون  9

و امکانات الزم جهت خشك کردن دست و صورت فراهم شود.
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10 کارگران کارگاه ها باید قبل از ورود به محل غذاخوري لباس کار خود را تعویض کنند.

 درب و پنجره محل غذاخوري مجهز به توري و درب هاي محل غذاخوري مجهز به فنر یا درب بند پنوموماتیك باشند. 11

موادزاید
زباله و فاضالب کارگاه ها باید طبق ضوابط بهداشتي جمع آوري و دفع  شود. جمع آوري و دفع فاضالب و مواد 
زاید صنعتي باید به گونه اي انجام گیرد که ضمن رعایت تمامی استانداردهاي زیست محیطی، سالمت افراد در 

این گونه کارگاه ها به خطر نیفتد.

پیشگیری از وقوع حوادث محیط کار کشاورزی

از دیر باز، سالیانه هزاران حادثه کوچك و بزرگ در محیط هاي کار در جهان به وقوع مي پیوندد و ضمن ایجاد 
خسارت هاي مالي و جاني و محیطي، در برخی موارد صدمات جبران ناپذیري را بر انسان ها وارد مي کند. به 
منظور پیشگیري از وقوع حوادث، باید داده ها و اطالعات مربوط به حوادث را جمع آوري کرد و با تجزیه و 
تحلیل آنها، علل ریشه اي حوادث را تعیین نمود و بر مبناي آن اقدامات اصالحي و پیشگیرانه را انجام داد.

در معرض  افراد  غالباً  فراوان،  ابزار  و  ماشین آالت  بـا وجود  و صنایع غذایی  دامپروری  مزارع کشاورزی،  در 
مخاطرات مختلف قرار دارند. با توسعه تکنولوژي و افزایش کاربرد ماشین در امر تولید کشاورزی نیز احتمال 

مخاطرات و حوادث در این گونه محیط ها افزایش یافته است.
کشاورزان و دامداران به دلیل اینکه کار و فعالیت خود را در محیط باز و بدون حصار انجام مي دهند، در معرض 
خطراتي از جمله حمله حیوانات وحشي چـون گرگ، سگ هاي ولـگرد و سگ هاي گله، شغال، مارگزیدگي، 
عقرب گزیدگي و غیره هستند. همچنین به دلیل استفاده از وسایل نقلیه و ماشین ها و ابزارآالت کشاورزي در 
معرض خطراتي از جمله تصادف و برخورد با آنها هستند. عالوه بر این برخورد بدن با قسمت هاي متحرك و 
تیز و برنده این ماشین آالت )مانند کمباین، خرمنکوب، تراکتور و موتور چاه( به دلیل نداشتن حفاظ، معیوب 
بودن ماشین، استفاده ناصحیح و یا عجله در استفاده از آنها نیز خطرساز مي باشد. سقوط به داخل چاه، چاله ها، 
استخرها، کانال هاي آب و پرتاب از صخره و کوه از جمله خطرات دیگري است که کشاورزان و دامداران را به 

دلیل محیط کاري باز و بدون حصار تهدید مي کند.
هدف از اجراي مقررات ایمني و دستورالعمل هاي مربوط، ایجاد محیطی سالم است؛ به نحوي که کارگران 

بدون ترس از خطرات بخش کشاورزی به کار خود ادامه دهند. 
 )Accident( حادثه

حادثه عبارت است از یك اتفاق یا رویداد ناخواسته که ممکن است به مرگ، بیماری، جراحت، صدمه و یا سایر 
خسارات منجر شود.
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)Near miss( شبه حادثه
به اتفاقی که در آن هیچ گونه بیماری، جراحت، خرابی 
و یا زیانی حادث نشده باشد شبه حادثه گفته می شود.

)Safety(ایمنی 
ایمني، حفاظت و پیشگیري از صدمه دیدن انسان تعریف مي شود. به عبارت دیگر، رهایی از ریسك غیر قابل 

قبول )منجر به آسیب( را ایمنی می گویند.

عوامل مؤثر در بروز حوادث
مهم ترین جنبه کنترل بیماري هاي شغلي تشخیص به موقع آنها است تا بتوان به درمان مقتضي اقدام نمود. 
بیماري هاي شغلي در اثر تماس مستقیم با عوامل مضر شیمیایي، بیولوژیك و ارگونومیك و خطرات فیزیکي 
محیط کار به وجود مي آیند. در بسیاري از موارد بیماري هاي شغلي به حدي شدید هستند که فرد مبتال را 

ناتوان از انجام کار مي سازد. 
رعایت دو عامل، پیشگیري از عوامل زیان آور را آسان مي سازد:

 عامل مولد این گونه بیماري ها قابل شناسایي، اندازه گیري و کنترل باشد. 
 افراد در معرض خطر، در دسترس باشند تا بتوان آنها را تحت معاینه و درمان قرار داد.

معاینات دوره اي باید در فواصل معیني )حداکثر یك ساله( انجام گیرد و این معاینات بر روي آن دسته از 
اندام ها و سیستم هاي بدن که تأثیرپذیري بیشتري در مقابل عوامل زیان آور شغلي دارند، متمرکز شود.

 عوامل مدیریتی  1

 عوامل فیزیکي 2

 عوامل شیمیایي  ٣
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 عوامل بیولوژیك  ٤

 ابزار و تجهیزات ٥

 عوامل انساني  ٦

 عوامل ارگونومیك ٧

بي تجربگي= حادثه
 افرادي که در انجام کارهاي جدید کمتر از 12 ماه تجربه دارند 

عامل ایجاد 8۰ درصد حوادث هستند.
علل بروز حوادث را از دو دیدگاه مورد بررسي قرار مي دهند:

1ـ علل مستقیم
الف( اعمال ناایمن: انجام کار بدون مجوز، شوخي، سهل انگاري، استفاده نکردن از تجهیزات ایمني، ترك کردن 

تجهیزات در وضعیت خطرناك.
ب( شرایط نا ایمن: نقص فني دستگاه، معیوب بودن ابزار، نبود حفاظ، لغزندگي کف کارگاه، نامناسب بودن فضای 

کاري.
2ـ علل پایه اي

 فقدان یا ضعف برنامه پیشگیرانه، نظارت و سرپرستي ضعیف، ارجاع کار با روش غلط، ارائه ندادن آموزش 
ایمني به کارکنان، انجام کار فوریتي و انجام کار تحقیقاتي.

طبقه بندي حوادث بر اساس میزان شدت
1ـ حوادث عمده: حوادثي که داراي فوت یا نقص عضو بوده و یا میزان خسارت مالي بیشتر از یك میلیون 

تومان است.
2ـ حوادث جزئي: منظور حوادثي است که براي بهبودي نیاز به استراحت پزشکي دارند و اصطالحاً روزهاي 

از دست رفته براي آن لحاظ مي شود و خسارتي کمتر از یك میلیون تومان داشته باشند.
بیشترین دالیل رخداد حوادث

 شرایط خطرناك عامل رخداد 3 درصد حوادث در محیط کار هستند.

 رفتارها و اعمال غیر ایمن ۹5درصد علت حوادث ناشي از کار هستند.
 اعمال کنترل نشده 2درصد علت حوادث را شامل مي شوند.

 مدیریت هر سازماني مي تواند ۹8درصد مخاطرات را کنترل نماید.
نتایج حاصل از حوادث بر انسان

 مرگ و میر
 از کار افتادگی 

 قطع عضو و یا نقص عضو
 شکستگی و له شدگی

 سوختگی
 مسمومیت
 ایست قلبی

20%

٨0%
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 سایر صدمات 
 بهبودی

با توجه به رشتۀ خود از اقدامات پیشگیری از وقوع حادثه نمونه هایی را در کالس درس بیان کنید. تحقیق 
کنید

تراکتورها 

تراکتورها پر مصرف ترین ماشین ها در تمام مزارع هستند و بیش از هر عامل دیگری باعث صدمات کشنده در 
مزارع هستند. گردش تراکتور و حرکت محور آن باعث بیشترین حوادث کشنده در کشاورزی است. 

دالیل ایجاد چنین تصادفاتی عبارت اند از:
شاخه ها، مجراهای آب، سوراخ ها یا کنده های درخت، هدایت تراکتور در سطوح لغزنده، حمل بارهای سنگین، 
دور زدن با سرعت باال، تکان های نامناسب، از دست دادن کنترل در اثر کشیدن بار به دنبال تراکتور یا تصادفات 

در خیابان است.
به نظر شما مهم ترین راه برای پیشگیری از ایجاد تصادفات با تراکتور چیست؟

سقوط از روی تراکتورها دومین دلیل ایجاد تصادفات است.
چه کسانی در هنگام کار با تراکتور در معرض خطر هستند؟

 کودکان
 ناظرانی که دیدن آنها برای راننده تراکتور مشکل است. 
به همین دلیل آگاهی از موقعیت تمامی ناظران و دور نگه 

داشتن کودکان از محل های کار نیز باید رعایت شود. 
تراکتور ها و سایر ماشین آالت کاربردی در کشاورزی همیشه 

باید مجهز به چراغ ها و ابزار روشنایی مناسب باشند. 

با توجه به رشتۀ خود از اقدامات حفاظتی مورد نیاز نمونه هایی را در کالس 
درس بیان کنید.

تحقیق 
 حوادث نشان دهندۀ شکست کنید 1

هستند نه عامل موفقیت.

 حوادث همیشه اتفاق نمی افتند. 2

برای کاهش احتمال حوادث باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم. نکته

برای کاهش شدت حوادث باید اقدامات حفاظتي و اصالحی انجام دهیم. نکته



3۹

فصل دوم: بهداشت و ایمنی محیط کار

ارزشیابی پایانی فصل دوم

 ضرورت و اهمیت بهداشت در محیط کار کشاورزي را شرح دهید. 1

 عوامل زیان آور محیط کار را نام ببرید. 2

 اهداف ارگونومی را بیان کنید. ٣

 براي کنترل یا حذف شرایط و عوامل زیان آور محیط کار چه نکاتي را باید درباره ساختمان کارگاه مورد  ٤

توجه قرار داد؟
 از تسهیالت بهداشتی مورد نیاز براي یك واحد مرغداري حداقل چهار مورد ذکر کنید.  ٥

 براي پیشگیری از وقوع حوادث در محیط کار دامداري یا مرغداري چه مواردي را پیشنهاد مي کنید؟ ٦



4۰
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فصل 3

محاسبات کاربردی

شایستگی های فصل سوم
1- تبدیل کمیت ها 

2- نحوۀ اندازه گیری کمیت ها
3- محاسبۀ مساحت

4- محاسبۀ شیب
5- محاسبۀ حجم
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 امروزه، انجام هرگونه فعالیتی در زمینه های کشاورزی در یک منطقه مستلزم تهیه یک سری از اطالعات است 
که در نحوۀ انجام کار نقش اساسی دارند. اندازه گیری طول، شیب زمین، مساحت سطح و حجم برای ساخت 

جایگاه یا سالن پرورش دام و طیور از اهمیت خاصی برخوردار است. 

کمیت های اصلی و فرعی

کمیت در لغت به معنای مقدار و اندازه است و معموالً در برابر واژۀ کیفیت به کار می رود. به عبارتی هرچه را 
که قابل اندازه گیری باشد، کمیت و در مقابل، هرچه که نتوان اندازه گیری کرد، کیفیت می نامند.

براي تعیین هر کمیت مقداري از همان کمیت را به عنوان یكا 
)یا واحد( انتخاب می کنیم و در واقع مي توانیم آن را چنین 

تعریف کنیم: 

یكاي هر کمیت مقداري معین و ثابتي از همان کمیت است.

هنگام اندازه گیري هر کمیت، اندازۀ آن را با اندازۀ یكاي همان 
کمیت مقایسه می کنند، تا معلوم شود که اندازه و بزرگي آن 

چند برابر یكایش است. 
بزرگي(  یا  )مقدار  اندازۀ  که  است  عددي  مقایسه  این  نتیجۀ 
مرسوم  یكاهای  از  یكی  مثال  به عنوان  دارد.  نام  کمیت  آن 
برای  دنیا  تمامی  در  می باشد.  کیلوگرم  جرم،  اندازه گیری 
)شكل  نموده اند  تعریف  را  استانداردی  کیلوگرم،  یک  تعریف 
1ـ3( و در نتیجه تمامی اندازه گیری هایی که با مقایسه جرم 
استاندارد صورت می پذیرد برحسب یكای  این  با جرم  جسم 
کیلوگرم گزارش می شوند. در واقع هنگامی که گفته می شود 
جرم یک هنرجو 60 کیلوگرم است، یعنی جرم آن 60 برابر 

می باشد. کیلوگرم  یكای  برای  تعیین شده  استاندارد  جرم 
به طور کلی یكای هر کمیت باید دارای سه ویژگی کلی زیر باشد: 

1 ثابت باشد، تا مقایسه در هر زمان و مكانی امكان پذیر باشد.

2 دقیق باشد، تا پاسخگوي آزمایش هاي بسیار دقیق امروزی باشد.

٣ در دسترس باشد، بدین معنا که همواره بتوان آن  را به دست آورد.

اکنون که با تعریف دقیق کمیت ها آشنا شده اید اگر به دورۀ متوسطه اّول بازگردید، متوجه خواهید شد که در 
درس علوم با کمیت های مختلفی چون طول، جرم ، زمان، چگالی ، سرعت و غیره آشنا شده اید. همان گونه که 
می دانید در پیرامون ما کمیت های قابل اندازه گیری بسیاری وجود دارد که اگر بخواهیم تمامی این کمیت ها 
را در این فصل بحث کنیم به چیزی بیش از 100 کمیت خواهیم رسید و در نتیجه برای تعیین و اندازه گیری 
هر یک از آنها نیز باید بیش از 100 واحد و یكای منحصر به فرد تعیین کنیم که عماًل کاری سخت و شاید 

جنس  از  فلزی  کیلوگرم  استاندارد  1ـ٣ـ   تصویر 
پالتین ـ ایریدیوم می باشد که به صورت قراردادی 

جرم آن را معادل 1 کیلوگرم تعریف کرده اند.



43

فصل سوم: محاسبات کاربردی

امكان ناپذیر باشد. ولی از سوی دیگر می دانیم برخی از کمیت ها وابسته به کمیت های دیگر هستند )به عنوان 
مثال سرعت که وابسته به جابه جایی و زمان است و یا چگالی که از تقسیم جرم به حجم به دست می آید(. 

براساس این واقعیت، کمیت ها را به دو دستۀ اصلی و فرعی تقسیم کرده اند. 

نماد علمی کمیت ها، معموالً بر اساس حرف اّول نام التین آنهاست. به عنوان مثال برخی از کمیت هایی 
که در جدول زیر آمده است:

بیشتر 
بدانیم

کمیتنام التین کمیت نمادکمیتنام التین کمیتنماد

ρDensityچگالیLLengthطول

VVelocityسرعتmmassجرم

aaccelerationشتابtTimeزمان

FForceنیروTTemperatureدما

WWeightوزنI
 Induced
Current

جریان 
الكتریكی

PPressureفشارRResistance مقاومت
الكتریكی

Q
Thermal
Energyانرژی حرارتیVVoltage

اختالف 
پتانسیل 
الكتریكی

AAreaمساحت

VVolumeحجم

کمیت های اصلی
کمیت هایی هستند که دیگر کمیت ها از آنها به دست می آیند. با در نظر گرفتن این تقسیم بندی، 7 کمیت را 
در قالب کمیت های اصلی در نظر گرفته اند که شما در علوم متوسطه اّول با برخی از آنها همچون طول، جرم، 
زمان، دما و غیره یكاهای اندازه گیری و برخی وسایل اندازه گیری آنها آشنا شده اید. در جدول 1ـ3 برخی از 

مهم ترین کمیت های اصلی آمده است.

جدول 1ـ٣ـ  نماد علمی کمیت ها
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جدول 2ـ٣ـ کمیت های اصلی و یکاهای آنها

نماد کمیتکمیت

Lطول

mجرم

tزمان

T یا Ѳدما

Iجریان الكتریكی

اهمیت تعیین یكا و استاندارد مناسب برای این یكاها بر هیچ کس پوشیده نیست. در دنیای علم و ارتباطات 
یكی از ملزومات تعامالت سازنده و پویا، وجود یک قرارداد و استاندارد مناسب و جهان شمول است تا افراد 
بتوانند با در نظر گرفتن این استاندارد ها با یكدیگر تعامالت هدفمند و معنی داری داشته باشند. بدون شک 

حوزۀ اندازه گیری در علم نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد. 

با تشكیل گروه هایی از هم کالسی های خود در مورد اهمیت تعیین یكا و استاندارد در علم اندازه گیری 
بحث کنید و با در نظر گرفتن محیط زندگی، تحصیل، کارگاه ها و غیره به چند مورد از مشكالت نداشتن 

واحد و استاندارد یكسان در اندازه گیری اشاره نمایید.

فکر کنید

حال که با اهمیت تعیین یكای مناسب برای کمیت ها به خصوص کمیت های اصلی آشنا شده اید، در ادامه 
به برخی از سیستم های واحد اندازه گیری اشاره می کنیم و یكی از مهم ترین این سیستم ها را که سیستم 

بین المللی یكاها نام دارد، تشریح خواهیم نمود.
سیستم های واحد اندازه گیری: همان طور که گفته شد، هم زمان با پیشرفت روز افزون مطالعه در علم، 
به داشتن یک سیستم بین المللی یكا متشكل از یكاهای کمیت هایی که بتوان به آنها در همۀ جهان استناد 
نمود، نیاز شد. در این راستا دو سیستم رایج را برای بیان واحدهای اندازه گیری معرفی نمودند که به جهت 
نام گذاری این سیستم ها، از اوِل نام واحدهای سه کمیت اصلی طول، جرم و زمان درون آن سیستم به ترتیب 

از چپ به راست استفاده شده است1. 

M : متر  K: کیلوگرم   1ـ S: ثانیه  
F : فوت P : پوند   Cm: سانتی متر  G : گرم   
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 1)SI( به دلیل نیاز به سیستم های بین المللی یكا و بر اساس دو ویژگی مهم و اساسی، سیستم بین المللی یكاها
مورد اقبال و پذیرش همگانی قرار گرفت. اولین ویژگی این سیستم این بود که اندازۀ کمیت ها در این سیستم 
اینكه در این سیستم، مجموعه ای  ارائه داد و دوم  اندازه گیری و  را می توان براساس توان هایی بر پایه 10 

سازماندهی شده از پیشوندها برای نمایش اندازۀ کمیت های مختلف فراهم گردیده است.
سیستم بین المللی یكاها در سال 1960 در یازدهمین کنفرانس بین المللی اوزان و اندازه ها تصویب و واحد 
اختصاری آن در تمام جهان SI  نامیده شد. در این سیستم که بر اساس 7 کمیت اصلی پایه ریزی شده است، 
برای هر یک از این 7 کمیت یک واحد و یک استاندارد اندازه گیری تعریف شده است. در جدول 3ـ3 با واحد 
برخی از مهم ترین کمیت های اصلی مورد بحث در این کتاب در سیستم بین المللی یكاها آشنا خواهید شد.

)SI( جدول ٣ـ٣ـ واحدهای کمیت های اصلی در سیستم بین المللی یکاها

نماد واحدواحد آن در SIنام کمیت و نماد

)L( مترطولm

)M( کیلوگرمجرمkg

)t( ثانیهزمانS

)T( کلویندماK

)I( آمپرشدت جریان الكتریكیA

1- System International 

سیستم های واحد
اندازه گیری                                 

متریک 

   انگلیسی ـ آمریکایی 

     FPS

 )MKS( SI سیستم

 )SGC( سیستم
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الزم به ذکر است که:
» واحدهای کمیت های اصلی را واحدهای اصلی می نامیم.«

کمیت های فرعی
همان طور که در ابتدای بحث گفته شد، کمیت های فرعی کمیت هایی هستند که برخالف کمیت های اصلی 
اصلی  کمیت های  به خصوص  و  دیگر  کمیت های  اندازه گیری  براساس  و  ندارند  مجزایی  شده  تعریف  یكای 
به دست می آیند. به عنوان مثال کمیت سرعت از تقسیم دو کمیت اصلی جابه جایی ) طول ( به زمان به دست 
می شود.  زمان حاصل  اصلی  کمیت  یک  به  فرعی سرعت  کمیت  یک  تقسیم  از  شتاب  کمیت  یا  و  می آید 
همان طور که این کمیت ها را کمیت فرعی نامیده می شوند، در نتیجه واحدهای این کمیت ها را نیز واحد 

می نامیم.  فرعی 
البته باید در نظر داشت که برای برخی از کمیت های فرعی نیز در علم فیزیک به خاطر قدردانی از کسانی که 
برای کشف یا تشریح آن کمیت تالش نموده اند، واحدهای معادلی با واحد اصلی آنها با در نظر گرفتن اسم آن 
mkg را با حرف N نشان می دهند و آن را نیوتون می خوانند.

s2
شخص تعریف می کنند. به عنوان مثال در فیزیک 

پیشوندها و تبدیل یکا: هما ن طور که در ابتدای بحث گفته شد، یكی از فواید استفاده از سیستم بین المللی 
همین  به  داد.  نمایش   10 از  توانی  براساس  سیستم  این  در  را  اندازه گیری ها  می توان  که  است  این  یكاها 
اندازه گیری در  نظرگرفت،  منظور می توان از پیشوند ها برای توضیح اینكه چه توانی از 10 را باید برای آن 
استفاده نمود. این پیشوند ها به خصوص در زمانی که اندازه گیری ها خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ باشند قابل 

استفاده اند، در جدول 4ـ3 برخی از پر کاربرد ترین پیشوند ها و معنی آنها آورده شده است. 

جدول 4ـ٣ـ پیشوندهای مورد استفاده در سیستم بین المللی یکاها

پیشوندهای بزرگ کنندهپیشوندهای کوچک کننده

مضربپیشوندنمادمضربپیشوندنماد
a18-10آتوE18+10اگزا

f15-10فمتوP15+10پنتا

p12-10پیكوT12+10ترا

n9-10نانوG9+10گیگا

µ6-10میكروM6+10مگا

m3-10میلیK3+10کیلو

c2-10سانتیH2+10هكتو

d1-10دسیD1+10دکا
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می کنید،  مشاهده  4ـ3  جدول  در  که  همان طور 
پیشوندها به دو دستۀ کوچک کننده با توان منفی و 
بیان  به  توان مثبت تقسیم می شوند.  با  بزرگ کننده 
یک  واحد  از  قبل  اگر  پیشوند ها  این  از  برخی  دیگر 
کرده  کوچک  را  آن  مقدار  گیرند،  قرار  اندازه گیری 
اندازه گیری  آن  مقدار  شدن  بزرگ  باعث  برخی  و 

شد. خواهند 
در شكل زیر مجموعه ای از طول های متفاوت از خیلی 
کوچک تا خیلی بزرگی که در اطراف ما وجود دارد 
نمایش داده شده است. با درنظر گرفتن این گسترۀ 
طولی به اهمیت استفاده از سیستم بین المللی یكاها 

و پیشوندهای آن پی خواهید برد. 

سیستم  در  پیشوندها  معنای  و  مفهوم  با  که  حال 
که  است  ذکر  به  الزم  شدیم،  آشنا  یكاها  بین المللی 
یكای  پیشوند  تغییر  به  ناچار  ما  مسائل  برخی  در 
اندازه گیری های انجام شده می باشیم، برای این منظور 
تبدیل،  استفاده کنیم. ضرایب  تبدیل  از ضرایب  باید 
کسرهایی هستند که توسط آنها پیشوند های قدیمی 

می شوند.  جایگزین  مورد نظر  پیشوند های  و  حذف 
تنها  برابر یک است و  تبدیل  مقدار کسرهای ضریب 
با  آشنایی  برای  استفاده می شوند.  واحد  تبدیل  برای 
نحوه ساخت و استفاده از این ضرایب به مثال زیر دقت 

کنید.

ـ ٣ـ گستره طولی جهان پیرامون ما شکل 2

طول یک والقطر زمینفاصله با یک کهکشان شناخته شده

قطر یک اتمقطر یک گلبول قرمزفاصله بین زمین و خورشید

)-2/4 ×1011 m))-1/٣ ×10٧ m))-٣5 m)

)-1/0 ×1015 m) )-1/5 ×1011 m))-8/0 ×108 m)
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الف( با توجه به جدول 4ـ3 می دانیم که 1میلی گرم معادل 3-10گرم می باشد. در نتیجه ضریب تبدیل 
میلی گرم به گرم یا برعكس را می توان این گونه نوشت:

mgmg g
g

−
−= → =3

3

1
1 10 1

10
g یا 

mg

−
=

310
1

1
    

همان طور که گفته شد، کسرهای باال را ضرایب تبدیل می نامیم و با توجه به نوع تبدیل خواسته شده 
 −610 می بایست از یكی از آنها استفاده کنیم. به عنوان مثال اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که 

گرم معادل چند میلی گرم است، خواهیم داشت:

mgg ?mg g mg
g

− − −
−= → × =6 6 3

3

1
10 10 10

10

همان طور که در مثال باال مشاهده نمودید، در تبدیل خواسته شده از ضریب تبدیلی استفاده شد که 
در هنگام ضرب واحد قبلی خط خورده و واحد خواسته شده به دست می آید.

ب( حال فرض کنید شما قطعه فلزی به طول 25mm )25 میلی متر( را به کمک دستگاه تراشكاری 
را   )m( میلی  پیشوند  باید  دهید. شما  گزارش   µ m برحسب را  آن  و حال می خواهید  داده اید  برش 
بردارید و به جای آن پیشوند میكرو )µ( را قرار دهید. پس با دو ضریب تبدیل مختلف مواجه هستیم:

m mmm ?  m mm m
mmm

−
−

−
µ

= µ → × × = × µ
6

3
3

1 10
25 25 25 10

110

                           ضریب تبدیل میکرو          ضریب تبدیل میلی

مثال

1 تنها واحد های مربوط به یک کمیت را می توان به یكدیگر تبدیل کرد؛ یعنی هیچ گاه نمی توان واحد 
زمان را به جرم تبدیل نمود!

2 در تبدیل پیشوند واحد های توان دار مانند )مساحت )m2( یا حجم )m3( ، ...( ضرایب تبدیل نیز باید 
به همان توان برسند و در عدد اصلی ضرب شوند.

٣ در تبدیل پیشوند واحد های کسری باید برای تبدیل هریک از پیشوند های صورت و یا مخرج از 
کنیم. استفاده  جداگانه ای  تبدیل  ضریب 

نکته

هر قواره چادر مشكی تقریباً معادل 5متر پارچه است. با فرض اینكه 
هر توپ پارچه معادل 20متر پارچه چادری باشد، در آن صورت از هر 

توپ پارچه چند قواره پارچه چادری به دست می آید؟

تمرین 
کنید
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ابزار های اندازه گیری

هنگامی که شما اندازه گیری می کنید، عالوه بر تعیین یكای مناسب آن باید از یک وسیلۀ اندازه گیری مناسب برای 
سنجش اندازۀ آن کمیت استفاده کنید. شما در علوم متوسطه اول با برخی از وسایل اندازه گیری آشنا شده اید. 

به عنوان مثال یكی از ابتدایی ترین و ساده ترین ابزار اندازه گیری طول، خط کش و یا متر های نواری می باشد.
در علم اندازه گیری و هنگام استفاده از وسایل اندازه گیری، ما با دو عبارت دقت1 و صحت2 مواجه هستیم. به 
بیان ساده، دقت به معنای نزدیک بودن مقادیر اندازه گیری به همدیگر است، خواه این مقادیر واقعیت را نشان 
بدهد یا ندهد. صحت به معنای نزدیكی مقادیر اندازه گیری شده به مقدار واقعی است. البته باید در  نظر داشت 
که در علم فیزیک مقدار واقعی یک کمیت قابل اندازه گیری نیست ولی می توان مقدار استاندارد و یا مرجعی را 
که بر آمده از نتایج آزمایشگاه ها و مؤسسات استاندارد مرجع می باشد، به عنوان مقدار واقعی آن کمیت در  نظر 

گرفت. برای درک بهتر تفاوت میان دقت و صحت به مثال زیر توجه کنید.

Accuracy ـPrecision                     2 ـ1

با بررسی و جست وجو در کتاب های تخصصی رشتۀ خود و به کمک هنرآموز، واحدهای مرسوم در رشتۀ 
خود را شناسایی کنید و رابطه تبدیل آنها را برحسب یكاهای SI به دست آورید و در کالس ارائه دهید.

فکر کنید

  g/
cm3

11 34 سه هنرجو چگالی یک تكه فلز را سه بار اندازه گیری کرده اند. چگالی واقعی این قطعه 
می باشد. با درنظر گرفتن اندازه های به دست آمده برای هر هنرجو، نتایج به دست آمده برای کدام هنرجو 

دقیق و برای کدام هنرجو صحیح و برای کدام هنرجو هم صحیح و هم دقیق است؟

g g g/  , /  , /
cm cm cm
g g g/  , /  , /

cm cm cm
g g g/  , /  , /

cm cm cm

3 3 3

3 3 3

3 3 3

11 33 11 35 11 32

11 42 11 44 11 43

11 55 11 34 11 04

1ـ علی :    

2ـ محمد: 

3ـ حسین: 

پاسخ:
با توجه به تعریف صحت و دقت یک اندازه گیری این گونه می توان نتیجه گرفت که:

 عددهای اندازه گیری شده علی به یكدیگر نزدیک و میانگین آنها به مقدار واقعی بسیار نزدیک است، 
پس اندازه گیری صورت گرفته توسط وی هم دارای دقت و هم صحت کافی بوده است. 

 عددهای اندازه گیری شده توسط محمد به یكدیگر نزدیک ولی میانگین آنها از مقدار واقعی دور 
است، پس اندازه گیری صورت گرفته توسط وی تنها دارای دقت الزم بوده است.

 و در نهایت عددهای اندازه گیری شده توسط حسین از یكدیگر دور بوده ولی میانگین آنها به مقدار 
واقعی نزدیک است، در نتیجه اندازه گیری وی دقیق نبوده ولی دارای صحت کافی می باشد.

مثال
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براي  را  باید صحت و دقت  واضح و روشن است که 
هر اندازه گیری به طور هم زمان در نظر بگیریم. اگر ما 
مي دانستیم که نتیجۀ یک اندازه گیری صحت بسیار 
باال  دقت  آوردن  دست  به  براي  تالش  دارد،  پاییني 
به عكس  و  نیست  انرژي  و  وقت  اتالف  جز  چیزي 
داشته  باالیي  صحت  نمي تواند  اندازه گیری  نتیجۀ 
است. پایین  اندازه گیری  آن  دقت  هنگامی که  باشد 

باید در  نظر داشته باشید که یكی از عوامل تأثیر گذار 
بر دقت و صحت یک اندازه گیری، وسیلۀ مورد استفاده 

وسیله  آن  است. هرچه  آن کمیت  اندازه گیری  برای 
کنید  استفاده  آن  از  به درستی  و شما  باشد  دقیق تر 
و صحیح تر  دقیق تر  داد،  به شما خواهد  که  نتایجی 
خواهد بود. هنگامی که به یک خط کش به خوبی نگاه 
کنید، در خواهید یافت که کوچک ترین تقسیم بندی 
برای  می باشد.  سانتی متر   0/1 یا  و  میلی متر   1 آن 
طول  3ـ3،  شكل  در  شده  داده  نشان  فلزی  قطعۀ 
میلی متر   137 معادل  سانتی متر   13/7 قطعه  این 

است. شده  اندازه گیری 

به آخرین عددی که در نتیجۀ اندازه گیری باال گزارش 
تقریب  7 میلی متر(  یا  )0/7 سانتی متر  است  شده 
قطعی  غیر  دهندۀ  نشان  عدد  این  یعنی  می گوییم. 
بودن اندازه گیری ها می باشد. در واقع اگر از وسیله ای 

می نمودیم،  استفاده  کوچک تری  درجه بندی های  با 
بی شک عدد دقیق تری را برای آن اندازه گیری نشان 
می داد )مثاًل 13/68 سانتی متر و یا 136/8 میلی متر(.

شکل٣ـ٣ـ اندازه گیری طول یک قطعه فلزی توسط خط کش فلزی

دقت یک وسیلۀ اندازه گیری

کوچک ترین عددی را که یک وسیلۀ اندازه گیری می تواند اندازه گیری کند، دقت آن وسیله اندازه گیری می نامیم.
از تعریف دقت این گونه برمی آید که هرچه یک وسیله اندازه گیری تقسیمات کوچک تری داشته باشد، دقت 
اندازه گیری آن بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر نتایج اندازه گیری توسط یک وسیله مضرب صحیحی از دقت 
گزارش شده  عدد  که  بود  1میلی متر  اندازه گیری  دقت  باال  در خط کش  مثال  به عنوان  می باشد.  وسیله  آن 

برحسب میلی متر معادل 137 برابر دقت آن وسیله برحسب میلی متر بوده است. 



51

فصل سوم: محاسبات کاربردی

همان گونه که در ابتدای بحث اشاره شد برای داشتن 
یک اندازه گیری دقیق و صحیح نحوۀ استفاده از ابزار 
نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. به عنوان مثال 
باید  نواری  مترهای  یا  و  از خط کش  استفاده  هنگام 
نحوۀ صحیح خواندن اعداد بر روی آنها را بدانیم. برای 

فهم بیشتر به شكل مقابل دقت کنید )شكل 4ـ3(.
آن  دقت  میزان  به  بسته  کمیتی  هر  اندازه گیری  در 
وسیلۀ اندازه گیری با تعداد معینی رقم معنادار و یک 
روبه رو  تقریبی  همان  یا  غیر قطعی  رقم  به عنوان  رقم 
یک  معنی  با  رقم های  تعداد  کلی  به طور  می شویم. 
اندازه گیری  آن  صفر  غیر  ارقام  تمامی  اندازه گیری 

می باشند، به شرط آنكه از چپ به راست آن را بشماریم. رقم صفر نیز تنها در صورتی جزء اعداد معنادار قرار 
می گیرد که میان دو رقم معنادار غیر صفر باشد و یا در پایان یک عدد و بعد از اعشار قرار گیرد. در این حالت 
آخرین رقم سمت راست را رقم غیر قطعی یا تقریبی می نامیم. برای فهم بهتر این مطلب به مثال زیر دقت کنید.

دقت یک وسیلۀ اندازه گیری طول mm 0/02 می باشد، کدام یک از عدد های به دست آمده نتیجۀ اندازه گیری 
توسط این وسیله نمی تواند باشد؟ چرا؟

22/31 mm              20 mm              18/0 mm           1/24 mm

تمرین 
کنید

شکل4ـ٣ـ متر کردن یک پارچه از زوایای دید مختلف

1 هر عدد غیر صفر در اندازه گیری یک رقم با معنا است:
3/14:  سه رقم معنادار دارد و عدد 4 در مرتبه صدم به عنوان رقم غیر قطعی آن است.

24: دو رقم معنادار دارد و عدد 4 در مرتبه یكان آن به عنوان رقم غیر قطعی است.
2 صفرهای میان رقم های غیر صفر معنادار هستند.

203: سه رقم معنادار دارد و عدد 2 در مرتبه صدگان آن به عنوان رقم غیر قطعی است.
12/045: پنج رقم معنادار دارد و عدد 5 در مرتبه هزارم آن به عنوان رقم غیر قطعی است.

٣ صفرهاي سمت چپ اولین عدد غیر صفر معنی دار نیستند ما آنها را استفاده می کنیم تا 
جاي اعشار را مشخص کنیم.

×− بنویسیم که در آن صورت رقم 2 در  22 10 0/02: یک رقم معنادار دارد. زیرا آن را می توان به صورت 
مرتبه یكان به عنوان رقم غیر قطعی است.

×− بنویسیم که در آن صورت  6205 10 0/000205: سه رقم بامعنا دارد. زیرا آن را می توان به صورت 
رقم 5 در مرتبه یكان به عنوان رقم غیر قطعی است.

به عنوان رقم  از ممیز اعشاري  بعد  از یک همه صفرهاي نوشته شده  بزرگ تر  اعداد  4 در 
می شود. محسوب  بامعنی 

10/0: سه رقم بامعنا دارد و 0 در مرتبه دهم آن به عنوان رقم غیر قطعی است.
2/201: چهار رقم با معنا دارد و رقم 1 در مرتبه هزارم به عنوان رقم غیر قطعی آن است.

مثال
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امتدادگذاری و متر بین دو نقطه
وسایل مورد نیاز: ژالن، متر 30متری سه پایه ژالن، میخ چوبی یا گچ

1 در یک منطقۀ هموار که دو نقطه نسبت به هم دید دارند، فاصله تقریبی 150متری را انتخاب کنید.
2 ژالن را به  صورت عمود در نقاط ابتدایی و انتهایی قرار دهید.

٣ فواصل بین نقاط را حدود 30متر با ژالن امتداد گذاری و با گچ یا میخ چوبی عالمت گذاری کنید. 
)برای انجام دادن کار حداقل دو نفر نیاز است(.

4 طول نقاط مشخص شده در امتدادگذاری را اندازه گیری کنید و در دفترچه بنویسید و در آخر با هم 
جمع کنید تا فاصله مستقیم بین دو نقطه ابتدایی و انتهایی به دست آید.

پیاده کردن یک امتداد
در برخی از کارها الزم است که یک امتداد مشخص شود. مثاًل وقتی که بخواهیم یک طول 100 متری را با 
یک نوار 20 متری اندازه گیری  کنیم، برای اینكه هنگام اندازه گیری از امتداد موردنظر منحرف نشویم، باید 
بین نقطه ابتدای مسیر و انتهای آن نقاط دیگری را به فواصل تقریبی 20 متر عالمت گذاری کنیم، برای این 

منظور در ابتدا و انتها و نقاط عالمت گذاری شده نیز ژالن هایی قرار می دهیم و امتداد را مشخص می کنیم.

فعالیت 
عملی

آن  متر کشی  و  امتداد  یک  کردن  پیاده 
دارد: وجود  دید  مانع  که  وقتی 

1 دو ژالن را به صورت قائم روی نقاط ابتدایی 
.)B و A( و انتهایی نصب کنید

 D( 2 مانند شكل دو ژالن را در دو طرف مانع
و C( طوری قرار دهید که از نقطه D نقطه B و 

از نقطه C نقطه A دیده شود.

فعالیت 
عملی

CD

A

A

B

B
C3D3

D1

D2 C2

C1
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٣ دو نفر در پشت ژالن های نقاط D و C قرار گیرند به طوری که نفر اول از پشت ژالن C به ژالن A نگاه 
کند و به نفر دیگر که در پشت ژالن D قرار دارد عالمت دهد تا ژالن D را در امتداد A و C قرار دهد.

 DB را در امتداد C نگاه کرده و با عالمت دادن به نفر اول ژالن B به ژالن D4 نفر دوم از پشت ژالن
قرار دهد.

5 این عمل را چند بار تكرار کنید تا تمام ژالن ها در یک امتداد قرار گیرند.
٦ طول نقاط بین ژالن ها را با متر اندازه گیری و در دفترچه خود یادداشت و جمع کنید.

ترسیم عمود بر یک امتداد به کمک متر 
برای ترسیم عمود به کمک متر، راه های مختلفی وجود دارد که ساده ترین روش استفاده از قضیه فیثاغورث 
است. بنابر  این قضیه، در مثلث قائم الزاویه ای که پهلوهای آن 3 و 4 متر باشند، طول وتر برابر 5  متر خواهد 

بود. برای باال بردن دقت ممكن است همۀ اضالع را بزرگ کرد.

1 بر روی یک امتداد مانند MN نقطۀ A را با 
کنید. مشخص  گچ 

2 به کمک متر و گچ از نقطۀ A بر روی زمین در 
امتداد MN کمانی به شعاع 3متر بزنید.  

٣ از نقطه A کمانی به شعاع 4متر بر روی زمین 
در جهت عمود بر امتداد رسم کنید.

4 از نقطه C نیز کمانی در جهت کمان مرحلۀ 
 B قبلی به شعاع 5 متر بزنید تا در نقطه ای مانند

همدیگر را قطع کنند.
 A را به نقطه )B( 5 حال نقطۀ تالقی دو کمان
متصل کنید. خط AB عمود بر MN خواهد بود.

برای  کنیم.  محاسبه  متر  وسیلۀ  به  AOB را 
∧

زاویه مقدار  می خواهیم  متر:  توسط  زاویه  اندازه گیری 
است: آمده  زیر  در  آن  از  نمونه ای  که  دارد  وجود  مختلفی  راه حل های  و  روش  مذکور  زاویه  به دست آوردن 

ـ پیاده کردن یک زاویه به کمک متر: برای 
، به رأس  α پیاده کردن یک زاویه معین مانند 
A نسبت به امتداد AB ساده ترین راه استفاده 
از تانژانت این زاویه است. روی امتداد OA طولی 
مثاًل برابر AD را جدا کرده و از نقطه D عمودی 
cD بر آن اخراج می کنیم،  AD tan= α به طول 
که بدین ترتیب به دست می آید همان  BAC

∧
زاویۀ

زاویۀ مطلوب است.

فعالیت 
عملی
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45 را نسبت به امتداد AB در  مثال: از نقطۀ A یک زاویۀ
را   AD=10 متر فاصلۀ   A نقطۀ  از  کنید.  پیاده  زمین  روی 
 D  است. از، نقطه x=10جدا می کنیم و چون AB روی امتداد
عمود بر AB اخراج کرده روی آن نقطه C را به فاصله 10متر 

DAC خواهد بود.
∧

= 45 از D جدا می کنیم در این صورت 
مساحت زمین:

به شكل  بسته  دامداری،  یا  مرغداری  زمین  مساحت  تعیین 
زمین، متفاوت است. اگر مزرعه دارای شكل هندسی مشخصی 
قواعد هندسی  با  باشد، محاسبۀ آن  و مربع  مانند مستطیل 

به راحتی امكان پذیر است. 
تعیین مساحت زمین هایی که شكل هندسی مشخصی ندارند، در این صورت شما باید آن را به دو یا چند شكل 
هندسی شناخته شده تبدیل نمایید و مساحت هر یک را جداگانه محاسبه کنید و از جمع آنها به مساحت 

کل برسید )شكل(.

قطعه زمینی به شكل رو به رو است. اگر هر سانتی متر 
روی کروکی زیر برابر 100 متر باشد. مساحت این 

قطعه زمین چند هكتار است؟

محاسبه 
کنید

برای اندازه گیری مساحت مثلثی که اندازۀ اضالع آن را داریم از فرمول زیر که در آن c و b و a طول 
سه ضلع مثلث و s مساحت مثلث است، استفاده می شود:                   

S = P )P a()P b()P c(− − −

P = a b c+ +
2

                              

توجه

A
D

B

H

α =45

tag 45  =1  با توجه به اینکه
 و   

DH=t 45 و× AD
پس

DH=1×10=10

 اندازه گیری مساحت تقریبی اراضی
1 یک قطعه زمین چند ضلعی را انتخاب کنید.
2 در هر رأس آن یک میخ یا ژالن قرار دهید.

٣ کروکی تقریبی زمین را در دفتر خود رسم کنید.
4 چند ضلعی را از روی کروکی به چند شكل هندسی تقسیم بندی کنید. 

5 با اندازه گیری اضالع هر شكل، مساحت هریک از اشكال هندسی را اندازه گیری کنید.
٦ از جمع مساحت تمام مثلث ها، مساحت زمین را به دست آورید.

nS S S S ... S= + + + +1 2 3

فعالیت 
عملی
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فصل سوم: محاسبات کاربردی

کاربرد محاسبات احجام هندسی

واحد اندازه گیری حجم: واحد اندازه گیری حجم در سیستم SI مترمكعب می باشد و آن عبارت است از 
حجم مكعبی که طول و عرض و ارتفاع آن 1 متر می باشد.

m m m m× × = 31 1 1 1

اجزای مترمكعب عبارت اند از:

m dm cm mm= = =3 3 3 31 1000 1000000 1000000000

برای سنجش مایعات از لیتر )L( استفاده می شود. هر لیتر برابر است با حجمی معادل یک دسی مترمكعب.

dm L=31 1

عرض

 طول  

فاع
 ارت

 

m1

m1

m1

=dm3

1L

1
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برای اندازه گیری حجم های کوچک تر از لیتر از اجزای آن استفاده می شود و آنها عبارت اند از:

L dL cL mL= = =1 10 100 1000

محاسبۀ حجم، سطح جانبی و سطح کل احجام مرکب: برای محاسبۀ حجم و سطح احجام مرکب، ابتدا 
آنها را به احجام هندسی تفكیک نموده و پس از محاسبه حجم و یا سطح هر یک از آنها، با جمع جبری مقادیر 

حاصل، حجم و یا سطح مرکب را به دست می آورند. 
مثال: مطلوب است حجم استوانه ای برحسب دسی مترمكعب که قطر قاعدۀ آن 200 میلی متر و ارتفاعش 

500 میلی متر است.
.dV .h

/V

V /

π
=

×
= ×

=

2

2

4

3 14 2
5

4
15 7 dm3                                                                 

مثال: حجم کره ای 523/33 دسی مترمكعب است قطر آن را محاسبه کنید.

V / dm

d .V

vd

/d
/

d dm

=

π
=

=
π
×

= =

=

3

3

3

33

3

523 33

6
6

6 523 33
1000

3 14

10

∅
20

0

5
0

0

d = ?
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فصل سوم: محاسبات کاربردی

1 قطعه ای از یک زمین را انتخاب کنید.
2 ابتدا و انتهای زمین، دو ژالون را در زمین فرو کنید.

٣ شلنگ تراز را بین دو ژالن به نحوی قرار دهید که هر سر آن تا ارتفاع تقریبی یک متری ژالن ها باشد.
4 ارتفاع آب داخل شلنگ تراز را در دو نقطه اندازه گیری کنید.

5 اختالف ارتفاع دو نقطه را به دست آورید.
اختالف ارتفاع

                                                                            
٦ درصد شیب را از رابطه روبه رو به دست آورید.       100×   = درصد شیب

                                                                                        فاصله             

فعالیت 
عملی

شیب زمین و طرز اندازه گیری آن

شیب زمین که از تقسیم اختالف ارتفاع دو نقطه به فاصلۀ آنها حاصل می شود، در بسیاری از موارد تعیین کننده 
است.

A

HA

L(AB)

B

HB

  سطح افق                           

 سطح خاک 

 ژالون

 ژالون شلنگ تراز

با توجه به شكل زیر و اندازه گیری های به عمل آمده شیب این قطعه زمین را به دست آورید. محاسبه 
کنید

C
D

E

A

B

40cm

75

45
80

70

30cm

30cm
20cm10cm

15cm

8cm

متر  متر 

متر 
متر 
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ارزشیابی پایانی فصل سوم

1 برای ضدعفونی یک سالن مرغداری به طول 50 متر، عرض 10 متر و ارتفاع 3 متر با گاز فرمالدئید 

مطلوب است محاسبه:
الف( مساحت سالن بر حسب مترمربع

ب( حجم سالن بر حسب مترمكعب
ج( حجم فرمالین مورد نیاز بر حسب لیتر

د( مقدار پرمنگنات پتاسیم بر حسب کیلوگرم 
ساولون  ضدعفوني کننده  ماده  با  را  دامداري  جایگاه  مي خواهیم  لیتري   100 پاش  محلول  یک  با   2

)ستریمیدـ سی( ضدعفوني کنیم، اگر غلظت توصیه شده براي این ماده یک در هزار باشد، چه میزان 
ساولون براي تهیه محلول ضدعفوني کننده نیاز است؟
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فصل چهارم: نظام دامپروری کشور

فصل 4

نظام دامپروری کشور

شایستگی های فصل چهارم
1ـ تعاریف و مفاهیم مربوط به دامپروری 

2ـ اصول احداث کارخانه جوجه کشی 
3ـ طراحی مزارع مرغداری

4ـ شرایط احداث واحدهای 
پرورش گوسفند و بز 

5ـ شرایط ایجاد زنبورستان
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تعاریف و مفاهیم

حفظ، توسعه و تشویق سرمایه گذاري در فعالیت هاي 
دامپروري، قانونمند کردن و ساماندهي امور مرتبط با 
دام، طیور و زنبور عسل در جهت حفظ منابع ژنتیكي، 
و  اشتغال زایي  شغلي،  امنیت  ایجاد  تولید،  افزایش 
کاربرد فّناوري هاي روز در امر پرورش، تغذیه، اصالح 
تأسیسات  و  ساختمان ها  همچنین  و  نگهداري   نژاد، 
نظام  قوانین  موجب  به  فعالیت ها  این  به  مربوط 

مي گیرد. صورت  کشور  دامپروری 
تعاریف

لغات و اصطالحات به کار رفته به شرح زیر به ترتیب 
حروف الفبا توضیح داده می شود.

قراردادی  به صورت  تعاریف  این  است،  ذکر  شایان 
می دهند. معنی  کتاب  همین  در  صرفاً  و  هستند 

آشیانه: محل پرورش و نگهداری انواع طیور را آشیانه 
می نامند.

اصطبل: جایگاه نگهداری و پرورش گاو، گاومیش و 
انواع تک سمی ها اصطبل نامیده می شود.

آغل: جایگاه نگهداری و پرورش گوسفند و بز، آغل 
می شود. نامیده 

آمیخته گری: تالقی دو یا چند نژاد مختلف دام جهت 
افزایش تولید و بهره وری را آمیخته گری می گویند.

دارای  که  آن،  حوالی  یا  روستاها  روستایی:  بافت 
خود  خاص  اجتماعی  روابط  و  تولیدی  روش های 
تولیدات  بر  متكی  عمدتاً،  آن  اقتصاد  و  هستند 
کشاورزی )دامی ـ باغی ـ زراعی و صنایع روستایی( 

می شود. نامیده  روستایی  بافت  باشند 
بچه کندو: به زنبورهای عسل که با یک ملكه از کندو 
به وجود  را  جدیدی  کندوی  قادرند  و  می شوند  جدا 

آورند بچه کندو گویند. 
پروانه: مجوزی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی 
به منظور احداث یا بهره برداری واحدهای دامپروری و 
انواع دام یا کارخانجات و کارگاه های موضوع  پرورش 
صادر  کشاورزی  جهاد  سازمان  توسط  کتاب،  این 

می گردد، و شامل پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری 
می باشد.

دام های مستعد  پرورش  و  نگهداری  به  پرواربندی: 
)بره و گوساله و ...( با تغذیه تكمیلی در مدت زمان 

گویند. پرواربندی  گوشت  تولید  به منظور  معین 
است  واحدی  دامپروری:  خدمات  دفتر  یا  پست 
زمینه  در  فنی  مشاوره  و  خدمات  ارائه  به منظور  که 
مدیریت ـ پرورش ـ تولید ـ اصالح نژاد ـ تغذیه و جایگاه 
انواع دام و همچنین سایر خدمات مورد نیاز دامپروری 
بر اساس ضوابط توسط کارشناسان دامپروری تأسیس 

می گردد.
تجمیع دامداری ها: عمل جمع آوری دامداری ها از 
آنها  انتقال  و  شهری  خدماتی  و  استحفاظی  محدود 
به صورت مجتمع  آنها  اسكان  و  از محدوده  به خارج 

گویند. دامداری ها  تجمیع  را  دامپروری 
ترکیب گله: نسبت درصد گروه های سنی و جنسی 
مختلف تشكیل دهنده گله، ترکیب گله نامیده می شود.
تولیدات کلنی زنبور عسل: به کلیه محصوالتی که 
زنبورعسل آن را تولید یا از محیط جمع آوری کرده 
ژله  موم ـ  بره  گل ـ  گردۀ  موم ـ  عسل ـ  شامل:  باشد، 
رویال ـ زهر زنبور ـ ملكه زنبورعسل ـ بچه کندو ـ زنبور 
پاکتی و نوزادان تولیدات کلنی زنبورعسل می گویند.
جایگاه: هر نوع محل نگهداری دام، اعم از مسقف یا 

غیر مسقف، جایگاه نامیده می شود.
جدول فواصل:  جدولی است که فاصله مجاز محدوده 
محدوده  با  ـ کارگاه  کارخانه  یا  دامداری  تأسیساتی 
همچنین  و  غیر مشابه  و  مشابه  واحدهای  تأسیساتی 
به منظور صدور  را  مسكونی  مناطق  و  طبیعی  عوارض 
پروانه تعیین می نماید که ضمیمه کتاب نظام دامپروری 

نیز    می باشد.
جوجه کشی مستقل: مرکزی است که در آن امكان 
ارائه خدمات جوجه کشی به سایر مزارع مرغ مادر و 

اجداد وجود دارد.
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فصل چهارم: نظام دامپروری کشور

می گردد  اطالق  مرکزی  به  وابسته:  جوجه کشی 
که موظف به جوجه کشی تخم های نطفه دار تولیدی 
ارائه خدمات به سایر مراکز  مزرعه خود بوده و حق 

ندارد. را 
که  روستا  هر  اطراف  محدوده  به  روستا:  حریم 
نیازهای  جهت  روستاییان،  فرهنگ  و  عرف  بر اساس 
زیستی و چراگاه دام و سایر چهارپایان و عبور و مرور 
مورد استفاده قرار گیرد، حریم روستا اطالق می شود.

ـ کرکی: به حیواناتی که  ـ پشمی  حیوانات پوستی 
تولید  به  آنها بیشتر متكی  اقتصادی پرورش  اهمیت 

پوست، پشم و کرک است اطالق می شود.
آبزیان و حشراتی اطالق  دام: به حیوانات، پرندگان، 
می گردد که برای امور تغذیه انسان و دام و فعالیت های 
تفریحی،  و  ورزشی  آزمایشگاهی،  تولیدی،  اقتصادی، 

تولید، نگهداری و پرورش داده می شوند.
دام آمیخته )دو رگ(: به نتایج حاصل از تالقی دو 
یا چند نژاد مختلف دام به منظور افزایش تولید، دام 

آمیخته اطالق می شود.
می شود  شامل  را  حیوانات  از  گروهی  اصیل:  دام 
و  بوده  مشترک  و  مشخص  نژادی  صفات  دارای  که 
برای هدف یا اهداف خاصی اصالح شده اند و می توان 

انساب آن را تا دام های پایه ردیابی کرد.
دام داشتی: کلیه دام هایی که برای تداوم نسل گله 
)اعم از بالغ و غیر بالغ( نگهداری می گردند دام داشتی 

گویند.
دام مولد ماده: دام های زایا در یک گله را دام مولد 

ماده گویند.
دام مولد نر: دام نری که جهت جفت گیری و تولید 

نسل نگهداری می شود.
در  مدیریت  فن  و  علم  به  دامپروری  دامپروری: 
پرورش، تغذیه و اصالح نژاد دام به منظور دستیابی 

به استانداردهای ملی و بین المللی اطالق می گردد.
دامپرور: به شخص حقیقی یا حقوقی که با استفاده 
از روش های علمی، فنی و تجربی دامپروری، اقدام به 

پرورش انواع دام بنماید اطالق می گردد.

جهت  دام  بیماری های  شناخت  علم  دامپزشکی: 
این  درمان  و  ریشه کنی  کنترل،  مبارزه،  پیشگیری، 
مشترک  بیماری های  از  جلوگیری  برای  بیماری ها، 
انسان و دام و ضایعات وارده به دام و تولیدات دامی 

و توسعه بهداشت در جامعه را دامپزشكی می گویند.
دامدار: به شخص حقیقی یا حقوقی که به نگهداری و 
پرورش یک یا چند نوع دام اشتغال داشته باشد دامدار 

گفته می شود.
انواع  دامداری صنعتی: نگهداری و پرورش یكی از 
و  متداول  شیوه های  از  استفاده  با  را  اهلی  دام های 

پیشرفته علم دامپروری دامداری صنعتی می گویند.
دامداری نیمه صنعتی: به واحدهایی اطالق می گردد 
ساخت و ساز  در  نسبی  به طور  علمی  اصول  که 
دارای  و  شده  اعمال  آنها  تأسیسات  و  ساختمان ها 
ماشین آالت و تجهیزات در حد رفع نیازهای اساسی 

خود می باشد.
دامداری روستایی: دامداری که در داخل و حاشیه 

روستا احداث گردیده است.
از  خارج  و  مشخص  و  محدود  محل  به  روستا: 
 20 دارای  حداقل  که  می شود  اطالق  شهری  بافت 
کشاورزی  فعالیت های  آن  در  و  باشد.  ساکن  خانوار 
ـ باغی( و بعضاً صنعتی به صورت متمرکز  ـ زراعی  )دامی 

یا پراکنده انجام می شود.
زنبور پاکتی: مجموعه ای از یک ملكه بارور و تعداد 
محدودی از زنبورهای کارگر که جهت ایجاد کندوهای 
جدید مورد استفاده قرار می گیرند و حمل و نقل آنها 

در یک پاکت و یا بسته انجام می شود.
زنبورستان: به محلی اطالق می شود که دارای مجموعه 
امكانات زنبورداری از جمله: کندو یا کلنی زنبورعسل و 
آن  در  عسل  زنبور  پرورش  و  باشد  زنبورداری  وسایل 

صورت گیرد.
زنبوردار: به اشخاص حقیقی یا حقوقی که به پرورش 
جهت  گرده افشانی  به منظور  زنبورعسل،  نگهداری  و 
افزایش محصوالت کشاورزی و تولید محصوالت کندو 

می پردازند اطالق می شود.
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زنبورداری کوچ رو: شیوه ای از زنبورداری است، که 
در آن زنبوردار با توجه به تغییرات اقلیمی به منظور 
استفاده از استعدادهای محیطی مناطق از نظر شهد 
و گرده زایی، جابه جایی کلنی های زنبورعسل را انجام 

می دهد.
که  است  زنبورداری  از  شیوه ای  ثابت:  زنبورداری 
اقلیم  یک  در  زنبورعسل  کلنی های  سال  طول  در 

نگهداری می شوند.
طرح مرتع داری: برنامه های مدونی را که بر اساس 
آن کلیه اقدام های الزم در مورد حفظ، اصالح، احیاء، 
توسعه و بهره برداری صحیح مراتع، به منظور داشتن 
تولیدات مستمر مرتعی و بر حسب زمان، مكان، نوع 
و میزان برداشت صورت گیرد طرح مرتع داری نامیده 

می شود.
ضوابط  بر اساس  که  است  ظرفیتی  مجاز:  ظرفیت 

فنی پرورش در پروانه قید می گردد.
عوارض تأسیساتی: محدوده حریم فرودگاه ها، جاده ها، 
راه آهن، واحدهای صنعتی شبكه های اصلی انتقال آب و 
برق و مواد نفتی در جدول فاصله ها، عوارض تأسیساتی 

خوانده می شود.
ـ   ـ  کوه  عوارض طبیعی: عوارضی مثل: رودخانه ـ  دریا 
تپه  ـ  جنگل و غیره که بعضی از آنها در جدول فاصله ها 

قید شده است عوارض طبیعی خوانده می شود.
تولید  به منظور  که  واحدهایی  کارگاه:  و  کارخانه 
اولیه  مواد  دامی،  فراورده های  تهیه  دامی،  نهاده های 
احداث  زنبورداری  تجهیزات  و  ادوات  و  نیاز  مورد 
گردیده یا می گردند در این کتاب کارخانه یا کارگاه 

نامیده می شوند.
و  تأسیسات  مجموعه  به  جوجه کشی:  کارخانه 
تخم  تبدیل  جهت  که  می شود  گفته  تجهیزاتی 
استفاده  مورد  یک روزه  جوجه  به  پرندگان  نطفه دار 

قرار گیرد.
کارخانه بسته بندی عسل: به کارخانجاتی گفته 
می شود که تمام یا قسمتی از فعالیت آنها مختص 
بسته بندی محصول عسل در ابعاد و اوزان مختلف 

بهداشتی  موازین  رعایت  با  و  متفاوت  اشكال  با 
باشد.

انواع  کارخانه یا کارگاه آج موم: واحدی است که 
به صورت  مربوط،  دستگاه های  به وسیلۀ  را  خام  موم 
ورق های موم آج شده تبدیل و قابل استفاده در کندو 

نماید.
تمام  که  کارگاه هایی  کندوسازی:  کارگاه های 
کندوهای  تولید  آنها،  فعالیت  از  عمده ای  قسمت  یا 

زنبورعسل با شرایط استاندارد باشد.
به  زنبورداری:  وسایل  ساخت  کارگاه های 
کارگاه هایی اطالق می گردد که تولیدات آنها وسایل 

مورد نیاز زنبورداری باشد.
کل گله: مجموع تعداد دام گله، شامل: کلیه گروه های 
نامیده  گله  کل  گله(  ترکیب  )جمع  جنسی  و  سنی 

می شود.
کلنی زنبورعسل: مجموعه ای از زنبورهای عسل را 
کلنی  به وجود می آورند،  را  که موجودیت یک کندو 
از  این مجموعه شامل: توده ای  زنبورعسل می گویند 
زنبور کارگر، تعدادی زنبور نر )برخی از اوقات سال( و 

یک ملكه می باشند.
زنبورعسل گویند که در آن  به محل زندگی  کندو: 
تولیدی  و  حیاتی  فعالیت  به  زنبورعسل  کلنی  یک 
خود ادامه می دهد و به اشكال و انواع مختلف ساخته 

می شود.
کندوی مدرن: کندویی است با قاب های متحرک و 
فنی  معیارهای  با  مطابق  ابعادی  با  که  تعویض  قابل 

است. شده  ساخته 
متحرک  قاب های  فاقد  کندوی  به  بومی:  کندوی 
اطالق می شود که در آن کلنی زنبورعسل به زندگی 

ادامه دهد. تولیدی خود  و  حیاتی 
گله پرواری: به گله ای اطالق می گردد که به منظور 
تولید گوشت و سایر فراورده ها تا سن کشتار نگهداری 

می گردد.
گله مرغ مادر: به گله ای گفته می شود که پرنده بالغ 

جهت تولید تخم نطفه دار پرورش داده می شود.
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که  جوجه کشی  ماشین  از  بخشی  ستر:  ماشین 
اهلی  اختصاص به خوابانیدن تخم نطفه دار پرندگان 
)ماکیان( برای تمام مدت، به جز چند روز آخر دارد.
که  جوجه کشی  ماشین  از  بخشی  هچر:  ماشین 
برای  پرندگان  نطفه دار  تخم  به خوابانیدن  اختصاص 

دارد. را  جوجه  تفریخ  تا  آخر  روز  چند 
استفاده  با  که  خالصی  خروس  و  مرغ  الین:  مرغ 
خاص  صفاتی  یا  صفت  براساس  نژاد  اصالح  علم  از 
نطفه دار جهت  تخم مرغ  مولد  و عموماً  انتخاب شده 

می باشند. اجداد  مرغ  تولید 
مرغ اجداد: به گروهی از مرغ یا خروس که از تولیدات 
یا گوشت مرغ  تولید تخم مرغ  به منظور  بوده و  الین 
برای  نطفه دار  تخم مرغ  تولیدکننده  شده اند  انتخاب 

تولید مرغ مادر می باشند.
محدوده شهر: محدوده ای که در اطراف شهر توسط 
شهرداری ها مشخص و اعالم می گردد، محدوده شهر 

نامیده می شود.
)حداقل  دامپزشكی  کارشناس  بهداشت:  مدیرفنی 
با مدرک دکترای حرفه ای( است که مسئولیت امور 
بهداشتی واحدهای دامپروری و یا کارخانجات وابسته 
را عهده دار بوده و در قبال دارنده پروانه و دستگاه های 

ذی ربط مسئول می باشد.
حداقل  )با  دامپروری  کارشناس  تولید:  مدیرفنی 
تولید،  فنی  امور  مسئولیت  که  لیسانس(  مدرک 
به  را  وابسته  کارخانه های  یا  و  دامپروری  واحدهای 
دستگاه های  و  پروانه  دارنده  قبال  در  و  عهده  دارد 

می باشد. مسئول  ذی ربط 
دارای  سال  از  مدتی  که  است  زمینی  مرتع  مرتع: 
پوششی از گیاهان خودرو یا دست کاشت باشد و عرفاً 

مرتع شناخته شود. نیز 
که  تخم گذار  نژاد  مرغ  به  تجاری:  تخم گذار  مرغ 
به منظور تولید تخم مرغ خوراکی و به روش صنعتی 

می گردد. اطالق  می شوند  نگهداری 
مادر  مرغ  را  اجداد  مرغ  از  نتایج حاصل  مرغ مادر: 

گویند.

و روستاها که  مناطق مسکونی: شهرها، شهرک ها 
به نحوی از انحاء دارای جمعیت و سكنه هستند، در 

مناطق مسكونی خوانده می شوند. فاصله ها  جدول 
موافقت اصولی: موافقت اولیه ای است که در قالب 
معرفی نامه جهت استعالم برای صدور پروانه تأسیس 
مرغداری  دامداری ـ  فعالیت های  متقاضیان  برای 
در  ذی ربط  دستگاه های  از  جوجه کشی  کارخانه 
چهارچوب سیاست ها و ضوابط نظام دامپروری صادر 

می گردد.
میدان دام کشتاری: محلی که دام های قابل کشتار، 
موقتاً در آن نگهداری شود، میدان دام کشتاری نامیده 

می شود.
دام،  تولیدکنندگان  که  محلی  دام:  عرضه  میدان 
دام های خود را جهت فروش در آنجا عرضه می نمایند 

میدان عرضه دام نامیده می شود.
ایجاد،  برای  که  می شود  اطالق  موافقتی  به  مجوز: 
فعالیت و اداره واحدهای دامداری، کارخانه و کارگاه های 

مرتبط صادر می شود و شامل موارد ذیل است:
الف( موافقت اصولی: موافقت اولیه ای است که در قالب 
معرفی نامه جهت استعالم برای صدور پروانه تأسیس 
مرغداری ـ  دامداری ـ  فعالیت های  متقاضیان  برای 
چهارچوب  در  ذی ربط  دستگاه های  از  کارخانه 
سیاست ها و ضوابط نظام دامپروری که توسط سازمان 

می گردد. صادر  استان  کشاورزی  جهاد 
ب( پروانه تأسیس: مجوزی است که جهت احداث بنا، 
بر اساس موافقت صادره ضمن رعایت ضوابط و مقررات 
نظام دامپروری توسط سازمان جهاد کشاورزی استان 

صادر می گردد.
از  پس  که  است  مجوزی  بهره برداری:  پروانه  ج( 
در  و...(  کارخانه  مرغداری،  )دامداری،  واحد  تأسیس 
فعالیت  شروع  به منظور  ضوابط  برابر  و  مقرر  موعد 
تجهیز  و  تأسیسات  تكمیل  از  پس  بهره برداری  و 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  توسط  ماشین آالت 

صادر می گردد.
دام،  نگهداری  یا  تولید  روش  بهره برداری:  نحوه 
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در  که  را  کارگاه  و  کارخانه  دامداری،  واحد  یک  در 
تولیدات کارخانه و  نوع  یا  بهره برداری دام  آن شیوه 
بهره برداری  نحوه  یا  شیوه  می شود،  مشخص  کارگاه 

می نامند.
که  نظارتی  اقدامات  کلیه  به  بهداشتی:  نظارت 
می دهد  انجام  وظیفه  اساس  بر  دامپزشكی  سازمان 

می گویند. بهداشتی  نظارت 
ضوابط  و  اعمال  مجموعه  به  دامپروری:  نظام 
جهت  در  که  بهداشتی  و  اقتصادی  فنی،  اجتماعی، 
نگهداری، پرورش و اصالح نژاد انواع دام و به کارگیری 
صنایع وابسته و در نهایت عرضه محصوالت سالم و 
تأمین نهاده ها و ارتباط دامداران با یكدیگر و با سایر 
بخش های اقتصادی، اجتماعی و دستگاه های ذی ربط 

گویند. دامپروری  نظام  می شود  اعمال  دولتی 
احداث  جهت  که  نمونه ای  نقشه  الگویی:  نقشه 
اصول  اساس  بر  کارخانجات،  و  دامداری ها  از  بعضی 
خوانده  الگویی  نقشه  است  شده  تهیه  علمی  و  فنی 

می گردد. پیشنهاد  متقاضی  به  که  می شود 

نقشه تیپ: نقشه ای که جهت احداث انواع دامداری 
و  اقلیم های مختلف  برای  و  با ظرفیت های گوناگون 
نقشه  است،  تهیه شده  علمی  و  فنی  اصول  بر اساس 
تیپ خوانده می شود که به متقاضی پیشنهاد می گردد.
نیمچه گوشتی: جوجه های نژاد گوشتی که به منظور 
روش  به  و  مشخص  زمان  مدت  در  گوشت  تولید 
صنعتی پرورش داده می شوند نیمچه گوشتی گویند.

واحد پرورش ملکه زنبورعسل: زنبورستانی است 
زنبورعسل  ملكه  تجارتی  و  انبوه  تولید  آن  در  که 

می گیرد. صورت  علمی  شیوه های  بر اساس 
واحد توأم: واحدهایی که در آنها پرورش و نگهداری 
یک نوع دام، دو یا چند روش بهره برداری به همراه 
یا چند کارخانه مربوط صورت گیرد واحد توأم  یک 

می شود. نامیده 
مراحل  آنها  در  که  واحدهایی  زنجیره ای:  واحد 
تا  خوراک  اولیه  خام  مواد  تبدیل  و  تهیه  از  تولید، 
واحد  گیرد،  صورت  مصرف  بازار  به  محصول  عرضه 

زنجیره ای  نامیده  می شود.

ضوابط فنی موقعیت

الف( فاصله ها
و  غیر مشابه  و  مشابه  واحدهای  با  کارخانجات  و  مرغداری ها  و  دامداری ها  تأسیسات  محدود  فاصله  حداقل 
همچنین با شهر، شهرک و روستا )مناطق مسكونی(، جنگل، رودخانه، دریا و سایر عوارض طبیعی، حریم 
فرودگاه، جاده، راه آهن، خطوط اصلی انتقال نفت و گاز، شبكه های فشار قوی و واحدهای صنعتی )عوارض 

تأسیساتی( بر اساس مفاد مندرج در جدول فواصل تعیین می شود.
ب( عوارض جغرافیایی و اقلیمی

1 حتی االمكان محل تأسیسات باید به گونه ای انتخاب شود که، جهت وزش باد از سوی دامداری به طرف 

مناطق مسكونی نباشد.
2 محل تأسیسات در مورد حیوانات پوستی غیر نشخوارکننده، به خصوص جوندگان، باید طوری احداث شود 

که از عبور و مرور سایر حیوانات و جوندگان وحشی به داخل تأسیسات جلوگیری به عمل آید.
٣ محل تأسیسات نباید در مسیل های شناخته شده قرار گیرد.

٤ محل تأسیسات دارای شرایط زیست محیطی باشد.
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تأسیسات و تجهیزات

الف( سیستم دفع ضایعات
کلیه  در  ضایعات  و  تلفات  معدوم کردن  به منظور 
سایر  و  جوجه کشی  کارخانجات  دامداری،  واحدهای 
حفر  به  نسبت  باید  کتاب   این  موضوع  فعالیت های 
چاه تلفات یا نصب کوره الشه سوز، یا تحویل آنها به 
مراکز تبدیل ضایعات با رعایت کلیه شرایط بهداشتی 

شود. اقدام 
دامداری،  واحدهای  کلیه  صورت  هر  در  تبصره: 
کارخانجات باید نسبت به تبدیل، محو یا دفن تلفات 
یا  بیماری  باعث شیوع  به نوعی که  و ضایعات خود، 

کنند. اقدام  نشود،  آلودگی  انتشار 
ب( سیستم تصفیه فاضالب

برحسب  کارخانجات  و  دامداری ها  فاضالب  تصفیه 
بود: خواهد  زیر  مشروحه  ضوابط  دارای  مورد، 

1 در نقاطی که آب های تحت االرضی پایین باشد و 

در اطراف گاوداری، زمین کشاورزی وجود داشته باشد، 
از  فاضالب  جمع آوری  سیستم  دارای  باید  گاوداری 
سالن شیردوشی، محل پرورش گوساله و زایشگاه باشد 
رسوب  و  آلودگی  بار  کاهش  جهت  مزبور  فاضالب  و 
از  پس  و  هدایت  رسوب گیر  حوضچه  به  معلق   مواد 

گردد. جاری  کشاورزی  زمین های  به  رسوب گیری 
2 در گاوداری هایی که آب های تحت االرضی پایین 

وجود  کشاورزی  زمین  گاوداری  اطراف  در  و  باشد 
نداشته باشد، فاضالب باید پس از عبور از حوضچه های 

ترسیب به چاه فاضالب هدایت شود.
٣ در نقاطی که آب های تحت االرضی باال باشد و در 

باشد،  اطراف گاوداری زمین کشاورزی وجود داشته 
فاضالب باید به حوضچه های ترسیب هدایت شود و 
پس از 24 ساعت توقف در حوضچه های مزبور، همراه 
با آب های کشاورزی در زمین های زراعی جاری گردد.

٤ در نقاطی که آب های تحت االرضی باال باشد و در 

اطراف گاوداری زمین کشاورزی وجود نداشته باشد، 
باید به حوضچه های ترسیب هدایت و پس  فاضالب 
محل  به  تخلیه  دستگاه  توسط  توقف،  ساعت   24 از 

مناسب دیگر حمل شود.
سایر  و  کوچک  گاوداری های  خصوص  در   ٥

دامداری ها و کارخانجات جوجه کشی و میادین دام، 
و  دام  نوع  و  اقلیمی  و  جغرافیایی  شرایط  به  بسته 
شیوه بهره برداری، فضوالت باید به نوعی جمع آوری 
و خارج شوند، که باعث آلودگی واحد یا محیط زیست 

نگردند.
به  کارخانجات  دامداری ها،  کلیه  فاضالب  تخلیه   ٦

رودخانه، آب بندان، دریا و دریاچه ممنوع می باشد. در 
بالمانع  محیط زیست  موافق  نظر  با  اضطراری،  مواقع 

است.
ج( لوازم و وسایل

1 کلیه دامداری ها باید، مجهز به تأسیسات و لوازم 

و وسایل مخصوص ضد عفونی، سمپاشی و همچنین 
وسایل ایمنی باشند.

مجهز  باید  وظیفه  برحسب  دامداری ها  کارکنان   2

وسایل  سایر  و  باشند  چكمه  و  کار  لباس  کاله،  به 
باشد. مهیا  واحد  در  آنان  برای  ایمنی  و  بهداشتی 

کارخانه جوجه کشی

کارخانه جوجه کشی به انواع زیر تقسیم می شود:
1 کارخانه جوجه کشی وابسته به مزرعه مرغ مادر اختصاصی.

تبصره: این نوع کارخانه ممكن است در یک واحد زنجیره ای شامل چندین مرغ مادر نیز واقع شده باشد.
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2  کارخانه جوجه کشی مستقل )فاقد مرغ مادر(

ضوابط فنی
محل احداث کارخانه جوجه کشی وابسته به مزرعه مرغ مادر، باید به گونه ای انتخاب شود که جهت وزش باد 
از محل کارخانه جوجه کشی به سمت مرغداری باشد. سالن نصب ماشین های جوجه کشی باید به شیوه ای 
تمام  تا در  باشد،  قابل کنترل  نور در آن  و  تهویه  مانند: حرارت، رطوبت،  ساخته شود، که عوامل محیطی 
فصول سال و شرایط جوی متفاوت، ماشین ها از عوامل محیطی مصون باشند. از این رو، بهتر است سالن نصب 
ماشین ها و محل تحویل جوجه های یک روزه، بدون پنجره و دارای سیستم تهویه، حرارت و رطوبت خودکار 

باشد.
سالن نصب ماشین های جوجه کشی باید از تأسیسات جنبی، مانند خانه کارگری و غیره مجزا باشد و محل 
رفت و آمد به تأسیسات نام برده، باید از محل عبور سالن های جوجه کشی جدا باشد. چون آلودگی می تواند 
ماشین های  آلوده  بقایای  کارگران،  چكمه  کار،  لباس  تخم مرغ،  حمل  کارتن  شانه ها،  تخم مرغ،  به وسیلۀ 
کند،  سرایت  جوجه کشی  تأسیسات  به  بازدیدکنندگان  همچنین  و  جوجه  حمل  ماشین های  جوجه کشی، 
بنابراین برای جلوگیری از این آلودگی، رعایت کلیه ضوابط منظور شده در بخش مدیریت مربوط به کارخانجات 

است. الزامی  جوجه کشی 
ضوابط صدور پروانه تأسیس کارخانه جوجه کشی

1 ظرفیت: ظرفیت یک کارخانه جوجه کشی وابسته به مزرعه مرغ مادر متناسب با ظرفیت آن مزرعه در نظر 

گرفته می شود. در مورد کارخانجات جوجه کشی مستقل حداقل ظرفیت 500هزار و حداکثر 1/5 میلیون عدد 
تخم مرغ در هر دوره 21 روزه می باشد. )مجموع ظرفیت ستر و هچر(. بدیهی است جهت محاسبه ظرفیت 

کارخانه جوجه کشی، )ساالنه 17 دوره( در نظر گرفته می شود.
2 زمین: مساحت زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه باید حداقل 1/5 برابر مساحت زیربنای سالن های 

جوجه کشی بدون در نظر گرفتن سایر تأسیسات است.
٣ طرح و نقشه: کلیه متقاضیان ملزم به تهیه و ارائه و اجرای طرح و نقشه، مشخصات تأسیسات، ماشین آالت 

و ساختمان های جوجه کشی به شرح ذیل می باشند:
ـ محل دفتر، انبار، سرویس بهداشتی و قرنطینه ای

ـ محل تحویل و درجه بندی تخم مرغ های جوجه کشی )اتاق گرید(
ـ محل ذخیره تخم مرغ های جوجه کشی )اتاق نگهداری و سردخانه(

ـ اتاق گاز و ضدعفونی تخم مرغ
ـ سالن مخصوص نصب ماشین های هچر

ـ سالن عملیات روی جوجه یک روزه )تشخیص جنسیت ومایه کوبی(
ـ محل خروج )تحویل( جوجه ها

ـ محل تبدیل ضایعات یا محل نگهداری به منظور انتقال سریع آن
ـ محل ضد عفونی و تمیز کردن وسایل جوجه کشی
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طراحی مزارع مرغداری

به طور کلی در طراحی مزرعه سایز )ظرفیت( گله ها 
باید در نظر گرفته شوند و سپس بر اساس آن مساحت 
در  و  جنبی  تأسیسات  سایر  و  نیاز  مورد  سالن های 
نهایت زمین مورد نیاز محاسبه گردد. ضمناً محلی را 

نیز برای توسعه در آینده باید در نظر گرفت.
عالوه بر موارد ذکر شده، عوامل زیر باید در نظر گرفته 

شوند:
1 دسترسی به جاده.

2 دسترسی به منابع آب.

٣ دسترسی به برق.

٤ دسترسی به تلفن و یا بی سیم.

٥ بافت خاک.

٦ زلزله خیزی منطقه.

٧ بادخیزی منطقه.

٨ سیل گیری منطقه.

٩ بارندگی های طوالنی )رعد و برق شدید(

حیوانات  ورود  از  جلوگیری  جهت  الزم  اقدامات 
حصارکشی  مرغداری  محوطه  و  آید  به عمل  وحشی 
شود(. کشیده  حصار  ردیف  دو  )حتی االمكان  گردد. 

تبصره: ضرورت دارد طراحی کارخانجات جوجه کشی 
و  نطفه دار  تخم مرغ  ورود  مسیر  که  باشد  به گونه ای 
خروج جوجه هیچ گونه تداخل با یكدیگر نداشته باشد.
دیوارهای  به وسیلۀ  باید  فوق،  شده  ذکر  قسمت های 

باشند. از هم جدا شده  مناسب 
مساحت زیربنای مورد نیاز جهت احداث ساختمان ها 
و  نقشه  و  طرح  اساس  بر  باید  نام برده،  تأسیسات  و 
با دستورالعمل های فنی  ظرفیت مورد نظر و مطابق 

باشد. صادره 
٤ فواصل: رعایت مفاد جدول فواصل، در خصوص 

الزامی است. محل تأسیسات کارخانه جوجه کشی 
سایر ماکیان

پرورش سایر ماکیان: )بوقلمون ـ شترمرغ ـ پرندگان 
زینتی ـ غاز ـ اردک ـ قرقاول ـ دراج ـ کبک ـ بلدرچین ـ 
هوبره( عمدتاً به منظور بهره برداری به صورت واحدهای 
تولید گوشت و به ندرت در جهت تولید تجاری تخم 

آنها صورت می گیرد.
کبک  مانند  ماکیان  سایر  از  برخی  پرورش  تبصره: 
و  تولیدی  و  مادر  گله  توأم،  به صورت  بلدرچین  و 

می پذیرد. انجام  جنبی  تأسیسات 

حصارکشی اطراف سالن های مرغداری
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پروانه تأسیس واحدهای پرورش  ضوابط صدور 
ماکیان سایر 

از  اعم  فوق الذکر  واحدهای  تأسیس  ضوابط  کلیه 
سالن های  در  چه  جایگاه  و  نقشه  و  زمین  ظرفیت 
با  یا در جایگاه محصور شده  آزاد  تهویه  با  پنجره باز 
توری، در جدول مشخصات مندرج است رعایت فاصله 

نیز مطابق جدول فواصل الزامی است.
از سایر ماکیان مانند: )غاز و  چنانچه پرورش برخی 
سیستم  یا  آزاد  فضای  از  استفاده  به صورت  اردک( 
می تواند  یادشده  فواصل  پذیرد،  صورت  نیمه چرائی 

تقلیل یابد. 1   
__
حداکثر تا   4

به صورت  می تواند  غاز  و  اردک  پرورش  همچنین  و 
تلفیقی و در کنار استخرهای پرورش ماهی و تاالب ها 

و مرداب ها انجام گیرد.
موقعیت مزرعه باید طوری باشد که مواد اولیه خوراک 
طیور با طی مسافت کم و هزینه کم به مزرعه برسند. 
مزرعه  بازار،  به  تولیدات  رساندن  به منظور  همچنین 
باید به ایستگاه قطار و یا فرودگاه نزدیک باشد. البته 

نه آنقدر که صدای عبور قطار و یا هواپیما، طیور را 
دچار استرس کند.

مزرعه باید به روستا نزدیک باشد تا امكان استخدام 
حضور  این صورت  در  آید.  فراهم  محلی  کارگران 
به موقع پرسنل در واحد مرغداری امكان پذیر می شود. 
شود،  استفاده  محلی  کارگران  از  اگر  دیگر  طرف  از 
مقدور  شبانه روز  ساعات  کلیه  در  آنها  به  دسترسی 

می باشد.
کوچكی  خانه های  مزرعه  داخل  امكان  صورت  در 
احداث شود تا بعضی از پرسنل فنی و سایر پرسنلی 
که بیشتر به وجودشان نیاز است در آنجا اقامت کنند.

ساختمان سالن های مرغداری با توجه به اقلیم مورد 
نظر طراحی شوند. به طور مثال در مناطق گرمسیری، 
در  و  شود  استفاده  بلند  ارتفاع  با  باز  سالن های  از 
مناطق سردسیری از سالن های بسته با ارتفاع کوتاه 

استفاده شود.
استفاده  متداول  از سالن های  نیز  معتدل  مناطق  در 

شود.

نمونه سالن در مناطق سرد

نمونه سالن در مناطق گرم و مرطوب )شرجی(
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در مناطق گرمسیر سالن ها باید طوری احداث شوند که آفتاب از مسیر سقف رد بشود )شرقی ـ غربی(.

نمونه سالن در مناطق معتدل

قسمتی جهت پارک وسایل نقلیه و سرویس آنها در نظر گرفته شود. همچنین قسمتی به عنوان دفتر فنی 
جهت انجام تعمیرات در نظر گرفته شود.

مسیر آفتاب در سالن های مناطق گرمسیری )شرقی ـ غربی(

پارکینگ وسایل نقلیه

شرق

غرب
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قسمتی جهت احداث انبار مواد اولیه و همچنین محل ساخت دان در نظر گرفته شود. ظرفیت این قسمت 
باید طوری محاسبه گردد که گنجایش مصرف 4 ماه طیور را داشته باشد.

یک انبار برای سایر لوازم و یا پوشال و کلش در نظر گرفته شود.

سالن انبار مواد اولیه خوراک و محل تهیه دان

انبار لوازم، پوشال و کلش

درصورتی که مزرعه تولید تخم مرغ دارد محلی برای درجه بندی، دود دادن و انبار تخم مرغ در نظر گرفته شود.
قسمتی را جهت کالبد گشایی طیور تلف شده و دفع ضایعات )کوره الشه سوز( در نظر بگیرید.

منظره مرغداری قبل از محوطه سازی
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احداث بادشكن برای اطراف سالن ها بسیار ضروری می باشد. درخت کاری در اطراف سالن ها درصورت امكان 
در صورتی که فصل مناسب است قبل از زمان شروع عملیات ساختمانی توصیه می گردد. وجود درختان عالوه 

بر تلطیف هوا و نقش بادشكن نقش مهمی در ایزوله کردن محوطه مرغداری دارد.

مرغداری ها باید از کنار جاده فاصله داشته باشند تا در اثر تردد کامیون هایی که مرغ زنده و یا کود حمل 
می کنند در معرض آلودگی قرار نگیرند. در عكس زیر یک مرغداری با فاصله بسیار کم از جاده ترانزیت دیده 
تردد  اثر  در  است  دارند چون ممكن  آلودگی  انتقال  برای  باالیی  بسیار  ریسک  ترانزیت  می شود. جاده های 
کامیون ها آلودگی را از یک کشور به کشور دیگر منتقل سازند. این عكس را از یک مرغداری در کشور ترکیه 

گرفته ام.

نمونه احداث بادشکن در اطراف سالن های مرغداری

تصویر مرغداری در کنار جاده اصلی
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جدول مشخصات واحد پرورش ماکیان

نوع 
پرورش پولت تخم گذارپرورش نیمچه گوشتیبهره برداری

پرورش مرغ 
تخم گذار در 

قفس

شرایط 
پرورش

در کف 
آشیانه های 

اتوماتیک

در کف 
آشیانه های غیر 

اتوماتیک

در کف آشیانه های 
اتوماتیک

در کف آشیانه های 
ـاتوماتیک و در قفس

حداقل 
ظرفیت

18 هزار در یک 
سن و در یک 

فارم

15 هزار در یک 
سن و یک فارم

30 هزار در یک 
سن و در یک فارم

30 هزار در یک 
90 هزار قطعهسن و در یک فارم

تعداد در 
هر متر مربع 
از آشیانه و 

قفس

40 قطعه20 قطعه12 قطعه15 قطعه

به ازای هر 10 
سانتی متر طول 
دان خوری یک 

قطعه مرغ*

* ابعاد قفس شكل مكعب در نظر گرفته می شود و برای محاسبه ظرفیت مرغ تخم گذار در هر سالن )بر اساس فرمول 
زیر می باشد(:

)10× تعداد طبقات ×2× طول ردیف قفس به متر(
ـ فاصله واحد پرورش پولت یک واحد با واحد مرغ تخم گذار همان واحد 150 متر و همچنین فاصله هر سن مرغ 

تخم گذار از سن دیگر پنجاه متر و فاصله سالن ها از یكدیگر 12 متر در نظر گرفته می شود.
ـ حداقل زمین مورد نیاز با توجه به ضوابط مورد نیاز اجرای طرح توسط کمیسیون صدور پروانه استان برای واحدهای 

مرغداری محاسبه خواهد شد.

نمای بیرونی سالن های برزنتی )کشور فرانسه(
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نوع 
بهره برداری

پرورش 
اجداد 

)گوشتی و 
تخم گذار(

پرورش 
مرغ مادر 
)گوشتی و 
تخم گذار(

گوشتیمادرپرورش اردک
پرورش 
پرورش قرقاولپرورش کبکبلدرچین

پرورش مرغ 
شاخدار، 

دراج، کبوتر 
گوشتی، 

هوبره )مادر 
و گوشتی(

شترمرغ

مولدپرواریگوشتیمادرگوشتیمادرگوشتیمادربوقلمونغازبوقلمونغازگوشتیمادر

حداقل 
ظرفیت 
)قطعه(

15 هزار 
قطعه خط 

)D( گوشتی 
5 هزار قطعه 

 )D( خط
تخم گذار

20 هزار 
قطعه 

)گوشتی(
30 هزار 
قطعه 

)تخم گذار(

دو 
دو هزارهزارسه هزارهزار

دو دو هزارهزار
دو هزار پانصدپنج هزارپانصدسی هزار هزار

و پانصد

مرغ شاخدار ـ 
دو هزار دراج ـ 

هزار کبوتر 
گوشتی ـ دو 
هزار هوبره ـ 

دویست

10025

تعداد در 
هر متر مربع 
از آشیانه و 

قفس

6/5 قطعه 
)گوشتی( 
8/5 قطعه 
)تخم گذار(

6/5 قطعه 
)گوشتی( 
8/5 قطعه 
)تخم گذار(

شصت چهارسهدو و نیمدوچهارچهار
بیستپانزده**و پنج

دو و 
هفت 
دهم

دو و 
هفت 
دهم

مرغ شاخدار ـ 
شش قطعه

یک 
قطعه 
در 26 
متر مربع

یک 
قطعه 
 258

متر مربع

** تعداد در متر مربع از آشیانه و قفس برای بلدرچین در سه مقطع سنی به شرح زیر محاسبه می شود:
14ـ1 روزگی 200 قطعه بلدرچین گوشتی در یک متر مربع در هر طبقه قفس

28ـ14 روزگی 150 قطعه بلدرچین گوشتی در یک متر مربع در هر طبقه قفس
28 تا سن کشتار 120 قطعه بلدرچین گوشتی در یک متر مربع در هر طبقه قفس

پرورش و نگهداری گوسفند و بز

گوسفند داری یكی از مهم ترین و اصلی ترین مشاغل اقتصادی و عوامل اجتماعی و تاریخی کشور است. 
این حرفه، عالوه بر تولید محصوالت دامی، در تثبیت موقعیت سیاسی و اقتصادی نیز، بسیار اهمیت دارد. 

ارتباط بسیار نزدیک و غیر قابل تفكیكی دارد و در  اقتصادی،  با استقالل سیاسی و  این فعالیت،  گسترش 
اشتغال زایی مفید و مولد، دارای نقش به سزایی است. به منظور حفظ و حراست از این سرمایه ملی و ارتقا و 
افزایش میزان انواع تولیدات جهت تأمین پروتئین حیوانی و مواد خام مورد نیاز صنایع کشور، سرمایه گذاری، 

آموزش و تحقیق، بهبود مدیریت و اصالح نژاد گوسفند و بز را طلب می نماید.
یكی از عوامل مؤثر در جهت نیل به اهداف فوق، تهیه و تدوین نظام دامپروری دربارۀ پرورش گوسفند و بز و 
تعیین ضوابط مربوطه و ارائه روش هایی است که در برگیرندۀ قسمت اعظم مسائل گوسفندداری می باشد. توده 

و حداقل  فواصل  رعایت  نظر طراحی،  از  را  مرغداری هنرستان خود  بیان شده  به مطالب  توجه  با   1
کنید. بررسی  پرورش  مورد  ظرفیت 

2 آیا در طراحی و ساخت آن شرایط نظام دامپروری رعایت شده است؟

فعالیت 
عملی
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نژادهای بومی گوسفند و بز کشور، به دالیل محیطی و مدیریت خاصی که پرورش دهندگان اعمال داشته اند، 
به وجود آمده است. اهم نژادها و یا توده نژاد های گوسفند، عبارت اند از: مغانی، ماکویی، قزل، سنجابی، شال، 
قشقایی،  کبوده،  عربی،  تالشی،  زندی،  سنگسری،  قره گل،  لری،  بختیاری،  لری  بلوچی،  افشاری،  مهربانی، 
فراهانی، کلكوئی، زل، داالق، کردی، بهمئی، نایینی، کرمانی و فشندی و اهم توده نژادهای بز عبارت اند از: 
بزهای عربی، لری، بختیاری، قشقایی، بلوچی، کردی، مهابادی، ندوشن، رباطی، کرکی جنوب خراسان، بومی 
اصفهان، بومی استان های بوشهر، هرمزگان، سمنان، خراسان، آذربایجان که حدود 90 درصد بزهای کشور را 
تشكیل می دهند و توده نژادهای رائینی در تولید کرک، مرغز )مرخز( در تولید موهر، نجدی، تالی و عدنی در 

تولید شیر معروف می باشند.
به طور معمول پرورش گوسفند و بز به دو منظور داشتی و پرواربندی انجام می گیرد. پرورش گوسفند و بز 

داشتی از جهت تأمین علوفه مورد نیاز به سه روش مختلف می باشد:
1 پرورش گوسفند و بز داشتی با استفاده از مراتع )عشایر کوچ رو(

2 پرورش گوسفند و بز داشتی با استفاده توأم از مراتع و مزارع و باغات )روش معمول تولید(

٣ پرورش گوسفند و بز داشتی مزرعه ای )بسته(

به  به تدریج  را  نزولی و جای خود  اول سیر  مراتع و مشكالت زندگی عشایری روش  علوفه  فقر  به  توجه  با 
روش های دوم و سوم می دهد. در این روش پرورش دهندگان گوسفند و بز برای تعلیف دام های خود در طول 
سال از علوفه مراتع استفاده می کنند ولی در سال های اخیر در مواقعی از سال مجبور به استفاده از علوفه 
دستی شده اند. متداول ترین روش پرورش گوسفند و بز کشور روش دوم یعنی استفاده توأم از مراتع و علوفه 
زراعی و باغی می باشد. روش سوم در چند دهه اخیر رایج گردیده به طوری که مالكین زمین های بزرگ، کشت 
و صنعت ها و تعاونی های تولید در کنار شغل کشاورزی به پرورش گوسفند پرداخته و از علوفه های کشت شده، 
پس چرها، علوفه هرز اطراف مزارع و ... دام ها را تعلیف و در فصل زمستان نیز با علوفه دستی دام ها را تغذیه 
می نمایند. در این روش محدودیت فصلی تولید مثل در دام وجود ندارد و امكان زایش دام در خارج از فصل 

معمول، فراهم می گردد و می توان از نژادهای با استعداد باال در تولید شیر و گوشت استفاده نمود.
پرورش گوسفند می تواند به دو صورت داشتی و پرواربندی انجام گیرد:

بره،  تولید  به منظور  )مزرعه ای(  ثابت  و  )روستایی(  کوچ رو  نیمه  )عشایری(،  کوچ رو  روش های  به  داشتی: 
می گردد. اطالق  پوست  و  پشم  شیر،  گوشت، 

پرواربندی: در مقطع زمانی محدود اقدام به پروار بره و میش و قوچ پیر حذفی نموده و به منظور کشتار به 
فروش می رسد.

نژادهای گوسفند در هر یک از موارد فوق می تواند اصیل، بومی و یا آمیخته باشد.
ضوابط صدور پروانه تأسیس واحدهای گوسفند داشتی

1 ظرفیت: ظرفیت واحدهای جدید التأسیس پرورش گوسفند داشتی نباید از 100 رأس میش مادر کمتر 

باشد. 
ظرفیت پروانه تأسیس گوسفند داری داشتی بر اساس ظرفیت پروانه چرا و یا سایر منابع علوفه ای تحت مالكیت 

و در تصرف )دست کاشت، پس چر، بقایای محصوالت زراعی و باغی( تعیین می گردد.
2 حداقل زمین مورد نیاز جهت تأسیس واحدهای پرورش گوسفند داشتی

ـ مالک محاسبه ظرفیت صدور پروانه تأسیس تأمین 300 گرم علوفه متوسط به ازای هر رأس میش مولد از 
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محل منابع فوق الذکر خواهد بود.
ـ زمین زراعی مورد نیاز: در روش پرورش گوسفند در مزارع )بدون اتكا به مرتع( به منظور تأمین علوفه به 
میزان حداقل یک هكتار زمین کشت آبی برای 50 رأس میش مولد مادر و در کشت دیم 25 رأس در سیستم 

بسته تعیین می گردد که باید به صورت مالكیت یا در تصرف متقاضی باشد.
٣  نقشه و جایگاه: جهت نگهداری و پرورش گوسفند داشتی، نقشه های تیپ به عنوان الگو برای ظرفیت های 

100ـ200ـ300ـ500 رأس برای اقلیم های سردسیر، گرمسیر و معتدل به شرح منضم به نظام طراحی، 
پیش بینی و ترسیم شده است.

مساحت  متوسط  است.  شده  تعیین  مادر  میش  رأس  یک  برحسب  تهیه شده  نقشه های  محاسباتی  مبانی 
زیربنای مورد نیاز به ازای هر رأس میش مادر 2/3 متر مربع و 2/65 متر مربع غیر مسقف به شرح زیر است:

غیر مسقفمسقفترکیب گله و تأسیسات

12میش مادر

ـ0/4زایشگاه و جایگاه بره

0/250/35ماده جایگزین

0/10/3قوچ

ـ0/12انبار کنستانتره

ـ0/35محل نگهداری علوفه

ـ0/08درمانگاه و امور بهداشتی

2/32/65جمع کل )متر مربع(

تبصره 1ـ احداث اتاق کارگر، دفتر کار، حفاظ ماشین آالت، محل جمع آوری کود که موقعیت آنها در نقشه 
مجموعه مشخص شده، بستگی به امكانات و نیاز دامدار دارد.

تبصره 2ـ مساحت زیربنای در نظر گرفته شده در جدول، برای میش با توجه به جثه حیوان و میانگین وزنی 
و نژادی آن، قابل کاهش یا افزایش به میزان 0/2 متر مربع با نظر کمیسیون صدور پروانه می باشد.

تبصره ٣ـ با توجه به عوامل جوی و شرایط اقلیمی در مناطق مختلف کشور، سكوی علوفه می تواند غیر مسقف 
یا مسقف باشد.

استان(  پروانه  )با تشخیص کمیسیون صدور  به محل شیردوشی و نگهداری آن  نیاز  تبصره ٤ـ در صورت 
حداکثر تا 15 درصدزیربنای مسقف گوسفند مولد تعیین شده برای هر رأس گوسفند قابل افزایش می باشد.

٤ فواصل: رعایت فواصل در خصوص پرورش گوسفند داشتی، بر طبق جدول فواصل، الزامی است.
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ضوابط صدور پروانه تأسیس واحدهای پرواربندی بره
1 ظرفیت: ظرفیت یک واحد پرواربندی بره در یک دوره پرواری نباید از 200 رأس کمتر باشد ظرفیت های 

بیشتر به شرح زیر تعیین می گردد:
ـ صدور پروانه تأسیس واحدهای پرواربندی بره زیر نظر کمیسیون صدور پروانه استان با رعایت ضوابط نظام 

صورت می گیرد.
2 زمین: حداقل زمین مورد نیاز جهت تأسیس واحدهای پرواربندی بره برحسب میزانی که در ذیل نقشه های 

منضم به » نظام« قید شده است، مشخص می شود.
ظرفیت های 200  برای  الگو  به عنوان  تیپ  نقشه های  بره پرواری،  نگهداری  و جایگاه: جهت  نقشه   ٣

پیش بینی  طراحی،  نظام  به  منضم  شرح  به  معتدل  و  گرمسیر  سردسیر،  اقلیم های  برای  رأس   250 تا 
مساحت  متوسط  و  بره پرواری  رأس  هر  برای  تهیه شده  نقشه های  محاسباتی  مبانی  است.  و  ترسیم شده 
زیربنای مورد نیاز به ازای هر رأس بره به طور تقریب 1/31 متر مربع مسقف و 1/60 متر مربع غیر مسقف 

زیر می باشد: به شرح 

غیر مسقفمسقفترکیب گله و تأسیسات

0/81/6هر رأس بره

ـ0/13انبار کنستانتره

ـ0/38محل نگهداری علوفه

1/311/60جمع کل )متر مربع(

تبصره 1ـ احداث اتاق کارگر، دفتر کار، محل جمع آوری کود، ... بستگی به امكانات و نیاز دامدار دارد.
تبصره 2ـ با توجه به عوامل جوی و شرایط اقلیمی در مناطق مختلف کشور، محل نگهداری علوفه می تواند 

غیر مسقف یا مسقف باشد.
٤ فواصل: رعایت فواصل در خصوص تأسیسات پرواربندی بره، بر طبق جدول فواصل منضم به »نظام« الزامی 

است.

1 با توجه به مطالب بیان شده واحد گوسفندداری هنرستان خود را از نظر طراحی، رعایت فواصل و 
حداقل ظرفیت مورد پرورش به صورت داشتی و پرواری مورد بررسی قرار دهید.

2 آیا در طراحی و ساخت آن شرایط نظام دامپروری رعایت شده است؟

فعالیت 
عملی
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پرورش بز

الیاف و در کنار آن،  تولید شیر، گوشت،  به صورت داشتی جهت  بهره برداری  به منظور  بز می تواند،  پرورش 
پوست و چرم و به طریق روش های کوچ رو )عشایری(، نیمه کوچ رو )روستایی( و ثابت )مزرعه ای( انجام گیرد. 
در هر حال، نژاد بز در هر یک از موارد فوق، می تواند اصیل، بومی، آمیخته یا از سایر نژادهای مطلوب باشد.

ضوابط صدور پروانه تأسیس واحدهای پرورش بز داشتی
1 ظرفیت: ظرفیت واحدهای پرورش بز داشتی نباید از 50 رأس بز مولد کمتر باشد.

ظرفیت پروانه تأسیس واحدهای بز داشتی بر اساس ظرفیت پروانه چرا و سایر منابع علوفه ای تحت مالكیت 
و در تصرف )دست کاشت، پس چر، بقایا محصوالت زراعی و باغی( مشخص می شود.

مالک محاسبه ظرفیت صدور پروانه تأسیس، تأمین 250 کیلوگرم علوفه متوسط به ازای هر رأس دام مولد 
از محل منابع فوق الذکر خواهد بود.

2 زمین: حداقل زمین مورد نیاز جهت تأسیس واحدهای پرورش بز داشتی برحسب میزانی که در ذیل 

به نظام قید شده است مشخص گردیده تعیین می شود. نقشه های منضم 
زمین زراعی مورد نیاز: در روش پرورش بز در مزارع )بدون اتكای به مرتع( به منظور تأمین علوفه حداقل 
میزان یک هكتار زمین کشت آبی برای 60 رأس مولد و در کشت دیم 30 رأس تعیین می گردد که باید در 

مالكیت یا در تصرف متقاضی باشد.
٣ نقشه و جایگاه: جهت نگهداری و پرورش بز نقشه های تیپ به عنوان الگو برای ظرفیت 50  ـ100ـ500 

رأس برای اقلیم گرمسیر به شرح منضم به نظام طراحی، پیش بینی و ترسیم شده است.
مبانی محاسباتی نقشه تهیه شده برحسب یک رأس بز مولد تعیین و متوسط مساحت زیربنای مورد نیاز به 

ازای هر رأس بز مولد 1/55 متر مربع مسقف و 2/31 متر مربع غیر مسقف، به شرح ذیل می باشد:

غیر مسقفمسقفترکیب گله و تأسیسات

0/71/75بز مولد

0/170/35ماده جایگزین

ـ0/28زایشگاه و جایگاه بزغاله

0/070/21بز نر

ـ0/08انبار کنستانتره

ـ0/25محل نگهداری علوفه

1/552/31جمع کل )متر مربع(

تبصره 1ـ مساحت زیربنای مفید در نظر گرفته شده در جدول به ازای هر رأس بز ماده مولد با توجه به جثه و 
نژاد در نژادهای بومی قابل افزایش یا کاهش به میزان 0/2 متر مربع و نژادهای اصیل درشت جثه قابل افزایش 
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تا 0/5 متر مربع با نظر کمیسیون صدور پروانه می باشد.
تبصره 2ـ مساحت زیربنای خانه مراقب دام، انبار وسایل و لوازم، جمع آوری کود، شیردوشی و نگهداری آن 

بستگی به امكانات دامدار دارد.
تبصره ٣ـ در صورت نیاز به محل شیردوشی و نگهداری آن ) با تشخیص کمیسیون صدور پروانه(، حداکثر تا 

15 درصد زیربنای مسقف بز مولد تعیین شده برای هر رأس بز، قابل افزایش می باشد.
تبصره ٤ـ با توجه به عوامل جوی و شرایط اقلیمی در مناطق مختلف کشور محل نگهداری علوفه می تواند 

غیر مسقف یا مسقف باشد.
الزامی  آن  رعایت  که  است  داشتی  گوسفند  واحدهای  همانند  فواصل  بز  پرورش  در خصوص  فواصل:   ٤

می باشد.

پرورش و نگهداری زنبور عسل

ضوابط صدور شناسنامه زنبورداری )پروانه زنبورداری(
با توجه به شرایط خاص زنبورداری و ضرورت مهاجرت و کوچ دائمی زنبورداران به منظور بهره برداری از شهد 
گیاهان در مناطق مستعد کشور، تفاوت قابل توجهی بین این رشته تولیدی با دیگر رشته های دامپروری است. 
لذا در این بخش به جای پروانه تأسیس یا بهره برداری که منحصراً مربوط به فیزیک ساختمان در پالکی ثابت 
می باشد. برای هر یک از بهره برداران )زنبورداران( با شرایط ذیل شناسنامه زنبورداری با همان ارزش پروانه 

صادر می گردد.
1 ظرفیت: دارا بودن حداقل تعداد 30 کندوی مدرن با جمعیت

2 آموزش: گذراندن دوره آموزش مقدماتی زنبورداری

تبصره 1ـ شناسنامه زنبورداری توسط معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان صادر می شود.
تبصره 2ـ شناسنامه زنبورداری هر پنج سال یک بار تعویض می شود.

تبصره ٣ـ تولید سایر فراورده های زنبورعسل از جمله موم، بره موم، گرده گل، ژله رویال، زهر زنبورعسل، زنبور 
پاکتی، و غیره توسط واحدهای پرورش دهنده زنبورعسل با رعایت کامل نكات فنی و بهداشتی بالمانع است و 

نیاز به اخذ مجوز جداگانه ای نمی باشد.
ضوابط صدور پروانه پرورش ملکه تجارتی زنبورعسل

پروانه پرورش ملكه تجارتی زنبورعسل برای اشخاص حقیقی یا حقوقی با شرایط ذیل صادر می گردد.
1 دارا بودن شناسنامه زنبورداری با سابقه حداقل 3 سال.

1 با توجه به مطالب بیان شده برای احداث یک واحد پرورش بز داشتی به ظرفیت 200 رأس در هنرستان 
چه میزان فضای مسقف و غیر مسقف باید در نظر گرفت؟

فعالیت 
عملی
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2 دارا بودن گواهی موفقیت در آزمون پرورش ملكه زنبور عسل که توسط وزارت جهاد کشاورزی برگزار 

می گردد.
در سال  ملكه  هزار  زنبورعسل  تجارتی  ملكه  پرورش  واحد  هر  برای  ملكه  تولید ساالنه  ٣ حداقل ظرفیت 

می باشد.
٤ دارا بودن حداقل 200 کندوی با جمعیت ضروری است.

٥ نقشه و جایگاه: جهت پرورش ملكه تجارتی زنبورعسل طرح و نقشه باید توسط متقاضی ارائه و تأیید 

صالحیت متقاضی و طرح و نقشه توسط معاونت امور دام استان انجام پذیرد.
٦ فواصل: محل پرورش ملكه تجارتی زنبورعسل در فصل تولید ملكه با واحدهای مشابه حداقل 5 کیلومتر 

و با سایر زنبورستان ها 3 کیلومتر است و فاصله تأسیسات ثابت واحدهای پرورش ملكه زنبورعسل از یكدیگر 
حداقل 10 کیلومتر تعیین می شود.

تبصره: رعایت فاصله با سایر دامداری ها، کارخانجات، مناطق مسكونی، عوارض طبیعی و عوارض تأسیساتی 
الزامی نیست. مگر کارخانجاتی که فاضالب آنها جهت زنبورعسل ایجاد مسمومیت نماید که در این صورت، 

رعایت فاصله حداقل 3 کیلومتر از مسیر فاضالب آنها الزامی است. 
تلقیح  انبارها، محل  پیوند،  )اتاق  ملكه  پرورش  نیز  مورد  تأسیسات  زیربنای  ٧ زمین و تأسیسات: سطح 

و ...( برای یک واحد پرورش ملكه با ظرفیت هزار عدد حداقل 100 متر مربع و زمین موردنیاز جهت استقرار 
زنبورستان حداقل 3 هزار متر مربع معین می شود و به ازای هر یک هزار عدد پرورش ملكه اضافه ظرفیت، 

20درصد تأسیسات و 50 درصد زمین جهت استقرار زنبورستان افزایش می یابد.
ضوابط مهاجرت و استقرار زنبورستان ها

1 تقاضای مهاجرت به صورت درخواست کتبی به همراه گواهی بهداشت واحد زنبورداری از دامپزشكی مبنی 

بر سالمت واحد، توسط زنبوردار، قبل از مهاجرت، به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبدأ ارائه می شود، 
تا نسبت به صدور مجوز اقدام شود.

2 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبدأ، زنبوردار متقاضی را که به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 

مهاجرت  مجوز  به صدور  اقدام  مقصد  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  موافقت  از  و پس  معرفی  مقصد 
امور دام جهاد استان  به معاونت  می نماید. )جهاد کشاورزی شهرستان موظف است رونوشتی جهت اطالع 

نماید.( ارسال 
انجام  ذیل  به شرح  مهاجر  زنبورداران  اسكان  برای  مقصد  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  موافقت   ٣

می شود:
الف( اولویت اسكان با زنبورداران محلی است و ملزم به رعایت بند 4 این دستورالعمل نیز می باشد.

ب( در مورد استقرار، حداکثر ده روز قبل از حرکت زنبورستان به شهرستان مقصد، مجوز مهاجرت ارسال 
می شود و در صورتی که درخواست اسكان یک منطقه برای دو زنبوردار در یک زمان به شهرستان مقصد برسد 

اولویت با زنبوردار باسابقه اسكان در آن منطقه خواهد بود.
تبصره: زنبوردار محلی به فردی گفته می شود که حداقل سه سال سابقه سكونت در محل مورد نظر داشته 

باشد.
٤ زنبورداران در فصل کوچ موظف به رعایت حداقل فاصله زنبورستان های خود به شرح زیر هستند:

الف( از 30 تا 100 کلنی به شعاع 1000 متر و در مناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گیاهی 500 متر.
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ب( از 100 تا 300 کلنی به شعاع 1500 متر و در مناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گیاهی 1000 
متر.

ج( از 300 کلنی به باال به شعاع 2000 متر و در مناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گیاهی 1500 متر.
تبصره 1: زنبورداران مجاز نیستند به منظور اشغال منطقه، کندوهای خود را به بنه های کوچک تر تقسیم 
کنند مگر کسانی که بیش از 500 کندو داشته باشند، که در این صورت، مازاد بر این تعداد می توانند با رعایت 

فواصل تعیین شده در محل های دیگر مستقر نمایند.
تبصره 2: قرار دادن کندوهای خالی در منطقه حقی را برای زنبوردار ایجاب نمی نماید.

از  افراد )حقیقی و حقوقی( حق تعرض و جلوگیری  ٥ در مراتع و جنگل ها و صحراهای شهد خیز کشور، 

اسكان زنبورداران مهاجر را ندارند و در موارد بروز اختالف معاونت امور دام جهاد کشاورزی با در نظر گرفتن 
کلیه موارد فوق، ملزم به حمایت از زنبورداران است.

تبصره 1: صحرای شهدخیز به منطقه ای اطالق می شود که دارای گیاهان خودرو باشد و در مالكیت اشخاص 
نیست.

تبصره 2: در مراتع و جنگل ها اشخاص حقیقی یا حقوقی در قبال اسكان کندوهای زنبور عسل حق دریافت 
هیچ گونه وجهی از زنبورداران ندارند.

٦ موارد پیش بینی نشده در این دستورالعمل با نظر کارشناس واحد زنبورداری استان قابل اجرا است.

٧  با زنبورداران مختلف از مفاد این دستورالعمل، در مراحل اول برخوردهایی از قبیل قطع خدمات زنبورداری 

) خدمات دولتی و تعاونی( و در مراحل بعدی ابطال شناسنامه زنبورداری و معرفی به مراجع ذی صالح صورت 
خواهد گرفت و امور دام جهاد کشاورزی استان مبدأ موظف به اجرای آن خواهد بود.

 50 _ 500
هزار نفر

کمتر از
50  هزار نفر

بیش از
100خانوار

 25 _100
خانوار

کمتر از
25 خانوار

بیش از
500 هزار نفر
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)1( در خصوص پرندگان صرفاً زینتی که 
نیز مجاز  آنها در مناطق شهری  پرورش 

است، رعایت فاصله الزامی است.
تبصره: فاصله واحد گاومیش داری با دریا 
در استان های ساحلی 500 متر می باشد.
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 فاصله واحدهای گلخانه با انواع دامداری به جز اجداد و الین در صورت رعایت موارد ذیل می توان در حد 
رعایت حریم زمین ) حداقل 50 متر( تقلیل یابد.

1 رعایت ضوابط بهداشتی در مسیر تردد از جمله )مسیر دستیابی به واحدها مجزا باشد(.

2 حمل کودهای حیوانی به این گونه واحد بایستی به صورت عمل آوری شده و بسته بندی صورت گیرد )حمل 

داخل کیسه پالستیكی(
٣ کیسه های مصرف شده در حمل کود به شكل مناسب دفن گردد.

٤ الزم به ذکر است که واحدهای گلخانه ای مربوطه نمی توانند محلی به نام دپوی کود در مجاور آن داشته 

باشند.
درصورتی که واحد گلخانه رعایت موارد فوق را ننماید مشابه یک واحد مرغداری رعایت فاصله جدول نظام 

الزامی است. دامپروری 
 فاصله واحد پرورش قارچ با مرغداری: در صورت ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم اقدام درخصوص 
فراوری کود )تولید کمپوست قارچ( یعنی کمپوست مورد نیاز واحد را از کارخانجات مجاز به دارای پروانه از 

مراجع ذی صالح باشند و نام کارخانه را قباًل اعالم نماید.
 بخش نامه تعدیل شامل مزارع: الین ـ اجداد ـ کشتارگاه های طیور ـ مراکز تحقیقاتی و اصالح نژادی و 

مرغ تخم گذار باالی ظرفیت 500 هزار قطعه نمی گردد.
 بخش نامه تعدیل شامل واحدهای طیور صنعتی )گوشتی و تخم گذار( اعم از تأسیس و موجود می باشد.

 فاصله میدان تیر سبک تا مراکز پرورش دام و طیور: حداقل دو هزار متر
 فاصله کارخانه جوجه کشی وابسته به واحد پرورش مرغ مادر: 500 متر

 فاصله کارخانه جوجه کشی مستقل با سایر واحدها: بر اساس ضوابط مندرج در کتاب
 فاصله دامداری تا مرکز آموزشی: یک کیلومتر

 پرواربندی گوساله با روستا )بیش از 25 خانوار(: 150 متر
متر  هزار  و  محسوب  بزرگ  صنایع  مشابه  مرغداری:  و  دامداری  واحدهای  با  معادن سنگ  فاصله   

می باشد.
 مالک تعیین فواصل بین واحدها انتهای تأسیسات با ابتدای تأسیسات محاسبه می گردد.

 واحد پرورش شترمرغ مولد مشابه مرغ مادر ـ پرواری مشابه واحد مرغ گوشتی
 فاصله معدن و کارخانه پودر سنگ با مرغداری: هزار متر

 فاصله معادن رس و مارن با مرغداری: مثل صنایع متوسط در نظر گرفته می شود ـ کارخانه گچ مشابه 
صنایع بزرگ

 فاصله امامزاده تا دامداری: مشابه روستا در 150 متری بالمانع
 فاصله محل تخلیه زباله با دامداری و مرغداری: حداقل دو هزار متر

 فاصله کارخانه آسفالت تا مرغداری و دامداری: هزار متر
 فاصله شهرک صنعتی مشابه صنایع متوسط در نظر گرفته می شود.

 فاصله دامداری تا پرورش ماهی: صد متر
 پمپ بنزین چنانچه در جاده باشد مشابه فاصله دامداری تا جاده اصلی یعنی 150 متر

 زمین ورزشی و فوتبال: چنانچه تأسیسات نداشته باشد رعایت فاصله الزامی نمی باشد.
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 واحدهای ذرت خشک کن جزء کارخانجات خوراک دام و طیور محسوب گردد.
 سدهای خاکی مشابه رودخانه در نظر گرفته می شود.

 کارگاه شالی کوبی به عنوان صنایع متوسط و فرودگاه و هواپیمایی سمپاشی به عنوان فرودگاه منطقه ای در 
نظر گرفته می شود.

با واحدهای دامداری و  انبار مواد شیمیایی   رعایت حداقل یک هزار متر فاصله کارخانجات داروسازی و 
است. الزامی  مرغداری 

 کارگاه تولید شن و ماسه به عنوان واحد متوسط در نظر گرفته می شود.
)واحد  پنبه پاک کنی  و  روغن کشی  کارخانجات  از  ماکیان  سایر  پرورش  واحد  و  مرغداری  مجاز  فاصله   

می شود. گرفته  نظر  در  فواصل  جدول  مطابق  متوسط(  واحد  به عنوان  پنبه پاک کنی 
گرفته  نظر  در  متر  پانصد  قطعه ای(   20000( گوشتی  مرغداری  واحدهای  با  ورزشی  استادیوم  فاصله   

می شود.
 فاصله جایگاه سیلوی علوفه با دامداری و مرغداری مشابه کارخانجات خوراک دام )فاصله با گاوداری پانصد 

متر و با مرغداری یک هزار متر( در نظر گرفته می شود.
 فاصله واحد صنعتی دام و طیور با تأسیسات نفتی، گاز و آب رسانی شرکت نفت: تأسیسات نفتی 
لوله های گازرسانی و آب رسانی شرکت نفت براساس حریم قانونی ضوابط  به عنوان صنایع بزرگ و درمورد 

ادارات و شرکت های ذی ربط می باشد.
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1 قسمت هاي مختلف کارخانه جوجه کشي را نام ببرید.

2 در طراحی مزارع مرغداری چه عواملي را باید در نظرگرفت؟ 

٣ برای راه اندازي یک واحد پرورش نیمچه گوشتي به ظرفیت 5000 قطعه در سیستم بستر چه مساحتي 

مورد نیاز است؟
٤ برای احداث یک واحد پرواربندي بره به ظرفیت 500 رأس چه میزان فضای مسقف و غیرمسقف باید 

در نظر گرفت؟



85

فصل پنجم: تشریح و فیزیولوژی

فصل ٥

تشریح و فیزیولوژی

شایستگی های فصل پنجم
١ـ مفهوم علم تشریح و فیزیولوژی
2ـ مشخصات ظاهری دام و طیور

3ـ دستگاه گوارش دام و طیور
4ـ دستگاه تولید مثل دام و طیور

5  ـ دستگاه ادراری دام و طیور
6  ـ دستگاه تنفس دام و طیور

7ـ دستگاه گردش خون دام و طیور
8  ـ دستگاه حرکتی دام و طیور



86

علم تشریح و فیزیولوژی

علم تشریح )آناتومی( به علم شناسایی ساختمان و ساختار 
فیزیولوژی  علم  و  می  پردازد  زنده  موجودات  اندام های 
اعمال حیاتی اندام ها، بافت ها و سلول ها را بررسی می کند. 
به طور مثال در عـلم تشریح با موقعیت، شکل و اجزای 
قلب آشنا شده و ارتباط بین آنـها مطالعه می گردد و در 
علم فیزیولوژی نقش و وظایف هر بخش در ادامه حیات 
حیوان بـررسی می شود. در ایـن فـصل، بـا ساختمان و 
وظـایـف اندام های بدن حیوان در حالت عادی و سالمت 
آشنا می شوید و با داشتن این اطالعات می توانید در جهت 
پرورش، شناخت و پیشگیری از بیماری هـای حیوانـات 
گام های مؤثرتری بردارید. به طوری که این معلومات منجر 
بـه بـازدهی بیشتر حیـوان و کـاهش تلفات و در نهایت 

افزایش تولید در دامپروری خواهـد شد.
از  فیزیولوژی  و  تشریح  علم  اهمیت  به  توجه  با  براین  بنا
شما هنرآموزان و هنرجویان انتظار می رود جلسات پویا و 
پرمحتوایی در جهت فهم، درک و شناخت کامل ساختمان 
اندام ها و اعمال و وظایف هرکدام و ارتباط اندام ها با یکدیگر 

در حیوانات، برگزار نمایید.
در موجودات زنده به کوچکترین جزء بدن سلول گفته 
می شود. سلول ها هرکدام کار ویژه ای انجام می دهند. به 

طور مثـال می تـوان به سلول های خونی اشاره کرد که 
مسئول حمل اکسیژن می باشند و یا سلول های پوششی 
پوست که حفاظت از بخش های داخلی بدن را به عهده 

دارند. 

به مجموعه ای از سلول های مشابه که کار مخصوصی 
انجام می دهند بافت گویند، مانند بافت خونی یا بافت 

استخوانی.

سلول

بافت ها نیز توانایی قرارگیری در یک گروه را دارا هستند و 
به مجموعه بافت هایی که تواماً کار یکسانی انجام می دهند، 
اندام گـویند و بـه طور مثال می توان به اندام معده یا روده 
اشاره کرد که از مجموعه بافت های خونی ، عصبی، عضالنی، 

پوششی و غیره تشکیل شده اند.

بـه مجموعه اندام هـای مختلـف کـه کار مشترکی انجام 
می دهند دستگاه گویند مانند دستگاه گوارش که اندام های 
آن مسئول هضم و جـذب مـواد غـذایی می بـاشند و بدن 
موجودات زنده نیز از دستگاه های متعددی مانند گردش 

خون، گوارش و تولید مثل تشکیل شده است.

اندام معده           

غشاء پایه
بافت پیوندی
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مشخصات ظاهری نشخوارکنندگان

در رده بندی جانوری نشخوارکنندگان جزو رده پستانداران می بـاشند. بدن نشخوارکنندگان از مـو یـا پشم 
پوشیده شده است. نشخوارکنندگان چهار معده ای هستند و از ویژگی های خاص این گروه از چهارپایان، داشتن 
سم و وجود شاخ می بـاشد. دهان در نشخوارکنندگان مـانند سایر پستانداران دارای لب، دندان و زبان می باشد 
ولی نشخوارکنندگان در فک باال فاقد دندان های پیشین هستند و به  جای آن بالشتک دندانی دارند. دستگاه 
گوارش نشخوارکنندگان حجم زیـادی از محوطـه شکمی را اشغال نموده است و تـوانـایی هضم مـواد غذایی 
کم ارزش را دارد. پستان درگروهی از نشخوارکنندگان )گاو و گوسفند و بز( دارای ساختار خاص است که آنها 
را در زمینۀ تولید شیر به صورت صنعتی ممتاز نموده است. بافت ماهیچه ای با توجه به دارا بودن میوگلوبین به 

رنگ قرمز است و از توده عضالنی قابل توجهی در اندام های حرکتی برخوردار هستند.

دستگاه تنفس دامدستگاه گوارش مرغ      
١

٢ ٣
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مشخصات ظاهری مرغ

مرغ از رده پرندگان می باشد و بدن آن از سر، گردن، تنه، 
دو بال و دو پا تشکیل شده است.

مرغ دارای سر نسبتاً کوچک و مشخصی است. گردن مرغ 
تعداد زیادی مهره دارد که باعث درازی و حرکت آسان آن 
می شود. مرغ در هر پا دارای سه انگشت رو به جلو و یک 
انگشت رو به عقب است. انگشت ها ناخن دارند و مچ و کف 
از  مرغ  بدن  است.  پولک های شاخی  از  پوششی  دارای  پا 
پر پوشیده شده است. همه پرها از بدنه مرکزی و توخالی 
به  و  راشیس  تو  پر،  مرکزی   بدنه  به  که  شده اند  ساخته 
بخش تو  خالی کاالموس گفته می شود. دم کوتاه بوده و از 
پرهای بادبزنی تشکیل شده است. در پرندگان به جای لب 

و دندان، نوک )منقار( وجود دارد و دست ها جای خود را به دو بال داده اند.

سر مرغ: سر مرغ دارای اندام های زیر است:
١ تاج: در انواع ساده، گلسرخی، نخودی، بالشتکی، توت فرنگی، گردویی، v شکل و آالله ای می باشد.

٢ چشم ها: قویترین حس در پرندگان حس بینایی است. چشم مرغ دارای سه پلک باال، پایین و پلک سوم 

می باشد.
٣ منقار: از دو بخش باالیی ثابت و پایینی متحرک تشکیل شده است.

٤ ریش

٥ الله گوش

دم

تاج

بینیسر

گردن

بال

پا

کاالموس

 انشعابات پر

ساختمان پر

راشیس       

پای مرغ
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دستگاه گوارش

دستگاه گوارش شامل مجموعه ای ازاندام ها از قبیل دهان، حلق، مری، معده، روده ها و مخرج است که وظیفۀ 
دریافت، هضم، جذب و دفع مواد هضم نشده را برعهده دارد.

دستگاه گوارش نشخوارکنندگان:
١ دهان )دندان ها، زبان و غدد بزاقي(

٢ حلق

٣ مري

٤ معده چهار قسمتي شامل:

)Rumen( ٥ شکمبه

 )Reticulum( ٦ نگاري

 )Omasum ( ٧ هزارال

 )Abomasum(٨ شیردان

٩ روده باریک شامل: دوازدهه )دئودنوم(، تهی روده  )ژژنوم( و دراز روده )ایلئوم(  می باشد.

١0 روده بزرگ یا فراخ شامل: روده کور )سکوم(، روده بزرگ )کولون( و راست روده  )رکتوم( می باشد.

پلک سوم

نوک مرغ

الله گوش
چشم

تاج

ریش

منقار

دهان: حفره ای که شامل دو بخش داخلی و خارجی است. حفرۀ خارجی توسط لب ها، گونه ها و فک 
محدود می شود و بخش داخلی توسط دندان ها، بالشتک دندانی، سقف، کف دهان و زبان احاطه شده است.
وظیفۀ اصلی دهان گرفتن، خرد کردن و مخلوط کردن غذا با بزاق و بلع آن است. گرفتن غذا در گاو توسط 

زبان و در گوسفند به وسیله لب ها، بالشتک دندانی و دندان های جلویی انجام می گیرد. 

هنرجویان به صورت گروهی مشخصات ظاهری مرغ و گوسفند را بررسی نمایند و تفاوت ها را بیان کنند. فعالیت 
گروهی

تصویر شماتیک دستگاه گوارش گاو

١0

٢

٥
٨

٦

٩

١
٤

٧

٣
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دندان ها: تعداد دندان شیری و دائمی در نشخوارکنندگان به ترتیب 20 و 32 عدد است. دندان های شیری   
پس از مدتی می افتند و جای خود را به  دندان های دائمی می دهند. دندان های شیری کوچک تر و ظریف تر از 

دندان های دائمی هستند.

انواع دندان  در نشخوار کنندگان 
الف( دندان های پیشین: دارای تاج با لبه باریک بوده و وظیفۀ گرفتن و بریدن غذا را برعهده دارند. نشخوار کنندگان 

فاقد دندان های پیشین بر روی فک باالیی هستند و به  جای آن بالشتک دندانی دارند.
ب( دندان های آسیاب کوچک و بزرگ: داری تاج پهن بوده و وظیفۀ آنها خرد و له کردن غذا است. 

زبان: زبان توده ای است ماهیچه ای که روی سطح آن برجستگی هایی به نام پرز وجود دارد. پرزها به   شکل های  
نخی شکل، برگی شکل، قارچی شکل و پیاله ای شکل دیده می شوند. پرزها در حس چشایی، کمک به گرفتن 

غذا و مخلوط کردن آن با بزاق نقش دارند. 
بزاق و غدد بزاقی: مقدار ترشح بزاق در گاو 50 لیتر و گوسفند حدود ١6ـ6 لیتر درمدت 24 ساعت می باشد

غدد بزاقی عبارت اند از: غدۀ بناگوشی، غدۀ زیر فکی، غدد زیر زبانی.

هنرجویان تفاوت وضعیت دندان ها در فک باال و پایین گاو را بیان کنند. فعالیت

                                  استخوان فک پایین در گاو                                                       استخوان فک باال در گاو

؟

؟

؟

؟

؟
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٤ بــا  ٣ کمک به هضم غذا  ٢ تنظیم اسید و باز در معدۀ دام  ١ خیس و لغزنده کردن غذا  وظایف بزاق: 
جلوگیری از ایجاد کف در شکمبه مانع بروز نفخ می شود.

حلق: چهارراه عبور هوا و غذا است و بعد از دهان و 
قبل از مری قرار دارد. و به  وسیلۀ کام نرم به صورت 
مجرای  و  غذا  بلع  هنگام  را  بینی  مجرای  دریچه ای 

تنفس می بندد. هنگام  را  دهان 
مری: رابط بین حلق و معده می باشد و محل آن در 
ناحیۀ گردنی، پشت نای و کمی مایل به چپ است. 
دارای دو دسته ماهیچۀ حلقوی در داخل و طولی در 
انتقال غذا  باعث  با حرکات دودی  خارج است. مری 

به معده می شود.  

فک باال و زبان در گاو

 زبان

مری

نای

  اپی گلوت 

به همراه هنرآموز خود بخش های مختلف را نام گذاری کنید.  فعالیت

٦ 

٥

٤
٣

٢

١
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معده: محل ذخیره و هضم مواد غذایی خورده شده است. معده یک راه ورودی و یک راه خروجی دارد که 
ورودی آن به مری و خروجی آن به رودۀ باریک ختم می شود. در این دو محل دریچه هایی )اسفنگتر( وجود 

دارد که ورود و خروج محتویات را کنترل می کنند. 
معدۀ نشخوار کنندگان: از چهار قسمت اصلی به  ترتیب شکمبه، نگاری، هزارال و شیردان تشکیل شده است. 
سه قسمت اول را پیش معده که فاقد غدد ترشحی می باشند و قسمت چهارم، معدۀ اصلی )شیردان( است که 

ترشحات غدد آن در عمل گوارش دخالت دارند. 
پیش معدۀ نشخوارکنندگان خصوصاً شکمبه شرایطی را مهیا می کنند تا آنها بتوانند از نوعی رژیم غذایی 
خاص شامل مواد خشبی)علوفه های دارای سلولز باال مانند ساقه غالت( کم ارزش استفاده کنند که حیوانات 
ـ  7 درصد مربوط به هزارال  دیگر قادر به هضم آن نیستند. 80 درصد معدۀ گاو به شکمبه، 5 درصد نگاری، 8  

ـ  7 درصد به شیردان اختصاص دارد.  و 8  
شکمبه با توجه به حجم بزرگ آن و مقدار زیاد مواد خشبی خورده شده شرایط حضور و رشد میکروارگانیسم های 

مفید را فراهم می آورد. میکروب ها با عمل تخمیر باعث هضم مواد خشبی می شوند. 

از  خاصره  لگن  تا  سینه  بین  فضای  سمت چپ  حجم  تمام  تقریباً  که  حجیمی  کیسۀ  شکمبه)سیرابی(: 
هفتمین فضای بین دنده ای تا مدخل لگن خاصره را پر کرده است. فضای داخل شکمبه با دو چین خوردگی 
طولی راست و چپ به دو قسمت به  نام کیسه های شکمی و پشتی تقسیم می شود. در کیسۀ پشتی گازهای 
حاصل از تخمیر مواد غذایی، انباشته می شود. سرتا   سر سطح داخلی شکمبه توسط پرزهای ریزی پوشیده 

شده که در مخلوط کردن محتویات و جذب بعضی از مواد مغذی نقش دارند. 
نگاری: کوچک ترین بخش معدۀ نشخوارکنندگان است که محل آن در حفرۀ شکمی و در سمت چپ مقابل 
دنده های 6   و7 و8 می باشد. سطح داخلی نگاری به   شکل چندضلعی )النه  زنبوری( است. نگاری در حد فاصل 
مری، شکمبه و هزارال قرار دارد و حرکت مواد  غذایی را به طرف هزارال و شکمبه کنترل می کند. برای نشخوار 

مواد غذایی، نگاری مواد را از شکمبه به طرف مری و غذای نشخوار شده را به طرف هزارال هدایت می کند.

دستگاه گوارش گاو

شکمبه

مری

هزارال

دئودنوم

شیرداننگاری
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هزارال: هزارال در سمت راست شکمبه، از یک طرف به شکمبه و از طرف دیگر به شیردان راه دارد. هزارال 
از تعداد زیادی صفحات یا الیه های ماهیچه ای که دارای پرزهای ریز و متراکمی است، تشکیل شده است.

وظایف هزارال عبارت است از: خرد کردن ذرات غذا، جذب آب و بعضی از مواد غذایی، جلوگیری از ورود مواد 
غذایی درشت و اجسام خارجی به شیردان است. 

شیردان: شیردان یا معدۀ اصلی به شکل کیسۀ کشیده و طویلی است که در طرف راست و کف حفرۀ شکمی 
قرار دارد. شیردان تنها بخش معدۀ نشخوار کنندگان است که دارای غدد ترشحی است. این عضو از طریق 

اسفنگتر پیلور به ابتدای رودۀ باریک )دوازدهه( راه می یابد. 
وظایف شیردان: در هضم غذا و ترشح اسید و آنزیم های گوارشی، ترشح هورمون گاسترین و انتقال مواد هضم شده 

به دوازدهه نقش دارد.

عمل نشخوار: عملی است که طی آن حیوان ذرات درشت غذا را به دهان برگردانیده، پس از جویدن کامل، 
دوباره وارد معده می کند. 
مراحل سیکل نشخوار:

الف( برگشت غذا از راه مری و از شکمبه به دهان           ب( جویدن مجدد وکامل لقمۀ برگشت داده شده                                     
ج( مخلوط کردن غذای جویده شده با بزاق دهان            د( بلع مجدد غذای جویده شده به معده

به نظر شما هر کدام از بافت های زیر مربوط به کدام بخش از دستگاه گوارش گاو است؟ فعالیت
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روده ها: پس از معده قرار داشته و مانند لوله ای تا مقعد کشیده شده اند. روده ها از نظر شکل و وظیفه به دو 
٢  رودۀ فراخ )رودۀ بزرگ( ١ رودۀ باریک )رودۀ کوچک(  بخش تقسیم می شوند: 

ایلئوم.   الف( دوازدهه )دئودنوم( ب( ژژنوم ج(  از:  باریک عبارت اند  رودۀ باریک: قسمت های مختلف رودۀ 
طول تقریبی رودۀ باریک در گاو و گوسفند به  ترتیب 29 و 24 متر است. 

٣ حرکت مواد  غذایی  ٢ جذب مواد غذایی  ١ ترشح آنزیم ها برای هضم کامل غذا  وظایف رودۀ باریک: 
بزرگ. روده  به  طرف 

از  بزرگ  رودۀ  است.  ساده تر  آن  و ساختمان  کمتر  باریک  رودۀ  به  نسبت  بزرگ،  رودۀ  بزرگ: طول  رودۀ 
٢ قولون ها. قولون ها دارای سه قسمت الف( قولون باال  ١ رودۀ کور  دو   قسمت تشکیل شده و عبارت اند از: 
رونده ب( قولون عرضی )افقی( ج( قولون پایین رونده. قولون پایین رونده در انتهای خود راست روده را تشکیل 

می دهد. رودۀ کور یک رودۀ بسته ای است که در محل اتصال رودۀ باریک به رودۀ بزرگ قرار دارد. 
از جنس  الف( اسفنگتر داخلی که  بوده و دارای دو اسفنگتر است.  لوله گوارش  انتهایی ترین بخش  مقعد: 
ماهیچه های حلقوی صاف و غیر ارادی است. ب( اسفنگتر خارجی که از جنس ماهیچه های مخطط بوده و 

قابل کنترل )ارادی( می باشد.

قسمتی   4 معده  از  بخش  کدام  زیر  شکل  در 
اســت؟ مشــاهده  قابــل  نشــخوارکنندگان  

خودآزمایی

 ایلئوم

راست روده

   سکوم
  شکمبه

کولون باالرونده
 ژژنوم

  دئودنوم
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اندام های ضمیمۀ دستگاه گوارش
این اندام ها جزء دستگاه گوارش نیستند ولی ترشحات خود را داخل دستگاه گوارش می ریزند. و باعث کمک 
٢ لوزالمعده )پانکراس(  ١ غدد بزاقی  به عمل هضم و جذب مواد غذایی می شوند. اندام های ضمیمه شامل 

٣ کبد )جگر( می باشند. 

١ غدد بزاقی: ترشحات خود را )بزاق( در محفظۀ دهان ریخته و با غذای خورده شده مخلوط می کند. بزاق 

دارای وظایف مهمی در فیزیولوژی گوارش است که قباًل به آن اشاره شد.
ترشح   را  لوزالمعده  شیرۀ  اول  دستۀ  است؛  ترشحی  سلول های  نوع  دو  دارای  )پانکراس(:  لوزالمعده   ٢

می کنند. ترشح  هورمون  دوم  دستۀ  و  خارجی(  )ترشحات 
ترشحات دستۀ اول یا شیرۀ لوزالمعده: الف( بیکربنات سدیم که باعث خنثی شدن اثر اسید معده می گردد.      
ب( آنزیم ها شامل: پروتئولیتیک ها )آنزیم های هضم کننده پروتئین( و لیپاز  )آنزیم هضم کننده چربی( و آمیالز 

)آنزیم هضم کننده نشاسته(
٣ جگر )کبد(: بزرگترین غدۀ بدن است و از چند لب تشکیل شده است. کبد بالفاصله پشت پردۀ دیافراگم 

و در سمت راست بدن قرار دارد.
وظایف کبد: الف( ترشح صفرا ب( تصفیه و سم زدایی خون. 

پردۀ صفاق )پریتونیوم(: پرده ای است در حفرۀ شکمی که تمام اعضای این محوطه را در بر می گیرد و 
پردۀ صفاق  نگه می دارد. قسمت های مختلف  آویزان  و  مهره ها متصل  به ستون  را  اندام های حفرۀ شکمی 
٣ مزو واریوم  ٢ چادرینه مربوط به معده و سایر اندام های داخلی  ١ روده بند مربوط به روده ها  عبارت اند از: 

مربوط به اندام های تناسلی.

دستگاه گوارش مرغ

بخش های مختلف دستگاه گوارش مرغ عمل دریافت، هضم، جذب و دفع مواد گوارش نشده را انجام می دهد. 
دستگاه گوارش شامل دهان، حلق، مری، چینه دان، پیش معده، سنگدان، روده باریک، راست روده، کلوآک و 

مخرج است. غدد ضمیمه آن لوزالمعده و کبد است.

  کبد

کیسۀ صفرا      

  کبد

کیسۀ صفرا      
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از دو قسمت  باشد. منقار مرغ  دهان شامل حفره دهانی و منقار می 
ثابت )باال( و متحرک )پایین( تشکیل شده است که سوراخ های بینی 

بر روی بخش باالیی منقار قرار دارد.
پرندگان کام نرم ندارند. کام سخت با شکاف V مانند طولی در قسمت 
انتهایی تقسیم می شود و دهـان و حـفرۀ بینی را بـه یـکدیـگر متصل 
می کند. زبان مرغ مثلثی شکل است و در انتهای زبان برآمدگی حنجره 

قرار دارد. پرندگان فاقد اپیگلوت و غدد بزاقی بزرگ هستند. 
در پرندگان به  دلیل فقدان کام نرم و وجود شکاف در کام سخت باعث 
می شود که پرنده نتواند هنگام نوشیدن آب در دهان خأل ایجاد کند 
بنابراین پرندگان ابتدا آب را وارد دهان می کنند و با باال بردن سر خود 

آب را به مری هدایت می کند.
مری: لوله ای عضالنی است که به سه بخش مری گردنی، چینه دان و مری سینه ای تقسیم می شود. بخشی 
از مری اتساع یافته و چینه دان را تشکیل می دهد. مری دارای غدد موکوسی است که شبیه غدد بزاقی عمل 

می کنند.

اندامی  غده ای(:  )معده  معده  پیش 
دیواره  از  و  است  ضخیم  و  شکل  دوکی 
آن دو ترکیب پپسینوژن و هیدرو کلریک 

می شود. ترشح  اسید 
سنگدان )معده عضالنی(: عضالنی ترین 
بخش دستگاه گـوارش بوده و بـا عضالت 
نیـرومنـد مـی تـوانـد نیرویـی در حـدود 
١00 کیلوگرم بـر واحد سطح وارد کنـد. 
خرد  به  سنگدان  درون  سنگ  ریزه های 

شدن مواد غذایی کمک می کنند. سطح داخلی سنگدان به طور دائم فاسد شده و جدا می شود.

اجرای ناحیه گردنی مرغ

مریچینه دان

معده )سنگدان( دوازدهه )دئودنوم(

پیش معده

لوزالمعده

بخشی از دستگاه گوارش مرغ

 شکاف V شکل
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روده های کوچک: بخش اول روده کوچک که دارای خم U شکل می باشد، دوازدهه یا دئودنوم نام دارد. در 
داخل خم دوازدهه غده لوزالمعده قرار دارد که آنزیم های آمیالز، لیپاز و تریپسین از بخش برون ریز این غده ترشح 
می شود و به هضم قندها و پروتئین ها کمک می کند. از بخش درون ریز آن هورمون های انسولین و گلوکاگون 

جهت تنظیم قند خون ترشح می گردد.

ژژنوم
راست روده

 مدفوع

 سنگدان

سکوم

لوزالمعده

 پیش معده

  دئودنوم

دستگاه گوارش مرغ

ژژنوم زائده مکل

بعد از دئودنوم، تهی روده یا ژژنوم قرار دارد. زائدۀ مکل که از تحلیل کیسه زرده به جای مانده است، در این 
بخش قرار دارد. 

ایلئوم: بعد از دوازدهه قرار دارد و به منفذ سکوم اتصال می یابد. این بخش در حالت طبیعی مجاور دوازدهه 
می باشد.

سکوم: در طیور دو عدد است که در هضم و جذب مواد  غذایی دخالت دارد.
کلوآک: بخش پیازی  شکل مشترک بین دستگاه های گوارش و تولید  مثل و دستگاه ادراری است.

مخرج: بخش انتهایی دستگاه گوارش است.

راست روده

کلوآک

سکوم
روده باریک

کبد

سنگدان

پیش معده

مری

چینه دان

دوازدهه
لوزالمعده
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کبد: عمل اصلی کبد ترشح صفرا است. کبد مرغ از 
راست  لوب  که  تشکیل شده  و چپ  راست  لوب های 
بزرگ تر از لوب چپ است. سطح جلویی یا قدامی هر 
دو لوب در تماس با قلب و سطح شکمی کبد با جناق 
در تماس است. در حالت طبیعی کیسۀ صفرا در سطح 
داخلی )احشایی( لوب راست قرار دارد و اغلب به شکل 
کیسه صفرا  است.  مشاهده  قابل  استوانه ای  یا  گالبی 

محل ذخیرۀ صفرای ترشح شده از کبد می باشد.

کبد مرغ

هنرجویان به صورت گروهی نسبت به تهیه دستگاه گوارش مرغ و گوسفند اقدام نمایند و تفاوت ها را 
بررسی نمایند.   

فعالیت 
گروهی

دستگاه  تولید مثل 

تـولیدمثل در پستانداران از نـوع جنسی است. بـه ایـن معنی که در اثر عمل جفتگیری و ترکیب دو سلول 
جنسی نر   و  ماده، سلول تخم )نطفه( در رحم حیوان ماده به  وجودآمده و بر اثر رشد و تکامل جنین تشکیل 
می شود. سپس دوران بارداری را طی کرده و با عمل زایمان نوزاد به  دنیا می آید که در دوران اولیۀ زندگی نیاز 
به غذای خاصی دارد که توسط غدد شیری مادر به نام پستان در اختیارش قرار می گیرد. دستگاه تولید مثل 
دام نر  و  ماده با توجه به وظایف و نقشی که دارند با هم کاماًل متفاوت هستند. در این قسمت با اجزا و نقش 

آنها آشنا خواهید شد. 
دستگاه تولید مثل دام

دستگاه تـولید مثل مسئول تولید سلوهای جنسی نر )اسپرماتوزوئید( و ماده )تخمک( و ترشح هورمون های 
جنسی می باشد.

الف( دستگاه تولید مثل دام نر: دستگاه تولید  مثل دام نر شامل بیضه ها، کیسه بیضه، اپیدیدیم، غدد ضمیمه، 
مجرای وابران یا لوله منی بر و آلت تناسلی )قضیب( است.

بیضه ها: بیضه ها عضو اصلی تولید مثل دام نر هستند و به وسیلۀ کیسۀ بیضه پوشیده می شوند و در خارج از 
محوطه شکمی و بین دو پا به وسیلۀ بند بیضه به حالت معلق قرار دارند. بیضه به شکل بیضی بوده و در گاو 

500  ـ400  گرم و در گوسفند 300ـ80 گرم وزن دارد. بیضه از دو قسمت تشکیل شده است: 
٢ سلول های بینابینی. ١ لوله های منی ساز     

١ لوله های منی  ساز: لوله های منی ساز 90 درصد از حجم بیضه را اشغال کرده و پر از اسپرم هستند و در 
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گوسفند ١500 تا 7000 متر طول دارند. لوله های منی ساز دارای سلول های اسپرماتوگونی )سلول مادری 
را  اسپرم ساز  مادر  های  سلول  تغذیه  و  محافظت  که  سرتولی  های  سلول  هستند.  اسپرماتوزوآ(  تولیدکنندۀ 

بر عهده دارند. به طور کلی وظیفۀ لوله های منی ساز تولید سلول جنسی نر یا همان اسپرماتوزوآ می باشد. 
٢ سلول های بینابینی: سلول های بینابینی، بین لوله های منی ساز قرار دارند و هورمون های جنسی دام نر 

شامل تستوسترون و آندسترون را تولید می کنند. این هورمون ها سبب بروز صفات ثانویه جنسی، آثار بلوغ و 
رفتار های جنسی در دام نر می شوند. 

٤ آمپول  ٣ غدد کوپر  )بولبواورترال(    ٢ غدد وزیکولی     ١ غده پروستات      غدد ضمیمه:  این غدد شامل: 
است.

قضیب

ستون مهره

راست روده   مخرج

   مثانه 

  بیضه 

فعالیت هنرجویان بخش های مختلف مربوط به دستگاه تولید مثل دام نر را نام گذاری کنند:
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ب( دستگاه تولید مثل دام ماده: شامل تخمدان ها، مجاری تخم بر )لوله های رحمی(، رحم، مهبل و فرج 
می باشد.

تخمدان ها: تخمدان ها به رنگ خاکستری با سطح صاف هستند. وزن آن در گاو به 20 گرم می رسد البته در 
سنین مختلف اندازه آن متفاوت است.

از بافت اسفنجی بوده و دارای رگ های خونی  تخمدان دارای دو الیه مرکزی و قشری است. الیه مرکزی 
فراوان است. الیه قشری یا تخم زا فعال بوده و حاوی تخمک است و همچنین دارای برجستگی های فولیکولی 

می باشد.
 وظایف تخمدان ها 

١ تولید سلول جنسی ماده یا تخمک: تخمک از سلول های مادری به نام اووگنی تحت پدیده اووژنز به وجود 

می آیند. تخمک در تخمدان و قبل از ترک آن داخل فولیکول قرار گرفته و فولیکول به همراه تخمک رشد 
می کند و به سطح تخمدان آمده و قابل مشاهده می شود. به تدریج فولیکول رسیده )فولیکول گراف( می ترکد 
و تخمک آزاد می شود و به طرف مجرای تخم بر می رود. محلی که فولیکول پاره شده، لخته خونی تشکیل 
می گردد که به آن جسم خونی گویند و سپس به جسم زرد تبدیل می شود. در صورت لقاح و آبستنی جسم 
زرد تا پایان آبستنی باقی می ماند و در عدم آبستنی جسم زرد تحلیل رفته و جای آن را جسم سفید می گیرد. 

با از بین رفتن جسم زرد باعث رشد دوباره فولیکول آغاز شده و تا آزادسازی تخمک دیگر ادامه می یابد.
٢ تولید هورمون های جنسی ماده: هورمون های جنسی متعددی در تخمدان تولید می  شود که مهم ترین 

آنها استروژن و پروژسترون هستند. هورمون استروژن توسط فولیکول رسیده و هورمون پروژسترون توسط 
جسم زرد ترشح می شود. این هورمون ها باعث ایجاد رفتار جنسی، فحلی و بروز صفات ثانویه جنسی در دام 

ماده می شوند. 

تخمدان

بدنه رحم  شاخ رحم

مهبل

گردن رحم

پرده های 
نگهدارنده

تخمدان

  شاخ رحم

بدنه رحم

گردن رحم

مهبل

بخش های مختلف رحم گاو
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مجاری تخم بر )لوله های رحمی(: یک جفت لوله کوچک که از یک طرف به شاخ های رحم متصل  و از 
طرف دیگر در مجاورت تخمدان ها قرار دارند. تخمک پس از عمل تخمک افشانی یا اووالسیون وارد این مجرا 

شده و در صورت حضور اسپرماتوزوآ، عمل لقاح صورت می گیرد.
رحم: رحم عضوی است عضالنی که از انتهای مجرای تخم بر شروع و به مهبل ختم می شود. 

٣ گردن رحم ٢ بدنۀ رحم  ١ شاخ های رحم  قسمت های مختلف رحم عبارت اند از: 
مهبل )واژن(: لولۀ استوانه ای شکل است که از یک طرف به گردن رحم و از طرف دیگر به لبه های فرج 

می شود.  منتهی 
فرج: خارجی ترین قسمت دستگاه تناسلی دام ماده است.

آبستنی: پس از عمل لقاح، تخم بارور شده مرتباً تقسیم شده و پس از چند روز به سمت یکی از شاخ های 
رحم حرکت می کند. پس از مستقر شدن در رحم، شروع به رشد و نمو می کند. مراحل مختلف آبستنی از 

لقاح تا زایش عبارت اند از: 
مرحلۀ اول: از لقاح تا استقرار در رحم. مرحلۀ دوم: از استقرار تا چسبندگی به دیوارۀ رحم که در این مرحله، 

موجود نطفه نام دارد. مرحلۀ سوم: از چسبندگی تا زایش. در این مرحله، موجود جنین نام دارد.
مدت زمان آبستنی در گاو 284ـ279 روز و در گوسفند ١5١ـ١49 روز به  طول می انجامد. در این مدت جنین 

نیازهای خود را از طریق بند ناف تأمین می کند.
زایش: در پایان آبستنی، جنین رشد یافته در رحم، از طریق دستگاه تولید مثل دام ماده به بیرون هدایت شده 

که این عمل زایش نام دارد. در اواخر آبستنی از پستان ها مایعی به نام آغوز یا ماک خارج می شود. 
مراحل زایش: 

مرحلۀ اول: دردهای زایمان. 
مرحلۀ دوم: خروج نوزاد از بدن مادر. 

مرحلۀ سوم: خروج جفت و پایان زایش.

فعالیت هنرجویان بخش های مختلف دستگاه تولید مثل دام ماده را نام گذاری نمایند:

٢

٣ ٤

٥
٦

٧ ٨

٩

١0

١١

١
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پستان یک غدۀ پوستی و مجموعـه ای از چند واحـد جـداگانه است. هر یک از ایـن واحـدها مستقل بـوده، 
به وسیلۀ دیواره هایی، از هم جدا می شوند. به هریک از این واحدها یک کارتیه گفته می شود. تعداد کارتیه ها 
در دام های مختلف متفاوت است. پستان گاو چهار و گوسفند دو کارتیه دارد. مجموعۀ کارتیه ها در پستان 
به وسیلۀ کیسه ای به نام پوست پستان احاطه می شوند و هر کارتیه از سلول های ترشحی شیر و بافت پیوندی 

یا نگهدارنده تشکیل شده  است. 
مجاری شیر به هم می پیوندند و در پایین 
کارتیه مجاری بزرگ تری را به نام دهلیز 
یا اتاقک کارتیه تشکیل می دهند. دهلیز 
هر کارتیـه، محل ذخیره شدن بخشی از 
شیر تولید شده است. در زیر دهلیز یک 

سرپستانک قرار دارد. 
سرپستانک: عبارت است از کانـالـی که 
شیر تولید شده درهر کارتیه را از پستان 

خارج کرده و خود دارای دهلیز سرپستانک و منفذ پستان می باشد. این منفذ نیز به وسیلۀ یک اسفنگتر باز 
شده و شیر را خارج می کند.

رگ های پستانی: مواد الزم برای تولید شیر 
در سلول های ترشحی شیر توسط خون تأمین 
می رسد،  پستان  بافت  به  که  می شود. خونی 
به وسیلۀ یک جفت سرخرگ شرمگاهی تأمین 
عبور  مغابنی  مجرای  از  ها  رگ  این  شود.  می 

کرده وارد پستان می شوند.
خون سیاهرگی پستان نیز، به وسیلۀ یک جفت 
سیاهرگ شرمگاهی از نقاط مختلف آن جمع آوری 
می شود. این رگ ها با عبور از مجرای مغابنی وارد 
حفرۀ شکمی شده، سرانـجام بـه سیاهـرگ های 

ناحیۀ دستگاه گوارش می پیوندند.
اعصاب پستانی: رشته های حسی و حرکتی، از اعصاب سمپاتیک وارد پستان می شوند. تحریک این اعصاب 
از طریق دستگاه عصبی مرکزی، همیشه سبب حرکت شیر از سلول های مولد شیر، به طرف مجاری و در 

نهایت باعث خروج شیر از پستان می شود. 
چگونگی تولید شیر ) الکتوژنز(: یک هفته مانده به زایمان پستان آماده تولید شیر می شود. پس از زایمان 
دوشش یـا خـوردن شیر تـوسط گوساله، منجر به تحریک عصبی و هورمونی شده و در نتیجه سلول های 
مولد شیر تحریک می شوند. درفاصلۀ زمانی بین دو بار دوشش مجدداً سلول های آلوئولی )مولدشیر( ساخته 

می شود. با تولید شیر آلوئول ها پاره شده و محتویات خود یعنی شیر را به مجاری شیر می ریزند. 

عرق خونی
کارتینه

ساختمان پستان گاو

کارتینه

سیاهرگ ها

سرپستانک

پستان گاو
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ترکیب شیر: شیر محتوی چربی، آب، پروتئین، الکتوز، مواد معدنی و ویتامین ها است.
فیزیولوژی خروج شیر: در حالت طبیعی، تحریک پستان برای خروج شیر با مکیدن نوزاد انجام می شود و 

در شرایط مصنوعی این تحریک با شست وشو و دوشیدن پستان توسط دستگاه شیردوشی صورت می گیرد.
خروج شیر از پستان یک عمل غیر ارادی است. بدین معنی که با ایجاد تحریک، سبب ارسال جریان های 
عصبی به بخش عقبی غدۀ هیپوفیز مغز حیوان شده و سبب ترشح هورمون اکسی توسین می شود. درنتیجه 
اثر این هورمون بر روی ماهیچه های اطراف آلوئول ها، باعث انقباض آنها شده و در نهایت منجر به خروج شیر 

می شود. 
هورمون ممانعت کنندۀ خروج شیر: هورمون آدرنالین، هورمونی است که در موقع ترس و استرس ترشح 
شده و مانع خروج شیر از پستان می شود. بنابراین وجود استرس و ترس مانع خروج شیر و اختالل در عمل 

شیردوشی می شود.

فعالیت هنرجویان تفاوت های پستان گاو و گوسفند را بیان کنند:

دستگاه تولید مثل خروس

دستگاه تولید مثل خروس: شامل دو عدد بیضه است که در محوطه شکمی قرار دارد و هرکدام از بیضه ها 
در سطح شکمی و بخش قدامی کلیه ها قرار دارند. در سنین بعد از بلوغ چندین برابر بزرگ تر می شوند. 
قسمت بیشتر بیضه از لوله های مارپیچی به نام لوله های اسپرم ساز ساخته شده و بین آن بافت بینابینی قرار 
دارد. سلول های الیدیگ در همین بافت قرار داشته که هورمون تستوسترون می سازند. ترشحات مایع منی 

از طریق مجرای منی بر )دفران( از بیضه ها به کلوآک منتقل می شود. 
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دستگاه تولید مثل مرغ: تخمدان چپ در داخل محوطه بطنی و نزدیک کلیه ها قرار گرفته است و در پرنده 
بالغ شبیه خوشه انگور می باشد که از زرده های متعدد به اندازه های مختلف تشکیل شده است.

مجرای اویداکت یا تخم بر، می تواند به پنج بخش تقسیم شود.
١ شیپور: به شکل قیف و در زیر تخمدان چپ قرار دارد.

٢ ماگنوم       

٣ ایستموس                            

٤ زهدان یا رحم      

٥ مهبل  

بیضه ها

لوب قدامی کلیه

لوب میانی کلیه

 لوب خلفی کلیه

نمای شماتیک از دستگاه ادراری ـ تناسلی خروس

سیاهرگ پشتی
بیضه

 اپیدیدیم

کلیهآئورت
سرخرگ سیاتیک

وازادفران
میزنای

کلوآک

دستگاه تولیدمثل مرغ

رحم )تشکیل پوسته آهکی(

فولیکول

 مگنوم )تشکیل سفیده و شاالز(

مهبل )ترشح کوتیکول و رنگدانه(
ایستموس 

)تشکیل غشاء و 
سفیده رقیق( 

تخمدان
 شیپور )لقاح(

مخرج

روده
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ساختمان تخم مرغ 

تخمدان مرغ بالغ، شبیه خوشه انگور می باشد که در آن تعدادی فولیکول )اووسیت( در اندازه های کوچک 
تا بزرگ وجود دارند. مراحل ساخته شده تخم مرغ بدین قرار است که، درحدود چند روز قبل از تخمگذاری 
یکی از فولیکول ها رشد و تکامل یافته و بزرگ می شوند فولیکول ها شامل زرده و غشاء زرده هستند. وقتی 
فولیکول به حد کافی بزرگ شد، غشاء فولیکول از محلی که فاقد رگ خونی است، پاره می شود و زرده 
به درون شیپور می افتد که به این عمل آزاد سازی تخمک یا اووالسیون گویند. سلول های اسپرماتوزئید، 
می توانند در شیپور با تخمک لقاح یابند و سلول تخم بارور تشکیل شود. سلول تخم یا زرده از شیپور عبور 
کرده و وارد ماگنوم شده و در این مکان سفیده غلیظ و شاالز بر روی زرده ترشح می شود. سپس به ناحیه 
ایستموس می رسد و سفیده رقیق و دو الیه غشاء اطراف سفیده را در برمی گیرد در ناحیه رحم پوسته آهکی 
و در برخی نژادهای طیور رنگدانه ترشح می شود. اتاقک هوایی نیز در این ناحیه در بخش پهن تخم مرغ 
تشکیل می گردد سپس تخم مرغ وارد مهبل می شود و الیه کوتیکولی در اطراف تخم مرغ ترشح می گردد. 

ساختمان تخم مرغ شامل صفحه رویشی، زرده، سفیده، غشاء پوسته و پوسته می باشد.

استیموس رحم

مهبل

مگنومشیپور

دستگاه تولیدمثل مرغ
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دستگاه ادراری )دفعی(

وظایف دستگاه ادراری شامل، تشکیل و دفع ادرار، تعادل اسید و باز بدن، دفع مواد زائد سمی از بدن، ترشح 
بعضی از هورمون ها و تنظیم میزان آب بدن می باشد.

دستگاه ادراری شامل یک جفت کلیه و دو میزنای و مثانه می باشد.

ساختمان اجزاء مختلف تخم مرغ

سفیده

زرده

غشاء بیرونی

شاالز

 اتاقک هوایی

 دیسک ژرمینال
غشاء زرده

 غشاء داخلی

 پوسته آهکی

فولیکول

دستگاه ادراری دام 

کلیه ها: کلیه ها مسئول تشکیل و ترشح ادرار و به رنگ قرمز مایل به قهوه ای هستند. در گوسفند و بز لوبیایی 
شکل و در گاو لُب لُب است. کلیه ها در دو طرف ستون مهره ها )2یا 3 مهرۀ اول کمری( و در میان توده ای 
از بافت چربی قرار دارند. عمل کلیه، تنظیم آب و غلظت امالح بدن است. همچنین در دفع مواد سّمی خون 

نقش دارد. کلیه ها در خارج از کیسه صفاقی قرار دارند.
در برش طولی کلیه دو ناحیه قشری و مرکزی قابل تشخیص است، در ناحیه قشری جسمک کلیوی قرار دارد. 

ناحیه مرکزی دارای خطوط شعاعی رنگ پریده تر است.
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نفرون: بافت کلیه از تعداد زیادی نفرون تشکیل شده 
است. هر نفرون یک واحد کار کلیه محسوب می شود 
و قادر است به  تنهایی ادرار تولید کند. نفرون هـا به 
و مجاری  منتهی می شوند  ادرار  مجاری جمع کننده 
جمـع کننده بـه لگنچه کلیه و نهایتـاً ادرار بـه طرف 

میزنـای حرکت می کند.
از  که  ادرار  تخلیه  مجرای  باریک  قسمت  میزنای: 
از دو  امتداد دارد. دو میزنای  تا مثانه  لگنچه کلیوی 

می شوند. آن  وارد  مثانه  پشتی  سطح  از  کلیه، 
مثانه: مثانه به منزلۀ مخزن ادرار است. اندازه و شکل 
آن بسته به میزان ادرار جمع شده در آن متغّیر است.
دو  دارد.  ارتباط  خارج  با  مجرا  سه  وسیلۀ  به  مثانه 
میزنای که از کلیه ها به مثانه وارد می شوند و مجرای 
سوم، مجرای میز راه است که در پایین و جلوی مثانه 

دارد. قرار 

کلیه گاو

میزنای

 لگنچه کلیوی

 سرخرگ و سیاهرگ کلیوی

کلیه گوسفند و بز

بخش قشری کلیه

میزنای

لگنچه کلیه
بخش هرمی کلیه                          

 کلیه دو نیم شده گوسفند و بز

کپسول بومن
سرخرگ وابران
سرخرگ آوران

لوله پیچ خورده
 نزدیک

سرخرگ کلیه  شاخه ای
 از سیاهرگ

 کلیه
سیاهرگ

 کلیه

بخش نازک 
پایین رونده 

لوله هنله
شبکه مویرگی کلیه

لوله جمع کننده ادرار

ادرار به سمت لگنچه
ساختمان نفرون
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میز راه: مجرایی است که ادرار جمع شده در مثانه را به خارج منتقل می کند. این مجرا دارای مخاط ظریفی  است 
که در ابتدای آن در محل اتصال به مثانه ماهیچۀ حلقوی وجود دارد که اسفنگتر میزراه را می سازد. میزنای در 

حیوانات نر نسبت به ماده طویل تر است.   
تخلیۀ ادرار: به تدریج ادرار در مثانه تجمع می یابد و احساس ادرار کردن زمانی ایجاد می شود که به علّت 
انعکاسی عصبی است که  ادرار یک عمل  آید. تخلیه  به جدار مثانه فشار وارد  ادرار موجود در مثانه  حجم 

به وسیله مغز کنترل می شود.  

تفاوت های کلیه در گوسفند و گاو را نام ببرید: فعالیت

دستگاه دفعی مرغ

دستگاه دفعی مرغ شامل دو عدد کلیه است که به طور قرینه در دو طرف سطح شکمی استخوان های مهره 
)بخش سین ساکروم( قرار دارند و می تواند به سه بخش قدامی و میانی و خلفی تقسیم شوند. از کلیه ها به 

طور مجزا دو عدد لوله خروج ادرار یا میزنای خارج شده و ادرار را از کلیه ها به کلوآک انتقال می دهند. کلیه ها 
مسئول تصفیه خون، ترشح یا تراوش و بازجذب مواد هستند. اسید اوریک مهم ترین محصول حاصل از سوخت 

و  ساز در بدن است که توسط ادرار دفع می شود.

در نزدیکی کلیه ها کدام غدۀ مهم وجود دارد؟ مطالعه 
کنید
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دستگاه تنفس

تمام موجودات زنده برای تداوم حیات خود نیاز به اکسیژن دارند. زیرا انجام فعالیت های مختلف نیاز به انرژی 
دارد و انرژی حاصل از ترکیب مواد انرژی دار )غذا( با اکسیژن حاصل می شود.

دفع  و  ها  سلول  در  اکسیژن  مصرف  )دم(، سپس  هوا  در  موجود  اکسیژن  انتقال  و  گرفتن  تنفس:  تعریف 
گویند. تنفس  را  دم(  )باز  بدن  از  ساز  و  از سوخت  دی اکسید  کربن حاصل 

اندام های اصلی دستگاه تنفس دام

دستگاه ادراری )دفعی( مرغ چه تفاوت هایی با گوسفند دارد؟ فعالیت

دستگاه تنفس دام

ریه )شش(

نای

غده فوق کلیوی
بیضه ها

کلیه

آئورت پشتی
بزرگ سیاهرگ زیرین

سیاهرگ کلیوی

روده بزرگ

مجاری دفران
میزنای

کلوآک
کوپرودئوم

یورودئوم
پروکتودئوم

میزنای
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و  درخشان  ارغوانی  رنگ  به  کربن(  اکسید  دی  و  )اکسیژن  تنفسی  گازهای  مبادلۀ  محل  شش ها:  الف( 
به  صورت بافت اسفنجی نرم در قفسه سینه )شش راست و شش چپ( قرار گرفته است. شش ها به وسیله دو 

شاخه  نای به هم مربوط اند و به وسیله فضای بین سینه ای از هم جدا می شوند.
ب( مجاری تنفسی: 

١ منخرین)سوراخ های بینی(: که در سطح خارجی فاقد مو و به جنس غضروفی است.

به حلق منتهی  به دو سوراخ منخرین و درعقب  استوانه ای شکل که درجلو  حفره های بینی: مجاری   ٢

می شوند.
٣ حنجره: عضو دریچه دار غضروفی که در باالی نای و عقب حفرۀ بینی بعد از حلق قرار گرفته و به استخوان 

از 9 غضروف تشکیل شده و در تولید صدا و تنظیم حجم هوای تنفسی  المی شکل متصل است. حنجره 
دخالت دارد.

٤ نای: عضوی غضروفی که به صورت مجرای طویل از حنجره تا شش ها کشیده شده و دارای غضروف های 

نعلی شکل است.
٥ نایژه ها: نای در باالی قلب به دو مجرای کوچک تر به نام نایژه تقسیم شده و وارد شش ها می شوند.

به  نایژک تقسیم می شوند و نهایتاً  نام  از ورود به شش ها به مجاری کوچک تر به  نایژه پس  ٦ نایژک ها: 

می شوند. ختم  آلوئول ها 

ج( پرده های جنب: دارای دو الیه است یکی روی شش ها را می پوشاند و دیگری به دنده ها چسبیده است.
د( پردۀ دیافراگم: ماهیچۀ وسیع و منفردی است که در حّد فاصل قفسه سینه و حفره شکمی قرار گرفته 

و در عمل تنفس نقش دارد. 
هـ( قفسه سینه: شامل دنده ها، جناق سینه، ماهیچه های تنفسی بین دنده ای خارجی و داخلی و پردۀ 

است. دیافراگم 
حرکات تنفسی شامل:

الف( دم: کشیدن هوا به داخل شش ها با انقباض ماهیچه های بین دنده ای خارجی انجام می شود.

دستگاه تنفس دام

ریه

حنجره
منخریننای
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ب( بازدم: بیرون دادن هوا از شش با انقباص ماهیچه های بین  دنده ای داخلی انجام می شود.
تنفس داخلی و تنفس خارجی: تنفس داخلی همان تبادل گازهای تنفسی در سطح سلول های بدن یا 
تنفس سلولی می باشد و گازهای تنفسی توسط دستگاه گردش خون جابه جا می شود. تنفس خارجی همان 
تبادل گازهای تنفسی در سطح کیسه های هوایی)آلوئول های شش( توسط عمل انتشار و عبور اکسیژن از 
دیوارۀ مرطوب کیسه های هوایی و سپس عبور از مویرگ ها و ورود اکسیژن به خون و خروج دی اکسید کربن از 
خون و دیوارۀ مویرگ ها و سپس عبور از دیوارۀ کیسه های هوایی و دفع دی اکسید کربن با عمل بازدم می باشد.

نقش و نحوه عملکرد پرده های جنب و دیافراگم در کمک به عمل تنفس چیست؟ مطالعه 
کنید

دستگاه تنفس مرغ

شامل بینی، حنجره، نای، شش ها و کیسه های هوایی ضمیمه شده است.
بینی با دو منفذ، بر روی قطعه باالیی منقار قرار دارد. سوراخ های بینی به حفره بینی ختم می شوند و بینی 
دارای سه عملکرد بوییدن )استشمام(، فیلتر اجرام خارجی و تنظیم حرارت هوای ورودی است. حفره بینی از 

طریق شکاف V شکل شوان به حفره دهانی راه دارد.
در انتهای زبان، شکاف حنجره ای قرار دارد که دریچه حنجره به داخل نای می باشد. نای از حلقه های غضروفی 
روی هم تشکیل می شود و نای پرندگان نسبت به پستانداران طوالنی تر و پهن تر می باشد. سیرینکس )جعبه 
صوتی( در ناحیه دو شاخه شدن نای و داخل حفره سینه ای قرار دارد. نای به برونش های اولیه و سپس به 
برونش های ثانویه تقسیم می شود در پرندگان کیسه های هوایی وجود ندارد و برونش های ثانویه در انتها شبیه 
کیسه هایی هستند که از یک الیه سلول های پوششی تشکیل شده و محل تبادالت  گازی  بین خون و هوای 
تنفسی هستند.کیسه های هوایی در مرغ 9 عدد است و شامل کیسه های هوایی زوج گردنی، سینه ای جلویی، 
سینه ای عقبی، شکمی و کیسه های منفرد ترقوه ای هستند. ریه ها در مرغ از ناحیه پشتی در بین دنده ها قرار 

گرفته و بدون پرده جنب و دیافراگم هستند.

 کیسه های هوایی در مرغ

نای مرغ
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دستگاه گردش خون

تشریح و فیزیولوژی دستگاه گردش خون 
دستگاه گردش خون از سه بخش عمده خون، قلب و رگ ها تشکیل شده است و به طور کلی با کار مداوم 
خود، مواد غذایی و اکسیژن را برای عمل تغذیه و تنفس بافت ها در سراسر بدن توزیع می کند و مواد زائد را 

از دسترس بافت ها دور می سازد. 
وظایف خون

١ انتقال مواد غذایی از دستگاه گوارش به اعضای بدن

٢ انتقال اکسیژن از شش ها به اعضای بدن 

سوراخ های بینی

شکاف حنجره ای

جعبه صوتی 
)الرینکس( 

  لوب قدامی کلیه

 ریه چپ
 ریه راست

تفاوت دستگاه تنفس مرغ با گاو چیست؟ فعالیت
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٣ انتقال مواد زائد دفعی به کلیه ها

٤ انتقال دی اکسید کربن دفعی از بافت های بدن به شش ها 

٥ انتقال هورمون ها و ایجاد ارتباط هورمونی بدن 

٦ انتقال آنزیم  های حیاتی در بدن 

٧ انتقال سلول های دفاعی و شرکت در فعالیت های ایمنی بدن و دفاع در مقابل عوامل بیماری زا و تنظیم درجه 

حرارت بدن
خواص عمومی خون

رنگ خون: رنگ خون به واسطه وجود گلبول ها کدر است. رنگ خون سرخرگی که دارای اکسیژن بیشتری 
است قرمز درخشان و خون سیاهرگی که شامل اکسیژن کمتری است، قرمز تیره می باشد. pH خون 7/4 

است.
سلول های خونی: سلول های خونی شامل گلبول های قرمز، گلبول های سفید و پالکت ها می باشد که در پالسما 
به حال تعلیق قرار گرفته اند. پالسما یا همان مایع میان بافتی خون، حدود 55 درصد حجم خون را تشکیل 

می دهد. 
گلبول های قرمز: گلبول های قرمز سلول هایی 
بـدون هسته هستند کـه توسط مـغز استخوان 
ساخته می شوند و طول عمر آنها ١20 تا ١40 
روز است و تعداد آن در هر میلی متر مکعب از 
خون گاو 7 میلیون و در گوسفند 8 میلیون عدد 
است. گلبول قـرمز حـاوی هموگلوبین است که 

حاصل اکسیژن می باشد. 
وظایف گلبول قرمز: رساندن اکسیژن از شش ها 
به بافت های مختلف، انتقال گاز دی اکسید کربن از 
بافت ها به شش ها، ایجاد خاصیت بافری )تامپونی( 

به خون.
گلبول سفید: سلول هـای هسته داری هستند که 
توسط مغز استخوان و گره های لنفاوی بدن ساخته 

می شوند.
وظایف گلبول های سفید خون: این سلول ها در حقیقت واحدهای متحرک سیستم دفاعی بدن محسوب 
می شوند و به کمک حرکات آمیبی، توان حمله به میکروب ها  و بیگانه خواری را دارا هستند. بنابراین هنگام 

وقوع بیماری تعداد گلبول های سفید خون باال می رود.
پالکت ها: پالکت ها در مغز استخوان ساخته می شوند و وظایف آنان عبارت اند از: جلوگیری از خونریزی با اثر 

انقباضی در رگ ها، شرکت در پدیدۀ انعقاد خون، التیام زخم های ایجاد شده در رگ ها.
پالسما: بخش مایع خون پالسما نام دارد و حاوی یون ها، مواد معدنی و مولکول های آلی می باشد. پالسما 
با عبور از قسمت های مختلف باعث انتقال سایر مواد به بافت های بدن می شود. پروتئین های پالسما شامل 

آلبومین، گلوبولین و فیبرینوژن است. 

گلبول سفید

سلول های خونی دام

   گلبول قرمز 

پالکت
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لنف: لنف همان مایع بین سلولی است که در رگ های لنفاوی جریان دارد و غلظت پروتئین های آن کمتر 
از پالسما است.

قلب: عضو اصلی دستگاه گردش خون و در حقیقت، پمپ ماهیچه ای است که در حفره قفسه سینه قرار 
گرفته است. قلب با عمل انقباض و انبساط قسمت های دهلیزی و بطنی خود باعث ایجاد فشار خون مناسب و 
رساندن خون به دورترین بافت های بدن می گردد و در مواقع کار بدنی شدت فعالیت خود را باال می برد.)قلب 

در مرحله سیستول و دیاستول فقط انقباض دارد و انبساط ندارد(

جایگاه قلب: قلب در باال و جلوی قفسه سینه قرار دارد و رأس قلب عقب، پایین و کمی به سمت چپ تمایل 
3 آن به طرف چپ کشیده شده و شش ها آن را در 

5
دارد. قلب تقریباً در زیر دنده سوم تا ششم جای دارد و 

بر می گیرند. 

سیاهرگ 
زبرین

 بطن راست    
بطن چپ

آئورت

 دهلیز چپ  

میترال

دریچه سینی آئورت

  دریچه سینی 
سرخرگ ریوی

  بطن چپ

 بطن راست
 دریچه سه لتی

  قلب

 آئورت

 سرخرگ ریوی

سیاهرگ زیرین

دهلیز راست

ریه  

 استخوان کتف

   کبد  طحال

 قلب
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قسمت های مختلف قلب: 
١ قلب در پرده  ای به نام پریکارد قرار دارد. پریکارد دوالیه بوده و مایعی به نام آبشامه درون آن وجود دارد. 

قلب دارای سه الیه اپی کارد )بیرونی( میوکارد یا عضله قلبی )میانی( و آندو کارد )الیه داخلی(
٢ قلب از طول به دو قسمت مجزا تقسیم می شود. قلب راست و قلب چپ. هر قسمت چپ و راست قلب 

دارای دو حفره است که حفره باالیی دهلیز و پایینی بطن 
نام دارد.

و دهلیز چپ  ارتباط بطن چپ  دریچه ای که در محل   ٣

واقع است دریچه دولتی میترال نام دارد و از بازگشت خون 
به دهلیز جلوگیری می کند و دریچه ای که بین بطن راست 
و دهلیز راست واقع شده دریچه سه لتی نام دارد. همچنین 
دریچه های بین بطن ها و سرخرگ های خروجی از قلب یعنی 
رند که به دریچه های  سرخرگ های ششی و آئورت قرار دا
نیمه هاللی معروف اند و از بازگشت خون به بطن ها جلوگیری 

می کنند.

الیه پریکارد

مایع آبشامه

  قلب 
پریکارد   

عروق یا رگ های خونی

مجاری کوچک و بزرگی هستند که در آنها خون و لنف جریان دارد و در سرتاسر بدن کشیده شده اند. رگ های 
خونی عبارت اند از: سرخرگ ها یا شریان هاـ  سیاهرگ ها یا وریدهاـ  مویرگ هاـ  رگ های لنفاوی. 

سرخرگ ها: رگ هایی هستند که از طریق آنها خون از قلب به اعضای بدن برده می شوند. سرخرگ های 
گردش خون عمومی حاوی خون روشن و سرخرگ های گردش خون ششی دارای خون تیره است. سرخرگ ها 
به دلیل دارا بودن دیواره های قابل ارتجاع و قطور همواره حتی در صورت خالی بودن به شکل استوانه دیده 

می شوند.
سیاهرگ ها: سیاهرگ ها، خونی که از مویرگ ها برمی گردد را جمع آوری و به طرف قلب می برند. سیاهرگ ها 

به دلیل ساختمان نازک تر نسبت به سرخرگ ها هنگام خالی بودن روی هم می خوابند. 
مویرگ ها: رگ های بسیار نازکی هستند که دیواره آنها فقط از یک الیه سلول سنگفرشی پوشیده شده و محل 

مبادله مواد با سلول ها محسوب می شود. 
رگ های لنفاوی: یک مسیر فرعی حرکت مایع لنف و نیز مولکول های درشت مانند پروتئین ها و چربی ها از 
فضاهای سلولی به طرف خون هستند و در تمام بدن به جز پوست، مغز، نخاع و استخوان ها گسترش دارند. 

رگ های لنفاوی مواد خود را به سیاهرگ ها می ریزند.
گره های لنفاوی: سیستم هایی هستند که مانند صافی عمل کرده و مانع از ورود مواد خارجی مثل میکروب ها 

و سموم آنها به دستگاه گردش خون می شوند. در داخل گره های لنفاوی سلول های بیگانه خوار وجود دارند.
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سیستم دفاعی بدن: شامل بافت ها و سلول هایی است که قادر به بلع باکتری ها، ویروس ها و اجسام خارجی 
هستند و نیز می توانند بر علیه این عوامل پادتن بسازند. اجزای این سیستم عبارت اند از:

١ سلول های بیگانه خوار مغز استخوان، طحال، کبد و گره های لنفاوی

٢ گلبول های سفید خون

٣ سلول های بیگانه خواری که به طور سیار در بافت های مختلف بدن وجود دارند و همواره در جستجوی عوامل 

مهاجم هستند.
پادگن یا آنتی ژن: عاملی مهاجمی را که سبب ایجاد واکنش ایمنی و پیدایش پادتن در بدن می شود را پادگن 

می گویند.
پادتن: پروتئین خاصی است که در بدن ایجاد شده تا پادگن را خنثی کند. 

واکنش ایمنی: واکنشی را که بین پادگن و پادتن ایجاد می شود را واکنش ایمنی می گویند.

دستگاه گردش خون مرغ
وظایف مهم دستگاه گردش خون عبارت اند از:

١ حمل اکسیژن از ریه ها به سطح سلول های سرتاسر بدن

٢ حمل هورمون ها و آنزیم ها به بخش های مختلف بدن

٣ حمل گاز دی اکسید کربن از سطح سلول ها به ریه ها

٤ حمل مواد زائد دفعی حاصل از متابولیسم سلول ها به کلیه ها

٥ حمل مواد مغذی از دستگاه گوارش به سلول های بدن

٦ تنظیم میزان آب بافت های بدن

در گاو ممکن است عارضه ای به نام نفوذ جسم خارجی به پریکارد ایجاد شود. در مورد آن تحقیق کنید. فعالیت

قلب

پریکارد

کبد

قلب
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دستگاه گردش خون مرغ

شامل قلب، عروق خونی و سلول های خونی می باشد.
قلب در حفرۀ سینه ای و در قسمت خلفی مدخل سینه ای قرار دارد. محور قلب سالم به صورت خیلی جزئی 
از خط میانه به سمت راست انحراف دارد. سطح شکمی و قـدامی قلب بـا استخوان جناق در تماس است و 
بخش هایی از کبد، قسمت قدامی قلب را می پوشاند. دو حفرۀ دهلیزی و دو حفرۀ بطنی، حفرات قلب را تشکیل 
ـ  بطنی راست به صورت  می دهند دهلیز های قلبی دیواره نازکی داشته و حلـزونی شکل هستند. دریچۀ دهلیزی 
ـ   بطنی  عضالنی واحد است. در داخل سرخرگ های آئورت و ریوی دریچه های سینی وجود دارد. دریچه دهلیزی  
چپ غشایی است و لت های مشخصی ندارد. دریچه ها توسط طناب های تاندونی به عضالت پاپیالری دیواره 
داخلی بطن ها متصل اند. قوس آئورت در پرندگان به سمت راست می باشد )برخالف پستانداران(. مرغ نسبت به 
حجم بدن، قلب بزرگی نسبت به پستانداران دارد. قلب درون کیسه ای بـه نام پریکارد قرار دارد که حد فاصل 

دیواره قلب و پریکارد را مایع آبشامه ای پر می کند.
بطن ها و دهلیزها در مرغ توسط دیوارۀ بین بطنی و دهلیزی از یکدیگر جدا می باشند. در یک گردش عمومی، 
خون حامل اکسیژن از بطن چپ و از طریق دریچه های سینی وارد آئورت شده و از طریق سرخرگ ها به 
نهایت خون به سمت دهلیز  را به سطح سلول ها می رسانند و در  بافت های بدن می رسد. مویرگ ها خون 
راست هدایت می شود. فشار اکسیژن در خون برگشتی به قلب کمتر است. در گردش ریوی خون کم اکسیژن 
که دی اکسید  کربن باالیی دارد از بطن راست به سمت ریه ها و کیسه های هوایی منتقل شده و پس از انجام 
تبادالت گازی خون ِحاوی اکسیژن به سمت دهلیز راست انتقال می یابد. تعداد ضربان قلب در مرغ باال است.

خون ترکیبی از مایع پالسما، امالح، مواد شیمیایی و سلول های سفید و قرمز می باشد. سلول های قرمز در 
پرندگان هسته دار هستند و سلول های سفید در سیستم دفاع بدن نقش مهمی دارند.

سیاهرگ زبرین  قلب 

بطن چپ

آئورت

 دهلیز چپ  

  بطن راست

دهلیز راست

 سلول های خونی )سفید ـ قرمز( مرغ

سیاهرگ ششی

سیاهرگ زیرین



١١8

دستگاه حرکتی  استخوان ها

ساختمان و عمل استخوان
اهمیت شناخت علم تشریح و فیزیولوژی از جنبه های مختلف پرورشی، بیماری شناسی و تشخیص و درمان 

دارای اهمیت است.
ساختمان استخوان: استخوان نوعی بافت پیوندی است که بخش بین سلولی آن را ماده سختی تشکیل 

می دهد.
علت سختی و مقاومت استخوان، به دلیل وجود مواد معدنی و رشته های پروتئینی خاصی در ساختمان آن 

است. در ساختمان استخوان دو نوع بافت دیده می شود:
الف( بـافت استخوانی متراکم: بـافت سخت و محکمی است و دارای مجـاری؛ یکی بـه نام مجاری هاورس 
می باشد. این مجاری با حفرۀ مرکزی استخوان به طور موازی قرار گرفته اند. اعصاب، رگ ها و مقداری بافت 
پیونـدی در ایـن مـجرا وجود دارد، اطراف این بافت استخوانی به وسیلۀ تیغه های متحد المـرکزی احاطه شده 

است. مجرای هـاورس و تـیغـه های اطراف آن را یـک سیستم هـاورس می نامند. 

ب( بافت استخوانی اسفنجی: در این بافت شبکه درهمی از تیغه های استخوانی، حفره های کوچکی را تشکیل 
می دهند. در حفره های این بافت، مغز استخوان و رگ های خونی قرار دارند.

مغز استخوان را با توجه به محل قرار گرفتن وظیفه آن به دو نوع تقسیم می کنند:
الف( مغز قرمز استخوان: در حفره های متعدد بافت استخوانی اسفنجی سر، لگن خاصره، جناغ سینه، مهره ها 
و همچنین در برجستگی های استخوان های دراز قرار دارند و دارای رگ های خونی فراوان است. وظیفه اصلی 

آن خون سازی یعنی ساخت پالکت ها، گلبول های قرمز و بعضی از انواع گلبول های سفید است.
ب( مغز زرد استخوان: در مجرای میانی استخوان های دراز قرار دارند و جنس آن از بافت پیوندی نرم است 

که دارای سلول های چربی زیادی می باشد.
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هرکدام از هنرجویان تعدادی از استخوان های دراز و کوتاه و پهن و بی شکل را به کالس بیاورند. فعالیت

فیزیولوژی استخوان 
مهم ترین عنصر تشکیل دهنده استخوان کلسیم است. استخوان ها کلسیم را ذخیره می کنند تا بدن برای ادامه 
فعالیت های خود از آن استفاده کند. کلسیم درسختی و مقاومت استخوان مؤثر است به طوری که تغییر غلظت 
یون کلسیم در خون موجب اختالل عمل ماهیچه های قلب و سایر ماهیچه های بدن و نیز رشته های عصبی 
می شود. قسمت اعظم کلسیم بدن در ساختمان استخوان ها و در درجه کمتری در پالسمای خون و آب میان 

بافتی قرار دارد.
مفصل

محل اتصال دو یا چند استخوان به یکدیگر مفصل نامیده می شود. سه نوع مفصل در بدن وجود دارد: 
الف( مفصل ثابت: که حفاظت عضو از حرکت و ضربه را بر عهده دارد مانند مفاصل استخوان های جمجمه. 

ب( مفصل نیمه متحرک: که دارای حرکت جزئی است و در تحمل وزن بدن نقش دارند. 
ج( مفاصل متحرک: این مفاصل حرکت زیادی دارند مثل مفاصل استخوان های دست و پا.

رباط 
رشته محکمی از جنس بافت پیوندی است که دو یا چند استخوان را به هم مربوط می کند.

کپسول مفصلی
الیه ای از جنس پیوندی است که اطراف مفصل را می پوشانند. کپسول مفصلی مایع لزجی )مایع سینوویال( 

ترشح می کند و موجب روانی و لغزندگی سطوح مفصلی می شود.
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دستگاه حرکتی 

دستگاه حرکتی چیست؟ دستگـاه حـرکتی اعمـال 
فیزیولوژی بسیار مهمی بر عهده دارد. وظیفه اصلی این 
دستگاه، تعادل و حرکت حیوان برای انجام فعالیت های 

مختلف حیاتی است.
این دستگاه از مجموعۀ پیچیده ای شامل استخوان ها، 
مـفاصل، مـاهیچه ها، رباط، تاندون ها، رگ ها و اعصاب 

تشکیل شده است.
استخوان چیست؟ عضو سخت و مقاوم بدن حیوانات 
است و همانند سایر اعضای بدن ساختمان و فیزیولوژی 
مخصوص خود را دارند و از به هم پیوستن مجموعه ای 
از استخوان ها و غضروف ها اسکلت نگهدارنده حیوان 
نامیده  استخوان بندی  یا  اسکلت  که  می آید  به وجود 

می شود.
وظایف استخوان ها چیست؟ 

١ به بدن حیوانات شکل می دهد. 

٢ درساخت سلول های خونی دخالت دارد.

٣ مواد مغذی مورد نیاز بدن مثل کلسیم و فسفر را 

ذخیره می کند.
٤ اعضای حساس و داخلی بدن را حفظ می کند.

٥ بعضی از استخوان ها عهده دار تعادل بدن و حرکات 

اسکلت استخوانی دام

حیوان و نقاط اتکای ماهیچه ها هستند.
رشد استخوان ها چگونه انجام می شود؟ رشد از طریق 
تکثیر و نمو تدریجی طبقات زاینده استخوان ها صورت 

می گیرد.
اسکلت دام ها را به دو بخش تقسیم می کنند:

الف( اسکلت محوری: شامل استخوان های جمجمه، 
ستون مهره، دنده و جناغ است.

اندام های  ب( اسکلت جانبی: شامل استخوان های 
جلویی و عقبی است.

بـازو، ساعـد و  از شانـه،  انـدام جلویی  استخوان های 
دست تشکیل شده است. استخـوان هـای انـدام عقبی 
ـ  لگنی شامل استخوان های لگن خاصره، ران،  یا پشتی 

ساق و پا می باشد.
ماهیچه ها

از مشخصات اصلی ماهیچه ها، انبساط و انقباض آنهاست. 
ماهیچه ها به وسیله این انقباض ها و انبساط ها فعالیت های 
انرژی  و  می سازد  ممکن  را  حیوان  زیستی  متنوع 
شیمیایی حاصل از سوخت و ساز را به انرژی مکانیکی 
تبدیل می کند. ماهیچه ها نزدیک 45 تا 50 درصد وزن 

بدن را تشکیل می دهند.
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انواع ماهیچه
الف( ماهیچه های مخطط: این ماهیچه ها ارادی هستند 
و به اندام های متحرک بدن موجود زنده متصل می شوند 
تا با انقباض خود آنها را وادار به فعالیت کنند. ماهیچۀ 
مخطط شامل دو بخش است، به طوری که بخش میانی 
آن قرمز رنگ و گوشتی است و بطن ماهیچه نامیده 
می شود. قسمت های انتهایی را تاندون )زرد پی( تشکیل 

می دهد.
ایـن ماهیچه دراز و دوکی  تارهای  ب( ماهیچه صاف: 
شکـل و در مـرکـز دارای هسته است. ایـن مـاهیـچـه 
غیر ارادی بوده و در دیواره  رگ های خونی، مـری، معده، 

روده، مثانـه و غیـره قـرار دارد.
ج( ماهیچه قلب: رشته هـای مـاهیچه قـلب به صورت 
مخطط و غیر ارادی است. تفاوت عمدۀ ماهیچه قلب با 
ماهیچه مخطط و ماهیچه صاف در کوتاه بودن تارهای 

ماهیچه ای این عضو است.
انقباض  ماهیچه،  اصلی  عمل  ماهیچه:  فیزیولوژی 
است. انقباض ماهیچه نتیجه تحریک پذیری آن توسط 

باشد.  اعصاب می  رشته های 
تاندون )زرد پی(: نـواری از بافت پیوندی رشته ای و 
محکم است که ماهیچه ها را به استخوان مربوط می کند.

ـ   اسکلتی)حرکتی( مرغ دستگاه عضالنی 

ـ غیر ارادی( مخطط )ارادی( و قلبی دسته بندی می شوند.  عضالت به طور کلی به سه دسته ساده )غیر مخطط 
عضالت ارادی  یا مخطط در ساختمان عضالت اسکلتی و حرکتی قرار دارند و عضالت ساده در جداره عروق 
خونی، دیوارۀ رگ های خونی و دیواره دستگاه گوارش و... یافت می شوند که به صورت غیر ارادی و در اختیار 
سیستم خودکار سمپاتیک و غیر سمپاتیک هستند. عضله قلبی در قلب یافت می شود. که دارای انشعاباتی 
در درون عضالت است. عضالت حرکتی مرغ دو نوع عضله قرمز و سفید دارد و باعث پدید آمدن گوشت تیره 
و روشن می شود. گوشت قرمز دارای چربی و میوگلوبین )اجزای حامل اکسیژن و آهن( بیشتری است. گاهی 
اوقات عمل عضالت تعیین کننده رنگ عضالت می باشد به طور مثال در مرغ عضالت پاها بدلیل تحمل فشار 

عضالت اسکلتی دام
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با توجه به شکل بخش های مختلف اسکلت بدن مرغ را نام گذاری کنید.

زیاد تیره تر و در پرندگان شکاری عضالت سینه تیره تر است.
استخوان ها از نظر شکل ظاهری به چهار دسته استخوان دراز مانند ران و 
استخوان کوتاه مانند استخوان مچ و استخوان پهن مانند استخوان کتف 

و استخوان نامنظم مانند استخوان های مهره ها طبقه بندی می شوند.
به بدنه استخوان های دراز دیافیز و به دو انتهای استخوان دراز اپی فیز 

اطالق می گردد.
وظایف استخوان ها عبارت اند از: 

١ استخوان های مرغ، نگهداری بدن را به عهده دارد.

٢ استخوان های جمجمه، بازو، سینه، ترقوه و تعدادی از استخوان های 

ستون مهره ها میان تهی هستند و به سیستم تنفسی کمک می کنند. 
بیشتر استخوان ها تو خالی ولی محکم هستند.

٣ مغز اسفنجی استخوان های ران، جناغ، دنده ها، درشت نی و نازک نی به عنوان منبعی از کلسیم هستند.

دستگاه عصبی

دستگاه عصبی در تمام فعالیت های حیاتی بدن موجودات زنده دخالت دارد. این دستگاه تحریکات عصبی را 
از سطح بدن به مراکز درونی و بالعکس انتقال می دهد و نقش کنترل کننده، تشدید کننده و یا بازدارنده را در 
اعمال مختلف موجود زنده ایفا می کند. در واقع دستگاه عصبی مسئول برقراری و حفظ ارتباطات داخلی و 

خارجی و نیز سازش موجود زنده با محیط است.

صفحه رشد

دیافیز

اپی فیز

٣١ ٢

٤
٥

٧
٦
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٨ ٩ ١١
١٢
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فعالیت
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دستگاه عصبی از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ 
١ سیستم عصبی مرکزی: شامل مغز که در سر قرار گرفته و نخاع که در ستون مهره ها قرار دارد. 

٢ سیستم عصبی محیطی: شامل رشته اعصاب مغزی و رشته اعصاب نخاعی است.

٣ سیستم اعصاب خودکار: آن دسته از سلول های عصبی است که فعالیت عضالت صاف، ترشح غدد، ریتم 

قلب و در مجموع فعالیت اندام های داخلی را تنظیم می کنند.
سیستم عصبی مرکزی

مغز: مغز به وسیله کاسۀ سر و غشاهای مننژ محافظت می شود و شامل مخ، ساقه مغز و مخچه است. 
به  نیم کره راست و چپ است. قسمت قشری آن رنگ خاکستری و قسمت عمقی تر آن  ١ مخ شامل دو 

رنگ سفید می باشد. هریک از نیمکره های مخ اعمال حرکتی نیمه مقابل خود را بر عهده دارند. در قاعده مخ 
هسته های مدور کوچکی به نام تاالموس و هیپوتاالموس قرار دارد. تاالموس وظیفه دریافت، تقویت و انتقال 
پیام های حسی را برعهده دارد. در مقابل هیپوتاالموس مرکز بسیاری از اعمال غیر ارادی بدن از قبیل تشنگی، 

خواب، بیداری و تنظیم درجه دمای بدن است.
٢ ساقه مغز: قسمتی از مغز است که نیمکره های مخ را به نخاع متصل می کند و شامل بصل النخاع، مغز میانی و 

پل مغزی است.
بصل النخاع عقبی ترین قسمت ساقه مغز است که در بسیاری از اعمال حیاتی بدن نقش دارد.

٣ مخچه: در حفره عقبی جمجمه قرار دارد که در حفظ تعادل بدن نقش دارد.

نخاع: بخشی از دستگاه عصبی مرکزی است که در قسمت عقبی مغز و در کانال ستون مهره ها قرار دارد. 
نخاع تا اواسط مهره خارجی واقع در لگن خاصره امتداد دارد.

عمل نخاع: رابط بین مغز و سایر قسمت های بدن و همچنین مرکز برخی از اعمال انعکاسی بدن است.
سیستم عصبی محیطی: شامل اعصاب مغزی و رشته اعصاب نخاعی است.

١ رشته اعصاب مغزی: شامل دوازده جفت عصب است که از نواحی مختلف مغز سرچشمه گرفته و برحسب 

)اکولوموتور( ـ  بینایی ـ عصب حرکتی چشم  بویایی ـ عصب  نامگذاری می شوند: عصب  وظیفه ای که دارند 
عصب اشتیاقی کره چشم ـ عصب سه قلوی صورت و فک ـ عصب دور کننده کره چشم ـ عصب صورت و 
عضالت صورت و گوشـ  عصب شنوایی و تعادلـ  عصب زبانیـ  حلقیـ  عصب واگ )گوارشی(ـ  عصب شوکی ـ 

نگهدارنده سر  ـ عصب زیرزبانی.
سیستم عصبی خودکار

این دستگاه به کنترل فشار خون، حرکات و ترشح دستگاه گوارش، عمل عرق کردن، کنترل درجه حرارت 
بدن، دفع مدفوع و ادرار کمک می کند. اعصاب خودکار به دو قسمت تقسیم می شود: اعصاب سمپاتیک و 

پاراسمپاتیک.   اعصاب 
 تحریکات اعصاب پاراسمپاتیک و سمپاتیک باعث بروز چه عکس العمل هایی می شوند؟

اعصاب سمپاتیک باعث افزایش میزان ضربان قلب، افزایش تنفس، انقباض رگ ها و کاهش فعالیت دستگاه 
گوارش و انبساط مثانه و کاهش فعالیت جنسی می شود و اعصاب پاراسمپاتیک در مقابل اعصاب سمپاتیک بوده 

و در هنگام آرامش، فعال می شود.
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رشته عصبی سیاتیک

نرون چندقطبی

مخچه

لوب بینایی

نیم کره راست

نیم کره چپ

لوب بینایی
مخچه

لوب بینایی

بصل النخاع

نیم کره مخ 

اجزای تشکیل دهندۀ مغز

                              عصب سیاتیک                                                                            سلول عصبی
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ارزشیابی پایانی فصل پنجم

١ علم تشریح و فیزیولوژی را تعریف کنید.

٢ گاو و گوسفند فاقد دندان های ................... هستند.

٣ مراحل چرخۀ عمل نشخوار را نام ببرید.

٤ دو نقش مهم کبد در بدن را بیان کنید.

٥  چرا پرندگان در هنگام آب خوردن سر خود را باال مي برند؟

٦ کدام دسته از سلول هاي خوني در عمل لخته شدن خون دخالت دارند؟

٧ غدد ضمیمه دستگاه تولید مثل دام نر را نام ببرید.

٨ این هورمون مانع خروج شیر از پستان می شود؟

٩ ................... از تحلیل کیسه زرده، به جای مانده است.

الف( ایلئوم        ب( دوازدهه        ج( زائده مکل         د( ژژنوم
١0 از بزرگترین استخوان های پهن موجود در بدن می باشند؟

الف( ساق        ب( کتف            ج( لگن         د( نوتاریوم
١١ این ماهیچه ها ارادی بوده و به اندام های متحرک بدن متصلند؟

الف( صاف       ب( مخطط          ج( قلب         د( ب و ج
١٢ طوالنی ترین بخش روده باریک است؟

الف( ایلئوم       ب( دوازدهه            ج( تهی روده               د( سکوم
١٣ کیسه هوایی ..................  موجود در بدن مرغ به تعداد یک عدد می باشد.

١٤ پوسته آهکي تخم مرغ در کدام بخش تشکیل مي شود؟

الف( ایستموس        ب( رحم                    ج( ماگنوم                د( مهبل
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