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هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف و در 
جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل 
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زمان استفاده 
توسط هنرجو

هنگام یادگیری
هنگام ارزشیابی و امتحانات

هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

هدف

برای کدام 
دروس

ویژگی کتاب

اجزاء

کاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه 
محوری

در  درسی  کتب  به  وابستگی  کاهش 
کارهای عملی

اهداف  ارزشیابی  و  سنجش  تسهیل 
اصلی

بهبود زمان یاددهیـ  یادگیری

ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل

استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

کمک به تحقق یادگیری مادام العمر

کاهش حجم کتاب درسی

پیوند دادن دروس مختلف رشته

منابع  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه 
اطالعاتی

دروس خوشه شایستگی های 
پایه مانند ریاضی و…(

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

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

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

قطع رقعی

دارای بخش های مستقل از کتاب 
درسی

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

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

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

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز



 

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای

 دروس شایستگی پایه:
1 ریاضی 1و2و3 
4 زیست شناسی 

5 شیمی
6 فیزیک

 دروس شایستگی غیرفنی:
1 الزامات محیط کار

2 کارگاه نوآوری و کارآفرینی
3 کاربرد فناوری های نوین

 
4 مدیریت تولید 
5 اخالق حرفه ای

 دروس شایستگی های فنی:
1 دانش فنی پایه 

2 دانش فنی تخصصی
3 شش کارگاه تخصصی 8 ساعته 

در پایه های 10و11و12
9 کارآموزی

ساختار دروس فنی و حرفه ای

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

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

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

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

12345

درس

شایستگی پودمان



 

آموزش و تربیت  بر اساس شایستگي

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

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

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

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

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

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

شایستگی )کل(

شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا 
است

اجزا و عناصر به صورت 
نیست شایستگی  جداگانه 

عناصر )اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرایمان

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي
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فصل 1
شایستگی های پایه فنی
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   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+= 1 2

2

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

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +=

2

A=π.dm.b

A (D d )π= −2 2

4

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

حلقه دایره ای

U .(D d)π= +
2

.D.dA π=
4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی

ریاضی
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AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

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

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ=
2

2
.dA .d.h π= π +

2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
bL h= +

2
2

1 4

s
Lh h= +

2
2

4

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

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π=
2

.d hV .π=
2

4 3

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

مخروط

A0=π.d2

.dV π=
3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره
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 نمودارها و منحنی ها

y = mx + b

y2 = 4px      (p  >0)

y = ax3      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  >0)

x2 = 4py      (p  >0)

y = ax4      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  <0)

y = bx       (b >1)

x2 + y2 = a2

y = b-x       (b >1)

x y
= =

a b

2 2

2 2 1
y x

= =
2 2

= =
a b2 2

1

x
by log=

y = a  sin (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)
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 حد تابع

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

→ →
= = اگر ⇐   

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

→ → →
= = و=

 

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

→ → →
± = ± = ±

 

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

→ → →
= =

 

x a
x a

x a

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

→
→

→

= = ≠ 0
 

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

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k

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

→ →
= =

 

 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

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

x a
lim f (x) f (a)

→
=

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

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

a است.
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطۀ 

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ −
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ −′ =
0  

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

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

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

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

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

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

′ ′−′ = 2  

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

′ ′=  
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ته
اخ

ی
ت

باف
دام

ان
گاه

ست
د

ده
 زن

ود
وج

م

خونی ماهیچه ای            عصبی  

     استخوانی         خونی          غضروف          عصبی      ماهیچه ای

       پوست             مغز  استخوان        کلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی یاخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
کر

ت 
درا

هی

نشاسته در کلروپالستنشاستهگلوکز

ک
لئی

وک
د ن

سی
ا

کروموزومدی ان اینوکلئوتید

ین
وتئ

پر

پروتئین انقباضیپلی پیتیدآمینواسید

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسید چرب

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

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

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

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

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

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

مراکز قشر مخ

ناحیة حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیة حسی

بخش آهیانه

بخش گیجگاهیبخش پس سری

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

دهلیز راستدهلیز چپ
سیاهرگ ششی

دریچة سینی سرخرگ آئورت 

دریچة دو لختی 
دریچة سه لختی 

دریچة سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن راستبطن چپ

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب
134تنگستن

236نقره
386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج
450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن
1356چوب

790گرانیت
800بتون
840شیشه

2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه
2430اتانول

3900آب دریا
4187آب

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

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

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

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

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

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

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

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

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

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

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1

اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

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

فیزیک
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فصل 2
یادگیری مادام العمر حرفه ای و 
فناوری اطالعات
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واژه نامه انگلیسی به فارسی

Abomasum	 شیردان
Abortion	 سقط	جنین
Ad libitum اشتها	حد	تا	آزاد،	مصرف
Addlibtum	 مصرف	آزاد	خوراك
Agriculture	 																							کشاورزي
Albumin index	 														ایندکس	سفیده،	شاخص	سفیده
Alfalfa	 یونجه
Animal	 		حیوان
Animal breeding	 اصالح	نژاد	دام
Animal husbandry	 دامپروري
Anti  ــ nutritional factors	 مواد	ضد	تغذیه	اي
Antibacterial	 ضد	باکتري
Antibiotic	 آنتی	بیوتیک،	ضد	حیات
Anticeptic	 گندزدا،	ضد	عفونی	کننده
Antifungal	 ضد	قارچ
As fed	 همان	طور	که	تغذیه	می	شود
Ash	 خاکستر
Autopsy	 کالبدگشایی
Average daily gain (ADG)	 میانگین	افزایش	وزن	روزانه
Avena sativa	 یوالف
Aviaculture	 پرورش	طیور،	پرورش	پرندگان،	نگه	داري	پرندگان
Avian	 پرندگان
Avitaminise	 فقدان	ویتامین
Bagass	 تفاله	نیشکر
Balanced ration	 جیره	غذایی	متعادل	شده
Baled hay	 علف	خشک	بسته	بندي	شده
Balling gun = balling iron	 پیستول	قرص	دهی،	تفنگ	قرص	دهی
Barley	 جو
Barn	 جایگاه	دام،	اصطبل،	طویله
Barnes dehorner	 شاخ	کش،	مخصوص	بی	شاخ	کردن	گوساله	هاي	3ـ	2	ماهه
Barnyard	 بهاربند	دامداري
Barren	 عقیم،	نازا،	نابارور
Barren ewe	 میش	نازا
Barring	 	راه	راه	)صفت	راه	راه	بودن	پر	در	طیور)
Basal diat پایه	غذایی	جیره		
Bathing	 حمام	کردن
Battery	 باتري،	یک	سري	آغل،	قفس



17

Battery cage	 قفس	هاي	باتري
Beak	 منقار
Bedding materials	 مواد	بستري
Beennut	 بادام	زمینی
Beet	 چغندر
Beet pulp	 تفاله	چغندر
Belching	 آروغ	زدن
Bell  ــ  type drinkers اي	زنگوله	آبخوري
Bidon شیر	ظرف
Bloat	 نفخ،	باد	شکم
Buck	 قوچ
By products	 فراورده	ها	یا	محصوالت	جنبی	یا	فرعی
Calving interval	 		فاصله	گوساله	زایی
Candling	 نوربینی	تخم	مرغ
Cannibalism	 کانی	بالیسم،	دگرخوارگی
Capriculture	 پرورش	بز
Carcass	 الشه
Cereal	 غالت
Chewing the cud	 نشخوار	کردن
Chick	 جوجه	)	از	سن	یک	روزگی	تا	8		ـ7	هفتگی)،	پرنده	جوان
Chicken	 			جوجه،	ماکیان
Chick feathers طیور	پرهاي			
Colostrum	 آغوز
Concentrated feed	 خوراك	متراکم،	خوراك	کنسانتره
Conception	 آبستنی
Conception rate	 درصد	آبستنی
Conveyor  ــ band	 نوار	نقاله
Coprophagy	 مدفوع	خواري
Cord  ــ spermatic بیضه	بند
Corn	 ذرت
Corn glutten meal ذرت	گلوتن	کنجاله
Crumbles	 	کرامبل
Death rate	 میزان	تلفات
Debeaker	 نوك	چین،	دستگاه	نوك	چین
Dehorning شاخ	قطع	بري،	شاخ
Derma	 پوست،	جلد
Dermatitis	 التهاب	پوست
Dewormed	 انگل	زدایی
Diarrhea	 			اسهال
Diet	 رژیم	غذایی،	جیره	غذایی
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Dietary	 تغذیه	اي
Digestion	 گوارش
Dipping bath	 حمام	کنه
Disinfect کردن	عفونی	ضد
Disinfectants	 مواد	ضد	عفونی	کننده
Domestic stock اهلی	دام
Drencher	 مایع	خوران
Dried skim milk	 شیر	خشک	پس	چرخ
Drinker	 آبخوري
Dry Period	 دوره	خشک
Dry Matter Intak (DMI)	 ماده	خشک	مصرفی
Duodenum	 دوازدهه
Dystocia	 سخت	زایی
Egg yolk	 زرده	تخم	مرغ
Enclosed shed	 آغل	بسته
Ensile	 سیلو	کردن
Ensiled	 سیلوشده
Esophagus	 مري
Estrus	 فحلی
Ewe	 میش
Faeces	 مدفوع
FAO (Food and Agriculture Organization)	 فائو
FAOUN (Food and Agriculture Organization Nations of United) 
سازمان	خواربار	و	کشاورزي	ملل	متحد 
Farm	 مزرعه
Fatening	 چاق	کردن،	پروار	کردن
Feather meal	 پودر	پر
Feed	 خوراك	در	مورد	دام
Feedgrinder	 آسیاب
Feed Conversion Ratio(FCR)	 ضریب	تبدیل	غذایی
Fertility	 باروري
Fetus	 جنین
Finishing animals پرواري	حیوانات
Flake	 پولک،	تراشه	چوب
Flambage	 شعله	افکنی،	شعله	دادن
Fluke	 کپلک
Free stall barn	 اصطبل	بسته	با	آبشخور	آزاد
Fumigation	 تدخین،	گازدهی
Fuzz	 کرك
Gall bladder	 کیسه	صفرا
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Gastric	 معده
Gestation	 آبستنی،	بارداری
Gizzard	 سنگدان
Goat	 بز
Grazing	 	چریدن،	چراندن،	چرا
Green forages	 علوفه	سبز
Grits	 بلغور
Grower diet	 جیره	رشده	دهنده
Growth Promotants	 محرك	های	رشد
Hammermill	 آسیاب	چکشی
Hatch	 جوجه	درآوري،	تفریخ	شدن
Hatch date	 تاریخ	جوجه	درآوري
Hatchability درآوري	جوجه	خاصیت						
Hay	 علف	خشک،	علوفه	خشک
Hemorrhag	 				خونریزی،	خونریزی	شدید
Hock	 مفصل	خرگوشی
Hoof	 سم
Hulls	 پوسته،	غالف
Hyperpnea زدن	نفس	نفس
Inbreeding آمیزی	خویش	خونی،	هم
Incinerator	 الشه	سوز
Incubation	 جوجه	کشی
Incubator	 ماشین	جوجه	کشی
Infectious bronchitis	 برونشیت	عفونی،	تورم	ناي	عفونی
Infectious bursal diseas (IBD)	 بیماري	عفونی	بورس
Inf  lammation التهاب	تورم،
Inlet	 ورودي،	دهانه
Intestine – Small	 روده	باریک،	روده	کوچک
Jejunum	 	میان	روده،	تهی	روده،	بخش	میانی	روده	باریک
Kcal. Kilocalorie (cal) 	است	برابر	که	خوراك	یا	غذا	انرژي	معیار	یک	کیلوکالري،

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

FCM = 0/4 )مقدار شیر تولیدی kg( + 15 )مقدار شیر kg × 100 درصد چربی شیر(  
محاسبه ماده خشک مصرفی گاوها )DMI( براساس وزن بدن و میزان تولید شیر

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

میزان ماده خشک مصرفی گاوها براساس وزن و تولید شیر

FCM (kg) تولید شیر
وزن بدن

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

محاسبه شیردوش مورد نیاز
با احتساب 10 دقیقه مدت زمان الزم برای دوشیدن هر گاو شیری و با فرض اینکه دوشیدن کل 

گاوها در هر مرحله در مدت 120 دقیقه انجام می گیرد، با استفاده از فرمول زیر:

 

تعداد شیردوش مشخص می شود.
با این روش در یک واحد 100 رأس، شیردوش مورد نیاز 8 یا 9 واحدی خواهد بود.

آب مصرفی در گاوداری
 برای هر سر گاو شیری مصرف 100 تا 120 لیتر آب در شبانه روز.

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

 برای هر کارگر گاوداری مصرف 120 لیتر آب در شبانه روز.

10 )دقیقه( × تعداد گاو شیری

120 )دقیقه(
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محاسبه میزان آب دهي )دبي( منابع آبي
سرعت متوسط )متر بر ثانیه( × سطح مقطع )مترمربع( = میزان آب دهي )دبي(  

محاسبه مقدار خوراک مورد نیاز روزانه ماهی قزل آال 
تعداد تلفات ماهي - تعداد ماهي ذخیره شده = تعداد ماهي موجود در استخر  

میانگین وزن ماهیان حاصل از زیست سنجي × تعدادماهي هاي موجود در استخر = وزن کل ماهیان استخر
F × )وزن کل ماهیان استخر )کیلوگرم

= غذای روزانه )کیلوگرم(
100

 

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

وزن ماهی 
0/2 تا تا 0/2(گرم)

1/5
 1/5
12 تا 5 تا 12تا 5

25
25 تا 

40
 40
تا60

60 تا 
90

90 تا 
130

130 تا 
180<180

طول ماهی 
(سانتی متر)

درجه حرارت 
(سانتی گراد)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الف( محاسبات مربوط به ماهی
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فصل 4

فناوری ها، استانداردها و تجهیزات 
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استاندارد مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب برای پرورش ماهی قزل آال

درجه حرارت به سانتی گراد*
هوا

18ـ  8آب

mg/L6اکسیژن*

*

mg/l اسیدکربنیک

Co2010ـ

HCO3

CO3

m/g قلیاییAlkalinity10400ـ

*p.p.m سختی کل
400ـdh10 کربنات

mg/l 180 باقی مانده خشک درOC

mg/lپرمنگنات پتاسیم مصرف شده

mg/l خاکستر درOC                                      650600  ـ

*mg/l آهن
Fe3+> 0/01

Fe2+

mg/l                                         CL                                        > 0/003 کلر*

mg/l                              SO سولفات* −2
4                                    

> 50

mg/l کلسیم*
      Ca2+                                      416ـ

mg/l منیزیم
Mg 2+                                       > 15

mg/l فسفات

  PO +2
4                                                     

 mg/l پتاسیم
k +                                                                 > 5

mg/l سدیم
Na 2+                                    75

mg/l سولفید هیدروژن*
SH2                                        

> 1
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پی اچ* pH6/8  ـ   8/5

مس*
CU 2+                                                               0/006

0/005 <روی*

ZN 2+                                      

Pb> 0/02                                             سرب

نیترات*
NO3

> 400

نیتریت*
NO2

> 0/1

آمونیاک*
NH3

0/03

BOD 5 اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی*

COD10 اکسیژن موردنیاز شیمیایی*

g/l 15شوری*

مبانی مزارع پرورش ماهیان گرمابی
ف

نیازشرحردی

3 لیتر / ثانیه / هکتارنیازآبی جبرانی1

آب شیرین کمتر از ppm 1 شوریکیفیت آب2

2ـ1 هکتاراراضی مورد نیاز استخرها و سایر ابنیه3

10 درصد از کل اراضیاراضی مورد نیاز کشت علوفه4

6 ـ4 تن در هکتارمیانگین تولید )تن در هکتار(5

3ـ2ضریب تبدیل غذای کنسانتره کپور 6

25ـ20ضریب تبدیل علوفه غذای کپور علف خوار7

1/2ـ 0/5 تننیاز کود شیمیایی )فسفاته و نیتراته(8
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جدول استاندارد پارامترهای کیفی آب مزارع حد واسط قزل آالی رنگین کمان

ماخذمیزان مجازواحدپارامتر

بر اساس تجارب بومی14ـ 8سانتی گراددمای آب

7Piper etal. ;1982 <میلی گرم در لیتراکسیژن محلول

10Piper etal. ;1982 >میلی گرم در لیتردی اکسید کربن

115Piper etal. ;1982 ـ114درصدفشار گاز کل

400Piper etal. ;1982ـ10میلی گرم در لیترقلیائیت کل

400Piper etal. ;1982ـ10میلی گرم در لیترسختی کل

ـ 6/5پی اچ  8Piper etal. ;1982

160Piper etal. ;1982ـ4میلی گرم در لیترکلسیم

0/15Piperetal. ;1982>میلی گرم در لیترکلر

0/01Piper etal. ;1982>میلی گرم در لیترمنگنز

0/15Piper etal. ;1982>میلی گرم در لیترآهن )کل(

0/3Piper etal. ;1982ـ0/01میلی گرم در لیترفسفر

0/1Piper etal. ;1982میلی گرم در لیترآلومینیم

0/05Piper etal. ;1982>میلی گرم در لیترروی

 3>)برای تخم(میلی گرم در لیترمواد معلق
15Piper etal. ;1982> )برای پرورش(

0/012Piper etal. ;1982>میلی گرم در لیترآمونیاک

0/3Piper etal. ;1982ـ0میلی گرم در لیترنیترات

0/015Piper etal. ;1982میلی گرم در لیترنیتریت

0/1Piper etal. ;1982>میکروگرم در لیترسولفید هیدروژن

2 )آب سبک(میکروگرم در لیترمس
Piper etal. ;1982 4ـ3)آب سخت(

 0/8 ـ0/2)آب سبک(میکروگرم در لیترکادمیوم
1/8Piper etal. ;1982ـ 1/3 )آب سخت(

 2ـ1)آب سبک(میکروگرم در لیترسرب
7Piper etal. ;1982ـ4 )آب سخت(

64ـ25 )آب سبک(میکروگرم در لیترنیکل
150Piper etal. ;1982ـ110 )آب سخت(

0/1Piper etal. ;1982میکروگرم در لیترجیوه
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میزان اشباعیت اکسیژن محلول آب در دماها و ارتفاعات مختلف

ارتفاع برحسب متر

C° درجه حرارت
03006009001200150018002100240027003000

4/441312/512/111/611/210/810/4109/69/39

7/2212/111/711/210/810/510/19/79/398/78/4

7/7711/911/511/110/710/39/99/69/28/98/68/3

8/3311/811/310/910/510/29/89/49/18/88/58/2

8/8811/611/210/810/4109/79/398/78/38

9/4411/511/110/610/39/99/59/28/98/68/27/9

1011/310/910/510/19/89/498/68/317/7

7/7ـ /10/5511/210/810/4109/79/498/68/38

11/111110/610/29/99/59/28/98/58/27/47/6

11/6610/910/510/19/89/49/18/78/48/17/87/5

12/2210/810/4109/69/398/68/387/77/4

15/55109/69/38/98/68/387/77/47/16/8

18/339/49/18/88/48/17/87/57/276/76/4

21/2298/78/487/87/47/26/96/76/46/1

23/888/68/387/77/47/16/86/56/36/15/8

طبقه بندی آب از نظر سختی

mg/lit ـ  200201ـ100110ـ5556 ـ 5کربنات کلسیم   500

خیلی سختمتوسطسختی کمسبکنوع آب
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خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب مناسب برای تکثیرو پرورش ماهی قزل آال رنگین کمان 

10ـ  4/5 درجه سانتی گراددرجه حرارت مناسب تکثیر و تخم کشی 

پرورش الروبچه  و  انکوباسیون  مناسب  درجه حرارت 
12ـ  8 درجه سانتی گرادماهی

18ـ12 درجه سانتی گراددرجه حرارت مناسب پرورش تا وزن بازاری

pH6/48/4 ـ

O213ـ6 میلی گرم در لیتر

CO2
کمتر از 21 میلی گرم در لیتر ـ مناسب 2 میلی گرم 

در لیتر

500  ـ400 میلی گرم در لیترسختی کل

432 میکروموسهدایت الکتریکی

NH3 کمتر از 0/03 میلی گرم در لیترآمونیاک

NH+
تا 5 میلی گرم در لیترآمونیوم 4

کمتر از 6 میلی گرم در لیترمواد معلق برای انکوباسیون

کمتر از 20 میلی گرم در لیترمواد معلق برای بچه ماهیان 

80  ـ52 میلی گرم در لیترکلسیم

20 میلی گرم در لیترمنیزیم

هر کدام کمتر از 0/1 میلی گرم در لیترفسفات، آهن، جیوه، روی، کادمیوم
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میزان تولید در مزارع منفرد با توجه به میزان دبی در دسترس، وضعیت و تجهیزات موجود 
در مزرعه

مزارع متداول پرورش قزل آال

ف
نوع استخرردی

عمق 
استخرها 

)متر(

سطح کل 
حوضچه ها 
)متر مربع(

دبی آب 
ورودی 
)لیتر در 

ثانیه(

امکانات و تجهیزات مزرعه
حداکثر 
بیوماس 

)تن(

مقدار 
تولید 
)تن( مولد برق

هوادهبرق
برگشت 
آب )لیتر 
در ثانیه(

برج میکروفیلتر
هوادهی

گرد، مستطیل، 1
2500502/510هشت وجهی

گرد، مستطیل، 2
2/5500505150935ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 3
803/615  ـ2/560060ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 4
80615010/845  ـ2/560060ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 5
1004/820ـ2/570080ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 6
1001018012/750ـ2/570080ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 7
1506/525ـ2/5800100ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 8
1501020015/460ـ2/5800100ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 9
2008/535ـ2/5900150ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 10
2001022019/275ـ2/5900150ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 11
2501145ـ2/51000200ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 12
2501225022/585ـ2/51000200ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 13
30016/565ـ2/51200250ـ2هشت وجهی

گرد، مستطیل، 14
3001225025100ـ2/51200250ـ2هشت وجهی
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جدول استاندارد عوامل تأثیرگذار در سیستم های مدار بسته برای پرورش ماهی قزل آال

فاکتورهای تأثیرگذار در ردیف
سیستم های مدار بسته 

مقدار مطلوب و استاندارد 
برای زندگی ماهی میلی گرم 

در لیتر

مقدار خطرناک میلی گرم 
در لیتر

1NH4 ـ 0آمونیوم 5 )بستگی به دما و pH دارد(*3 

2NO2 ـ 0نیتریت  0/21

3NO3 ـ 0نیترات ـ  200250     500

4pH6/5 ـ  7/56 ـ   8

5CO2 ـ 0 میلی متردی اکسیدکربن 12 میلی متر10 

6TSS** 10ـ0کدورت NTU***20 NTU

اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی 7
BOD

510 ـ 0

20 درجه سانتی گراد18ـ  5 سانتی گراد دما8

* هر چه pH باالتر مقدار تبدیل آمونیوم به آمونیاک بیشتر و محیط برای زیست ماهی سمی تر می شود.
 Total Suspended Solids* *

Nephelometric Turbidity Unit * * *
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میزان تولید در مزارع نیمه مدار بسته با توجه به میزان دبی در دسترس، وضعیت و تجهیزات 
موجود در مزرعه

نوع استخرردیف
حجم 

استخرها 
)مترمکعب(

دبی ورودی )لیتر 
حداکثر امکانات و تجهیزات مزرعهدر ثانیه(

بیوماس 
)تن(

مقدار 
تولید 
)تن( برگشت آب تازه

مولد برقآب
برج هواده برق

فیلتر فیلترهوادهی
مدیا

1
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی یا عمق 
مفید 2ـ3 متر

ـ  4005   810055540

2
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی یا عمق 
مفید 2ـ3 متر

ـ  6008  1512087850  ـ

3
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی یا عمق 
مفید 2ـ3 متر

ـ  25150108 ـ75015   8555

4
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی یا عمق 
مفید 2ـ3 متر

ـ  100025  401501199/565ـ

5
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی یا عمق 
مفید 2ـ3 متر

ـ  120035   50170121010/370ـ

6
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی یا عمق 
مفید 2ـ3 متر

ـ  150045   701801311/411/580ـ

7
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی یا عمق 
مفید 2ـ3 متر

ـ  180065   80190141313/390ـ

8
گرد، مستطیل، 

هشت وجهی یا عمق 
مفید 2ـ3 متر

13/7100ـ1002001613/5ـ  200075

تبصره 1: منظور از حجم استخرها صرفاً حجم استخرهای پرورش ماهی بوده و سطوح کانال های ورودی و خروجی و استخرهای استقرار 
فیلترها )مدیا فیلتر، درام فیلتر( و مدیا و رسوب گیر های ورودی و خروجی مزرعه نبوده که بستگی به توپوگرافی محل احداث متفاوت 

می باشد. 
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 میزان تولید در استخرهای دو منظوره سردابی با توجه به میزان دبی در دسترس، وضعیت و 
تجهیزات موجود در مزرعه

ـ 7 ماه فعالیت برای پرورش  استخرهای تیپ خرد )دو منظوره کشاورزی( با چاه دارای حداکثر 8
قزل آال

ردیف
نوع 

استخر

شکل 

استخر

عمق 

استخرها 

)متر(

مساحت 

حوضچه ها 

)مترمربع(

دبی آب 

ورودی 

)لیتر در 

ثانیه(

ساعات 

جریان 

آب

امکانات و تجهیزات مزرعه
مقدار 

تولید 

)تن(
برق

مولد 

برق
هواده

برج 

هوا دهی

برگشت آب 

)لیتر در 

ثانیه(

15ـ8010✓3✓✓24ـ1523ـ 22508مستطیلکانال1

20ـ 10015✓5✓✓24ـ2523ـ 240015مستطیلکانال2

32ـ15022ـ120✓7✓✓24ـ3523ـ60020 ـ2550مستطیلکانال3

45ـ17032ـ140✓8✓✓24ـ4523ـ80030 ـ2600مستطیلکانال4

60 ـ18050ـ150✓10✓✓24ـ5523 ـ100040ـ2800مستطیلکانال5

ـ 120055ـ2900مستطیلکانال6 80 ـ20060ـ170✓12✓✓24ـ8023 

میزان تولید در استخرهای تیپ سردابی با توجه به میزان دبی در دسترس، وضعیت و تجهیزات 
موجود در مزرعه

استخرهای دو منظوره موجود با فصل کشاورزی دوره پرورش 7 ماهه ماهی قزل آال

ردیف
نوع 

استخر
شکل 
استخر

عمق 
استخرها 

)متر(

حداقل 
مساحت 
استخرها 
)مترمربع(

دبی آب 
ورودی 

)لیتر در 
ثانیه(

ساعات 
جریان 

آب

امکانات و تجهیزات مزرعه

مقدار 
تولید 

)تن(

نیاز 
به 

برق

نیاز 
به 

مولد 
برق

هوا دهی
برگشت 

آب )لیتر 
در ثانیه(

1
تیپ 
یک

ـ 1205ـ580 ـ1نامنظم 1/2ـ1نداردندارد18ـ814 

2ـ 15✓✓20ـ1516ـ 2008ـ2100نامنظمتیپ دو2

10ـ504 ـ240✓✓22ـ 2218ـ 40015ـ2/5200ـ2منظمتیپ سه3

4
تیپ 
چهار

15ـ8010 ـ460✓✓24ـ3020ـ50020 ـ3300ـ2/2منظم

5
تیپ 
پنج

25ـ10020ـ680✓✓24ـ3523ـ 70025ـ3400ـ2/2منظم

6
تیپ 
شش

40ـ 12025ـ8100✓✓24ـ4523ـ100030ـ3/5500ـ 2/5منظم
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یک نمونه مولتی ویتامین پیشنهادی در جیرۀ غذایی ماهی قزل آالی رنگین کمان

واحدمیزاننام ویتامین

A واحد بین المللی *1630000ویتامین

B واحد بین المللی110000ویتامین

D واحد بین المللی88160ویتامین

K میلی گرم2/557ویتامین

میلی گرم88/2ویتامین بیوتن

B12 میلی گرم5/5ویتامین

میلی گرم4204ویتامین فولیک اسید

میلی گرم558ویتامین نیاسین

میلی گرم16145ویتامین پانتوتنیگ اسید

میلی گرم7/18ویتامین پیریدوکسین

B2 میلی گرم13/2ویتامین

B1 میلی گرم8/8ویتامین

* میکروگرم

دستورالعمل یک جیرۀ غذایی پیشنهادی مولدین قزل آالی رنگین کمان

چربیپروتئین خامدرصد در جیرهاقالم غذایی

2012/82پودر ماهی

187/90/36کنجاله سویا

202/20/3آرد گندم

ـ73/3پروتک

63/51/08پودر گوشت

53/40/2پودر خون

112/20/51سبوس گندم

4ـ4روغن

ــ3افزودنی ها

10035/38/18جمع
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دستورالعمل یک جیرۀ غذایی پیشنهادی مولدین قزل آالی رنگین کمان

چربیپروتئین خامدرصد در جیرهاقالم غذایی

2012/82پودر ماهی

187/90/36کنجاله سویا

202/20/3آرد گندم

ـ73/3پروتک

63/51/08پودر گوشت

53/40/2پودر خون

112/20/51سبوس گندم

4ـ4روغن

ــ3افزودنی ها

10035/38/18جمع

مقدار و دفعات غذادهی ماهی در اوزان مختلف و دماهای متفاوت

نوع غذاپلت آغازیپلت انگشت قدپلت پروازی
500 ـ200

200ـ100

100ـ50

50 ـ30

20ـ 18

18ـ12

12ـ 8

8 ـ2

0/5 2ـ 

وزن ماهی )گرم( سایز 0/5>
و اندازه

8766554321

درجه حرارتمیزان درصد غذا دهی روزانه بر حسب وزن ماهی )کیلوگرم(

0/30/40/50/60/70/70/80/811/82

0/60/811/11/21/51/71/41/82/64

0/60/91/11/21/51/822/333/76

0/81/11/31/51/82/12/32/83/64/68

0/91/21/51/81/12/42/83/34/15/410

1/11/51/82/12/52/93/23/84/66/212

1/31/72/12/52/93/42/845/1714

1/51/92/52/83/22/83/44/45/57/516

1/62/12/73/13/64/24/856818

تعداد دفعات و تعداد   10    20     30   8       8       10  2        3        5       6
غذادهی در روز

 
trout farming manual :ماخذ *
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میزان غذا دهی بر حسب طول بدن ماهی و دمای آب

دمای آب )بر حسب درجه سانتی گراد(
 4             6              8           10            12            14             16           18    

اندازه ماهی 
بر حسب 
سانتی متر

تا 9/17/96/85/854/23/633

4ـ7/76/75/85/14/43/73/12/63

6 ـ6/85/95/14/53/83/22/72/34

ـ 5/95/14/43/93/32/72/326  8

10ـ 54/33/83/32/82/322/78

12ـ4/23/63/22/72/421/71/410

14ـ3/532/62/321/71/41/212

16ـ2/92/53/21/91/61/41/2114

22ـ2/42/11/81/61/71/210/816

30ـ2/11/91/71/51/21/10/90/722

باالی 1/61/41/210/80/70/60/530

مولدین110/90/80/70/60/50/4
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احتیاجات انرژی )پایه و تولید( آبزیان پرورشی

انرژی قابل هضم )DE(انرژی متابولیکی )ME(نوع آبزی پرورشیردیف

ماهی کپور معمولی1
Cyprinnus caripio. L.

)Kcal / kg( 3000ـ2800
)Kj / kg( 12500ـ11700

)Kcal / kg( 3500ـ3300
)Kj / kg( 14600ـ13400

ماهی کپور2
Grass Carp

)Kcal / kg( 2900ـ2800
)Kj / kg( 12100ـ11700

)Kcal / kg( 3400ـ3200
)Kj / kg( 14200ـ13400

ماهی قزل آال رنگین کمان3
Raninbow trout

)Kcal / kg( 3200ـ3000
)Kj / kg( 13400ـ12500

)Kcal / kg( 3800ـ3500
)Kj / kg( 15900ـ14600

میگو4
Shrimp

)Kcal / kg( 3100ـ2900
)Kj / kg( 13000ـ12100

)Kcal / kg( 3700ـ330
)Kj / kg( 15400ـ14200

میزان پروتئین مورد نیاز ماهی قزل آال در مقاطع مختلف وزنی 

میزان پروتئین شماره غذانوع غذاردیف
)درصد(

میانگین وزن 
ماهی )گرم(

پیش آغازین )0( 1
)Prestarter(

SFT )0(50 ـ 0/4ـ520 

2)Starter 1( 1 آغازینSFT )1(48 ـ 1ـ500/4 

3)Starter 2( 2 آغازینSFT )2(472/5ـ481ـ

4)Starter 3( 3 آغازینSFT )3(46 ـ 472/5ـ  5

5)Grower 1( 1 رشدFFT )1(45 10ـ 465ـ

6)Grower 2( 2 رشدFFT )2(4420ـ4510ـ

7)Grower 3( 3 رشدFFT )3(4350 ـ4420ـ

8 )finisher 1( 1 پایانیGFT )1(41100ـ4250ـ

9)finisher 2( 2 پایانیGFT )2(40250ـ41100ـ

10)finisher 3( 3 پایانیGFT )3(38 400ـ39250ـ

11)Pre B( پیش مولدBFT )0(42900ـ43400ـ

12)B1( 1 مولدBFT )1(441400ـ45900ـ

13)B2( 2 مولدBFT )2(45 3000ـ461400ـ
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میزان )درصد( پروتئین مورد نیاز کپور ماهیان در مقاطع مختلف وزنی

بچه ماهی بچه ماهیگونه
انگشت قد

بچه ماهی 
ماهی مولدماهی پروارینورس

)50 به باال( )50 ـ10( گرم)10ـ 5( گرم)0/5ـ0( گرم
گرم

)1000 به باال( 
گرم

37ـ3236ـ 3628ـ 3935ـ4237ـ40کپور معمولی

35ـ2832ـ 3125ـ3530ـ4032ـ 38کپور علف خوار

احتیاجات اسیدهای آمینه آبزیان پرورشی )بر حسب درصد پروتئین جیره(

ماهی قزل آالی ماهی کپورنوع اسید آمینهردیف
رنگین کمان

1)Arg( 3/8ـ4/23/5ـ4آرژانتین

2)His( 1/7ـ 2/11/6ـ2هیستیدن

3)IIe( 2/5ـ2/32/4ـ2/1ایزولوسین

4)Leu( 4/5ـ3/54/4ـ3/3لوسین

5)Lys( 5/4 ـ5/75/3 ـ5/4لیزین

6)Met( 2/2ـ3/19/1ـ3متیونین

7)Phe( 3/5ـ6/53/2 ـ6/4فنیل آالنین

8)Ter( 4/5ـ3/84/3ـ3/2ترئونین

9)Trp( 0/7ـ 0/80/5ـ 0/6تریپتوفان

10)Val( 3/4ـ3/53/2ـ3/4والین
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مکمل ویتامینی پیشنهادی مخصوص آبزیان پرورشی

قزل آالی عالمت اختصارینام ویتامینردیف
کپور معمولیرنگین کمان

)V. A1200000 )IU(1000000 )IUرتینول1

)V. D3150000 )IU(125000 )IUکولکسیفرول2

)V.E1000 )mg(5000 )mgتوکوفرول3

)V. K3400 )mg(300 )mgمنادیون4

)V. B11000 )mg(800 )mgتیامین5

)V. B21500 )mg(1500 )mgریبوفالوین6

)V. B64000 )mg(3000 )mgپیریدوکسین7

)V. B1214000 )mg(7000 )mgکوباالمین8

)V. B36000 )mg(6000 )mgاسید پنتوتنیک9

)V. H200 )mg(100 )mgبیوتین10

)V. PP4 )mg(3 )mgنیاسین11

)V. Bc100 )mg(50 )mgاسید فولیک12

)mg(40000 )mg( 80000ـکولین13

)mg(15000 )mg( 20000ـاینوزیتول14

)V. C12500 )mg(12000 )mgاسید آسکوربیک15

ـ)mg( 1خالصآنتی بیوتیک رشد16

تا صد در صدتا صد در صدـمواد کاربر17
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احتیاجات مواد معدنی آبزیان پرورشی

واحد و عالمت نام عنصر معدنی
کپور معمولیقزل آالی رنگین کماناختصاری

0/4ـ 0/70/28ـ Ca )%(0/5 کلسیم

0/8ـ0/730/7ـP )%(0/7فسفر قابل جذب

0/06ـ 0/060/05ـ Mg )%(0/05منیزیم

0/3ـ0/730/1ـNa )%(0/4سدیم

0/4ـ1/020/2ـK )%(0/3پتاسیم

0/5ـ0/680/3ـ S )%(0/5گوگرد

0/5ـ0/740/1ـCl )%(0/4کلر

160ـ100150ـFe )mg / kg(50آهن

4ـ51 ـCu )mg / kg(4مس

13ـ5012 ـMn )mg / kg(30منگنز

ـ10ـ Co )mg / kg(5کبالت

100ـ4030ـZn )mg / kg(30روی

ـ250ـI )mg / kg(150ید

ـ0/4ـSe )mg / kg(0/1سلنیوم
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مواد اولیه ای که برای تأمین مواد معدنی به غذا افزوده می شود. 

مواد اولیه مورد استفادهماده معدنیردیف

1)Ca( کربنات کلسیم، منو فسفات کلسیم، دی فسفات کلسیم، کلسیم
الکتات کلسیم

2)P( منو فسفات سدیم، منو فسفات کلسیم، منو فسفات پتاسیم فسفر
و دی فسفات کلسیم

3)Mg( کربنات منیزیم، سولفات منیزیممنیزیم

4)Na( سدیم)کلرید سدیم )نمک طعام

5)K( کلرید پتاسیم، فسفات پتاسیمپتاسیم

6)Zn( اکسید رویروی ،]Zn )So4(7 H2o[ سولفات روی

7)Cu( اکسید مسمس ،]Cu )So4(5 H2o[ سولفات مس

8)Mn( اکسید منگنزمنگنز ،]Mn )So4( H2o[ سولفات منگنز

9)Fe( گلوکونات آهن ،)Fe )So4(7 H2o( سولفات آهن دو ظرفیتی
آهن دو ظرفیتی، کربنات آهن دو ظرفیتی، اکسید فریک

10)I( یدید پتاسیم، یدات پتاسیم، یدید دی آمین هیدرواتیلن ید
)برای میگو(

11)Se( سلنیت سدیمسلنیوم

12)Co( کلرید کبالت، سولفات کبالتکبالت
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تعیین مقدار غذای مورد نیاز ماهی قزل آالی رنگین کمان

180 به 
بعد

130 تا 
180

90 تا 
130

60 تا 
90

40 تا 
60

25 تا 
40

12 تا 
1/5 5 تا 2512

تا 5
0/2 تا 
1/5

وزن 
ماهی

25 به 
بعد

22/5 تا 
25

20 تا 
22/5

17/5 تا 
20

15 تا 
17/5

12/5 تا 
15

10 تا 
12/5

7/5 تا 
10

5 تا 
7/5

 2/5
تا 5

طول 
ماهی 
cm

0/70/70/80/91/11/31/62/22/93/66°c

0/70/80/911/21/41/72/33/13/97°c

0/70/80/91/11/31/51/82/53/34/28°c

0/80/911/21/41/622/73/64/59°c

0/911/11/31/51/72/22/93/94/910°c

11/11/21/41/61/82/43/24/35/311°c

1/11/11/31/51/722/63/54/75/712°c

1/11/21/41/61/82/22/83/856/113°c

1/21/31/51/822/434/15/46/614°c

1/31/41/622/22/63/24/45/87/215°c

1/41/51/72/22/42/83/44/86/37/816°c

1/51/61/82/32/533/65/26/88/317°c

1/61/71/92/42/63/23/85/57/28/718°c

طول دوره پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان با توجه به میزان رشد روزانه در دماهای مختلف

وزن ماهی بر حسب گرم 
درجه حرارت آب به 

سانتی گراد
ـ 5 30ـ150150ـ5050 ـ2020

طول دوره 
پرورش به 
شبانه روز

942719399305ـ 6

1232606782241ـ 9

1525/5455062/5182/5ـ12
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طول دوره پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان با توجه به میزان رشد روزانه در دماهای مختلف

وزن ماهی بر حسب گرم 
درجه حرارت آب به 

سانتی گراد
ـ 5 30ـ150150ـ5050 ـ2020

طول دوره 
پرورش به 
شبانه روز

942719399305ـ 6

1232606782241ـ 9

1525/5455062/5182/5ـ12

میزان غذای مورد نیاز روزانه کپور معمولی )بر حسب درصد وزنی ماهی(

میزان غذا )درصد وزن وزن ماهی )گرم(
میزان غذا ) درصد وزن ماهی )گرم(ماهی(

وزن ماهی(

3504/4ـ140301ـ 0/5

4004ـ2/530351ـ 1/5

4503/4ـ520401 ـ3

5003/2 ـ1015451ـ 6

5502/8 ـ2011501ـ11

6002/5 ـ3510551ـ21

ـ 36 6502/3 ـ509/5601 

700ـ709651ـ51

7501/9ـ1008701ـ71

8001/7 ـ1507751ـ101

10001/55ـ2006801ـ151

12001/45ـ2505/91001ـ201

15001/3ـ3004/91201ـ251
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ترکیب گله

شیری،  )گاو  دام  ترکیب  ابتدا  در  است  الزم  حذف  و  تلفات  گوساله گیری،  ضریب  به  توجه  با 
گاوخشک، تلیسه، گوساله نر، گوساله ماده( در سال های مختلف مشخص گردد لذا با فرض اجرای 
طرح گاوداری شیری 100 رأس صورت وضعیت دام در سال های مختلف به شرح جدول زیر 

بود. خواهد 
صورت وضعیت تغییرات دام

سال
1234شرح

ضرایب فنی )درصد(
درصد گوساله گیری

درصد تلفات
درصد حذف

80
4
15

80
4
20

80
4
20

80
4
20

ترکیب گله )سر(

گاو شیری
گاو شیری قابل بهره برداری

گوساله ماده 
گوساله نر

تلیسه
گاو نر

100
98
40
40
ـ
2

82
80
32
33
40
2

100
98
40
40
32
2

100
98
40
40
40
2

گاو شیریتلفات )سر(
تلیسه 

4
ـ

3
2

4
1

4
2

گاو شیریخرید )سر(
گاو نر

100
2

ـ
1

ـ
1

ـ
1

فروش )سر(

گاو شیری حذفی
تلیسه

گوساله نر
گاو

14
ـ
40
ـ

16
1
33
1

19
8
40
1

19
15
40
1
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 ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی )اصیل( به ازای هر رأس دام مولد

ترکیب گله و تأسیسات مورد نیازردیف
مساحت مورد نیاز )متر مربع(

غیر مسقفمسقف
5/7011/40گاو شیرده و خشک1
1/042/08تلیسه آبستن2
0/841/68تلقیح شده و آماده تلقیح3
1/052/10گوساله نر و ماده 12ـ 6 ماهه4
0/320/64گوساله نر و ماده 6 ـ3 ماهه5
0/170/19گوساله نر و ماده کمتر از 3 ماه6
0/770/84محل انتظار زایش و زایشگاه7
0/400/80گوساله نر پرواری8
0/160/32جوانه نر داشتی9
1/361/00شیر دوشی، نگهداری شیر و انتظار دوشش10
ـ0/48درمانگاه11
ـ2/00انبار کنسانتره12
ـ2/70هانگار علوفه13
3/60ـسیلو14
ـ0/40هانگار ماشین آالت15
ـ0/30دفتر مدیریت16
ـ1/20خانه کارگری17
ـ0/09اتاق نگهبانی18
18/9824/65جمع کل زیر بنا19

ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پروار بندی صنعتی )اصیل( و نیمه صنعتی )آمیخته( به ازای هر رأس دام

تأسیسات مورد ردیف
نیاز

واحد نیمه صنعتی )آمیخته(واحد صنعتی )اصیل(

مسقف 
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

مسقف
)متر مربع(

غیر مسقف
)متر مربع(

34/523جایگاه گوساله نر1

ـ0/5ـ0/8انبار کنسانتره2

ـ0/2ـ0/3هانگار علوفه3

1/2ـ1/8ـسیلو4

ـ0/3ـ0/4خانه کارگری5

4/56/334/2جمع کل زیر بنا6
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آخور

به منظور جلوگیری از قرار گرفتن پاهای جلویی گوساله در بیرون جایگاه بهتر است 20 سانتی متر 
فاصله  باید  و خوراک  آب  گرفتن سطل شیر،  قرار  در محل  نباشد.  نرده ای  درب جلویی  پایین 
نرده ها بیش از 10 سانتی متر باشد تا گوساله قادر به خوردن شیر، آب و خوراک باشد. ابعاد فضای 

آبخوری و تغذیه در جدول 2ـ  5 آورده شده است.

ابعاد فضای آبخوری و تغذیه در باکس انفرادی

باالی 60 کیلوگرمزیر 60 کیلوگرموزن گوساله )کیلوگرم(

)cm( 1920پهنای دریچه تغذیه

)cm( 2830ارتفاع دریچه تغذیه

6 لیتر6 لیترحداقل حجم غذاخوری )لیتر(

455ارتفاع لبه باالی سطل از کف باکس 

)cm( 7080ارتفاع سطل پستانک دار یا سر پستانک مصنوعی از کف باکس

)cm( 8090حداکثر ارتفاع کف علوفه خوران از کف باکس

دامنه طبیعی دما، ضربان قلب و تعداد تنفس برای سنین مختلف گاو

تعداد تنفس 
)در دقیقه(

تعداد ضربان قلب
)در دقیقه(

دما
)درجه سانتی گراد(

تازه متولد شده40ـ 5613038/5

1 ماهگی39/7ـ 5010538/5

3 ماهگی39/7ـ 409938/5

6 ماهگی39/7ـ309638/3

1 سالگی39/7ـ 188037/5

گاوها39/4ـ148037/2
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طول آخور مورد نیاز گاو در سنین مختلف

طول آخور برای هر رأس دام )سانتی متر(سن )ماه(

50   ـ1040ـ3

60   ـ1850ـ10

65   ـ2460ـ  18

80   ـ2470<

آبخوری موردنیاز گاو برحسب وزن دام 

100200300400500600700وزن دام )کیلوگرم(

از  کاسه ای  آبخوری  باالیی  لبه  ارتفاع  حداکثر 
)متر( گاو  ایستادن  0/50/50/60/60/70/70/7محل 

و  باز  جایگاه  در  کاسه  هر  ازای  به  گاو  تعداد 
استال 101088666فری 

20171312111010تعداد گاو به ازای هر متر آبشخور

حداکثر ارتفاع لبه باالیی آبشخور از محل ایستادن 
0/60/70/80/80/90/90/9گاو )متر(

0/40/40/40/40/50/50/5پهنای پاگرد )متر(

0/150/150/150/200/20/20/2ارتفاع پاگرد )متر(
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آبخوری در سیستم جایگاه باز و فری استال

ابعاد توصیه شده فری استال و راهروها برای گوساله و دام های جوان در نشریات مختلف

ابعاد فری استال برای گوساله و دام های جوان )توصیه کشور دانمارک(

طول )متر(پهنا )متر(وزن حیوان )کیلوگرم(

1000/61/3

1500/671/52

2000/731/65

3000/81/84

مقابل دیوار 1/98

مقابل فری استال 4000/881/9

مقابل دیوار 2/2

مقابل فری استال 1/12/1ـ5001

anonym 1999 :منبع

ابعاد فری استال برای گوساله و دام های جوان )توصیه کشور آمریکا(

طول )متر(پهنا )متر(وزن حیوان )کیلوگرم(

1500/751/55

2000/751/55

1/85 ـ 3000/951/75

4001/701/98

5001/701/98

anonym 1999 :منبع

پهنای راهروها )توصیه کشور دانمارک(

100150200300400500وزن حیوان )کیلوگرم(

1/751/952/052/22/452/75راهرو تغذیه )متر(

1/751/952راهرو بین دو ردیف فری استایل )متر(

anonym 1999 :منبع
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2/2

0/5 0/51/2

شکل حوضچه ضدعفونی سم

با توجه به اینکه بسته به شرایط وزنی و تولید شیر و دسترسی به مواد اولیه تشکیل دهنده غذای 
دام جیره های متفاوتی را می توان برای دام تعیین نمود. جداول زیر می تواند راهنمای خوبی برای 

تصمیم گیری درباره نوع جیره غذایی دام باشد:
درصد ماده خشک مورد نیاز دام نسبت به وزن زنده آن

تولید شیر )با 4% چربی(
)کیلوگرم(

وزن زنده دام )کیلوگرم(

400500600700800

درصددرصددرصددرصددرصد10

152/72/42/222/9

203/22/82/62/32/2

253/63/22/92/62/4

3043/53/22/92/7

354/43/93/53/22/9

4054/23/73/43/1

455/54/643/63/3

54/43/83/5ـ50

5/44/74/13/7ـ55

54/44ــ60

5/44/84/3ــ

طول حوضچه شست وشو باید حداقل 2/2 متر باشد و یک سطح شیب دار انتهای حوضچه به طول 
0/5 متر ایجاد شود.

حوضچۀ آب محلول ضدعفونی  عمق حوضچه 15 سانتی متر        

حداقل عمق محلول 10 سانتی متر
)متر(  )متر(  )متر(  

)متر(  
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احتیاجات غذایی روزانه گوساله های ماده و تلیسه های در حال رشد )نژاد بزرگ شیری(
وزن زنده دام )کیلوگرم(

ش وزن روزانه )کیلوگرم(
افزای

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

گرم( کاروتن )میلی 

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

ویتامین D )واحد بین المللی(

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

پروتئین قابل هضم 
)کیلوگرم(

ص 
انرژی خال

نگهداری )مگاکالری(

ص رشد 
انرژی خال

)مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

400/200/50/1100/1000/90/40/52/21/74/21/7265

450/300/60/1350/1201/10/50/63/22/54/81/9300

550/401/20/1800/1451/30/60/94/53/55/82/3360

750/752/10/3300/2451/50/91/59/177/93/2495

1000/752/90/3700/26021/1210/98/4114660

1500/754/10/4350/2953/11/52/71512166990

2000/755/30/5000/3304/11/83/418142181320

ـ2500/756/50/5700/3654/82/2421162610

ـ3000/757/50/6400/3955/62/54/524183213

ـ3500/758/40/7150/4306/22/84/925193715

ـ4000/759/30/8000/4656/93/15/226204217

ـ4500/709/50/8850/4957/53/15/327214819

ـ5000/609/50/9350/5058/12/95/327215321

ـ5500/408/90/9150/4758/72526205823

ـ6000/158/60/8100/4059/30/74/324186426
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نیازهای غذایی گوساله های ماده و تلیسه های در حال رشد )نژادهای کوچک شیری(
وزن زنده دام )کیلوگرم(

ش وزن روزانه )کیلوگرم(
افزای

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

کاروتن )میلی گرم(

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

ویتامین D )واحد بین المللی(

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

پروتئین قابل هضم 
)کیلوگرم(

ص نگهداری 
انرژی خال

)مگاکالری(

ص رشد 
انرژی خال

)مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

200/100/30/0650/0600/60/20/31/10/82/10/8130

250/150/40/0900/0800/80/30/41/51/12/61165

350/30/80/1350/1100/90/50/62/32/52/71/5230

500/51/20/2150/16010/90/94/93/85/32/1330

750/551/70/2750/1901/511/275/47/93/2495

1000/552/40/3300/210
1
21/11/697114660

1500/553/60/3900/2453/71/32/3129166990

2000/554/80/4650/2804/11/62/915112181320

ـ2500/556/10/5500/3204/81/93/517132610

ـ3000/56/80/5900/3305/623/819143213

ـ3500/356/60/5850/3156/21/53/719143715

ـ4000/156/40/5550/2906/90/73/619144217

ـ4500/056/10/5800/2907/50/53/419144819
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نیازهای غذایی روزانه گوساله های نر در حال رشد )نژاد بزرگ شیری(
وزن زنده دام )کیلوگرم(

ش وزن روزانه )کیلوگرم(
افزای

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

گرم( کاروتن )میلی 

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

ویتامین D )واحد بین المللی(

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

پروتئین قابل هضم 
)کیلوگرم(

ص نگهداری 
انرژی خال

)مگاکالری(

ص رشد 
انرژی خال

)مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

400/20/50/1100/1000/90/40/52/21/74/21/7265

450/30/60/1350/1201/10/50/63/22/54/81/9300

550/41/20/1800/1451/30/60/94/53/55/82/3360

750/82/10/3450/2551/611/59/77/57/93/2495

10013/20/4550/3202/11/32/21310114660

15014/50/5200/3553/21/831814166990

20015/90/5950/3904/52/23/821162181320

ـ25017/30/6700/43062/74/524182610

ـ301018/70/7450/4657/235/227203213

ـ350110/20/8300/5008/13/45/929223715

ـ400111/80/9300/54093/86/630234217

ـ450112/51/0550/5909/84/1730234819

ـ5000/9131/1100/61010/647/330235321

ـ5500/813/81/1600/62511/43/87/730235823

ـ6000/713/80/1900/63012/13/57/730236426

ـ6500/613/61/2200/63512/93/27/630236928

ـ7000/513/401/2350/63013/62/87/530237430

ـ7500/413/21/2400/62014/42/37/430237932

ـ8000/2512/71/1650/57019/11/47/130238534

ـ8500/112/11/0600/51015/70/66/830239036
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نیازهای غذایی روزانه گوساله های نر در حال رشد )نژادهای کوچک شیری(

وزن زنده دام )کیلوگرم(

ش وزن روزانه )کیلوگرم(
افزای

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

کاروتن )میلی گرم(

ویتامین A )1000 واحد 
المللی( بین 

ویتامین D )واحد بین المللی(

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

پروتئین قابل هضم 
)کیلوگرم(

ص نگهداری 
انرژی خال

)مگاکالری(

ص رشد 
انرژی خال

)مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

200/100/30/0650/0600/60/20/31/10/82/10/8130

250/150/40/0900/0800/80/30/41/51/12/61165

350/30/80/1350/1100/90/50/63/22/53/71/5230

500/651/40/2650/20011/116/555/32/1330

750/7520/3450/2401/51/31/48/46/57/93/2495

1000/752/80/3900/2552/11/61/9118114660

1500/754/30/4600/2953/17/92/71511166990

2000/755/70/5300/3304/52/33/418142181320

ـ2500/7570/6100/36562/7421162610

ـ3000/758/20/6800/3957/23/14/623173213

ـ3500/759/30/7600/4308/13/45/224183715

ـ4000/710/20/8200/4508/93/65/725194217

ـ4500/6015/40/8750/4659/83/35/826204819

ـ5000/40100/8880/45510/62/35/626205321

ـ5500/35100/8450/42011/41/45/625195823

ـ6000/109/80/8000/38512/10/65/524186426
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احتیاجات غذایی روزانه )نگهداری( گاوهای نر بالغ مورد استفاده در اصالح نژاد
وزن زنده دام )کیلوگرم(

ش وزن روزانه )کیلوگرم(
افزای

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

گرم( کاروتن )میلی 

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

ویتامین D )واحد بین المللی(

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

پروتئین قابل هضم 
)کیلوگرم(

ص 
انرژی خال

نگهداری )مگاکالری(

ص رشد 
انرژی خال

)مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

ـ4/620155321ـ8/30/6400/3009/5ـ500

ـ5/422176426ـ9/60/7350/34510/8ـ600

ـ6/125197430ـ10/90/8300/39012/3ـ700

ـ6/727218534ـ120/9150/43013/9ـ800

ـ7/330239538ـ13/210/47015/2ـ900

ـ7/9322510642ـ14/11/0750/50516/9ـ1000

ـ8/4352710747ـ15/11/1600/54518/2ـ1100

ـ9382912751ـ16/11/2350/58019/5ـ1200

ـ9/6403113855ـ17/11/3100/61520/7ـ1300

ـ10/1433314859ـ18/11/3800/65021/9ـ1400
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وزن زنده دام )کیلوگرم(

ک دریافتی 
ش

ماده خ
)کیلوگرم(

انرژیپروتئین

سیم )گرم(
کل

سفر )گرم(
ف

گرم( کاروتن )میلی 

ویتامین A )1000 واحد 
بین المللی(

پروتئین خام 
)کیلوگرم(

پروتئین قابل هضم 
)کیلوگرم(

ص 
انرژی خال

نگهداری )مگاکالری(

T )کیلوگرم(
D

N

احتیاج نگهداری گاوهای شیرده بالغ
35050/4860/2206/92/814113719
4005/50/5210/2457/63/117134217
45060/5850/2758/33/418144819
5006/50/6380/30093/720155321
55070/6910/3259/6421165823
6007/50/7340/34510/34/222176426
65080/7760/36510/64/523186928
7008/50/8300/39011/64/825197430

احتیاج نگهداری و آبستنی )دو ماه آبستنی(

3506/40/5700/3158/73/621166727
4007/20/6500/3559/7423187630
4507/90/7300/40010/74/426208634
5008/60/7800/43011/64/829229538
5509/30/8500/46512/65/2312410542
600100/9100/50013/55/6342611446
65010/60/9600/53014/46362812450
70011/310/55515/36/3393013353

درصد 
احتیاج غذایی برای تولید یک کیلو شیر با درصد چربی متفاوتچربی

ــ0/0660/0420/590/2552/41/7ـ2/5
ــ0/0700/0450/640/2802/51/8ـ3
ــ0/0740/0480/690/3052/61/9ـ3/5
ــ0/0780/0510/740/3302/72ـ4
ــ0/0820/0540/780/3552/82/1ـ4/5
ــ0/0860/0560/830/3802/92/2ـ5

احتیاجات روزانه گاوهای شیرده )نژاد شیری(
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جدول خوراک مصرفی ساالنه یک رأس از ترکیب گله گاو شیری اصیل )متوسط وزن گاو شیری 
550 کیلوگرم، متوسط تولید ساالنه شیر 5000 کیلوگرم با چربی 3/5 درصد( به شرح زیر است:

نوع غذا
شیرخشککنسانتره دامیسیلوی ذرتیونجه نوع دام

ـ220066001600گاو شیری 

ـ16003300700تلیسه از یک تا دو سالگی

750150040070گوساله ماده از تولد تا یک سالگی

7502100110070گوساله نر از تولد تا وزن 400 کیلوگرم

ـ300036001000گاو نر اصیل

جدول خوراک مصرفی ساالنه یک رأس از ترکیب گله گاو شیری )متوسط وزن گاو شیری 450 
کیلوگرم، متوسط تولید ساالنه شیر 4500 کیلوگرم با 4 درصد چربی( به شرح زیر است:

نوع غذا
شیرخشککنسانتره دامیسیلوی ذرتیونجه نوع دام

ـ200054001700گاو شیری 

ـ12502700700تلیسه از یک تا دو سالگی

550120035050گوساله ماده از تولد تا یک سالگی

6501800100050گوساله نر از تولد تا وزن 400 کیلوگرم

ـ27003000850گاو نر اصیل

جدول خوراک مصرفی ساالنه یک رأس از ترکیب گله گاو شیری با توجه به میزان شیردهی

شرح
مقدار مصرف ساالنه غذا به ازای یک رأس )کیلوگرم(

کنسانترهسیلوی ذرتیونجه خشک

280053001400گاو شیری با تولید 4000 کیلوگرم شیر در سال

290054001700گاو شیری با تولید 5000 کیلوگرم شیر در سال

280058002100گاو شیری با تولید 6000 کیلوگرم شیر در سال

270061002500گاو شیری با تولید 7000 کیلوگرم شیر در سال

270058003000گاو شیری با تولید 8000 کیلوگرم شیر در سال

250060003500گاو شیری با تولید 9000 کیلوگرم شیر در سال
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240054004200گاو شیری با تولید 10000 کیلوگرم شیر در سال

600900500گوساله ماده *

600900500گوساله نر *

25003400500تلیسه

* عالوه بر علوفه ذکر شده در جدول فوق، به ازای هر رأس گوساله ماده / نر مقدار 300 کیلوگرم شیر )برای 
مصرف تا دو ماهگی( در نظر گرفته می شود.

جدول خوراک مصرفی ساالنه یک واحد دام مولد )شامل گاو شیری، گوساله و تلیسه مربوط به 
آن( با توجه به میزان شیردهی

مقدار شیر ساالنه گاو مواد 
)کیلوگرم(

مقدار مصرف ساالنه غذا به ازای 
ترکیب کنسانتره )درصد(یک واحد دام مولد )کیلوگرم(*

ک
ش

یونجه خ

ت
سیلوی ذر

سانتره
کن

جو

س گندم
سبو

کنجاله پنبه

ف
پودر صد

ها مکمل و ویتامین 

ک
نم

61ـ400043007400200038496

51ـ500044007500230039478

51ـ6000430079002700453613

51ـ7000420082003100453316

41ـ8000420079003600572018

9000400081004100561820141

10000390075004800611420131

* مقدار مصرف شیر توسط گوساله ها به ازای یک رأس گاو مولد در سال 240 کیلوگرم در نظر گرفته می شود.
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مصرف مادۀ خشک گاوهای شیری )درصد وزن بدن(

%4 FCM وزن بدنتولید شیر با

400600800         )کیلوگرم(

102/72/21/9

203/62/92/4

304/43/52/9

405/543/3

4/73/7ـ50

5/44/3ـ60

ترکیب یک شروع کننده برای گوساله بر اساس مادۀ خشک

حداقل مقدارماده غذایی

% 18 ـ 16پروتئین

TDN75 %

% 2چربی

% 5الیاف خام

% 0/7کلسیم

% 0/5فسفر

A 1136ویتامین IU/Kg

D 114ویتامین IU/Kg

E 1/1ویتامین IU/Kg
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ضایعات ماده خشک پیش بینی شده برای علوفه لگومینهـ  گراس در زمان برداشت، انبار و تغذیه.

روش
ضایعات ماده خشک 

برداشت
)%(

انبار
)%(

تغذیه
)%(

جمع 
)%(

پرس معمولی علوفه

32/645/241/8بارندگی شده

253/85/234متوسط

17/43/65/226/2بارندگی نشده

13/41/85/220/4در سوله خشک شده

پرس های کروی بزرگ

2514/215/354/5در مزرعه خشک شده

1510/75/531/2با اسید خشک شده

درصد رطوبت سیلو

70221/21134/2 به باال

69510/11126/1 ـ60

11/58/21130/7زیر 60

تخمین مقدار رطوبت علوفه

وضعیتمقدار رطوبت )%(

با فشار دادن، مقداری آب از سیلو خارج می شود. بیش از 70 

آب خارج نمی شود ولی سیلو به صورت گلوله در می آید. 70ـ60

بعد از فشار، گلوله به تدریج باز می شود.60  ـ50

سیلو بعد از فشار کاماًل باز می شود و به صورت گلوله نمی ماند.50  ـ40

حتی با فشار زیاد آبی از سیلو خارج نمی شود و صدای خشک برگ ها شروع می شود.40ـ30

علوفه خش خش می کند و به سختی می توان آنها را گلوله کرد.30ـ20

برگ ها خرد می شوند.کمتر از 20
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احتیاجات سالیانه علوفه )تن خوراک مرطوب در سال( گاو شیری )با 5900 کیلو شیر و 3/5 
درصد چربی1(

مقدار علوفه )کیلوگرم در روز(

27/320/513/66/80سیلوی ذرت:تولید شیر

02/35/58/210/5علوفه یونجه:)کیلوگرم(

ــ12/69/86/13/1سیلوی ذرت 8182

1/13/53/64/8ــعلوفه یونجه

ــ12/910/16/23/2سیلوی ذرت6818

1/12/63/85/1ــعلوفه سونجه

ــ13/610/66/73/3سیلوی ذرت 5909

1/22/74/05/3ــعلوفه یونجه

1ـ سیلوی ذرت حاوی 35% ماده خشک و یونجه حاوی 86% ماده خشک بود. مقدار همه خوراک ها بر اساس 
ماده خشک نبوده و شامل گاوهای خشک و ضایعات غذایی می باشد.

برنامۀ پیشگیری واکسیناسیون در پرورش گاو

سنبیماری

IBR, BVD, and Pl- 3از تولد تا دو ماهگی

Rco, corona virus, E coil

scours vaccine Johneʼs

6Bruccellosis  ـ2 ماهگی

IBR and Pl-3 pastcurclla 6  ـ4 ماهگی

and Heamophilus somus Pncumonia Blacheg

8IBR and BVD  ـ6 ماهگی

13Leptospirosis IBR, BVD and Pl-3 Vibriosis ماهگی )2 ماه قبل از جفت گیری(
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میزان کود تولید شده به وسیله دام ها و ویژگی های کود آنها

مواد مغذی کود )گرم در روز(کل کود تولیدی روزانه

وزن دام نوع دام
Kg

متر مکعب 
در روز

لیتر در 
روز

درصد آب 
کود

کیلوگرم در 
روز

NP2O5K2O

680/26/64895/7722/684/5318/12تلیسه

1130/3311/47899/6336/249/0631/71

2260/6522/18919/2548/7222/6567/95

4081/1739/788833/43144/9645/3113/25گاو خشک

4531/344/238837/15163/0849/83126/84

5431/5653/18844/58194/7963/42149/49

6341/8261/928852226/572/48176/67

4081/1739/788832/6185/7363/34126/84گاو شیری

4531/344/238836/24203/8572/48140/43

5431/5653/18843/5244/6286/07172/14

6341/8261/928850/74285/3999/66199/32

انبار کود مورد نیاز برای هر گاو در هر روز

کود تولید شده لیتر نوع دام
متر مکعب

انبار کود مایع لیتر متر 
مکعب

انبار کود خشک لیتر 
متر مکعب

5/40/00545/40/0054گوساله 3ـ0 ماهه

7/10/00719/90/0099گوساله 6  ـ3 ماهه

14/20/014219/80/0198170/1699تلیسه 15ـ6 ماهه

21/20/021231/10/031222/60/227تلیسه 24ـ  15 ماهه

ــ45/30/045362/30/0623گاو شیری 450 کیلوگرمی

56/60/0567ــــجایگاه باز )بستری(

56/90/07848/10/0482ــجایگاه فری استال 

50/90/051ــــجایگاه بسته
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تفاوت ترکیب با آغوز گاو 

آغوز ماده مغذیردیف
)درصد(

شیر 
آغوز ماده مغذیردیف)درصد(

)درصد(
شیر 

)درصد(

4/762/80کازئین28/3012/865ماده خشک1

خاکستر )مواد 2
1/50/54آلبومین1/580/726معدنی(

150گلوبولین1247چربی3

21/323/33پروتئین2/54/808الکتوز4

سالن شیردوشی   

سطح توزیع کود  

 مخزن ذخیره مایع با 
سیفون خودکار

 مخزن تصفیه

 شیب

 شیب

 2% شیب

سوراخ های لوله
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زمان الزم )ثانیه( برای شماره گذاری با الکل ـ یخ خشک و ازت مایع در گاوهای شیری، 
گوشتی و اسب

الف( با استفاده از الکل و یخ خشک

گاو گوشتیگاو شیریسن

1015تولد تا یک ماه

21520 تا 3 ماه

42025 تا 8 ماه

92530 تا 18 ماه

3035بیشتر از 18 ماه

ب( با استفاده از ازت مایع با دمای 196- درجه سانتی گراد

گاو گوشتیگاو شیریسن

510تولد تا یک ماه 

2712 تا 5 ماه

61015 تا 9 ماه

101217 تا 12 ماه

131520 تا 18 ماه

2525بیشتر از 18 ماه
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تأثیر خأل، تعداد  نبض های پولساتور و نسبت پولساتور بر  میزان های جریان شیر و پس دوشی با ماشین

متغیر
مدت زمان دوشش 
قبل از پس دوشی با 

ماشین )دقیقه(

مدت زمان پس دوشی 
با ماشین )دقیقه(

میزان حداکثر جریان 
)کیلوگرم(

خأل
Kpaاینچ جیوه

124040/63/7
186030/84/9
24802/81/64/8

میزان پولساتور
403/41/14/4
803/314/5
12031/14/4

نسبت پولساتور
1:13/50/94/3
1:331/24/9

دوشش در سالن های متفاوت و مدت زمان های مختلف دوشش
مدت زمان دوشش1

6 ساعت4 ساعت3 ساعتتعداد گاوها در ساعتنوع سالن 
هرینگ بون
4080110190چهار جفتی
65114179293شش جفتی

87152218370ده جفتی
ترای گون

68119187289با 12 جایگاه
84147210357با 16 جایگاه
88154210374با 18 جایگاه

پلی گون 
94165235400با 16 جایگاه
109191273436با 24 جایگاه

155233349581با 32 جایگاه2
سالن با ورودی کناری

4590124203دوجفتی
56112154252سه جفتی

1ـ زمان مورد نیاز برای هر دوشش شامل یک ساعت برای آماده سازی و تمیز کردن و 15 دقیقه برای تعویض 
هر 100 گاو.

2ـ دو کارگر در سالن
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)cm( براساس محیط دور سینه )kg( جدول محاسبه وزن بدن گاو

)kg()cm()kg()cm()kg()cm()kg()cm()kg()cm(
12022567322093511621361153068
12112577422103581631401163169

12212587522113661641431173270

12312597622123731651471183471
12402607722133811661501193572
12502617822143881671531203673
12602627922153961681571213774
12702638032164031691611223875
12792648142174101701641234076
12892658252184181711681244277
12992668362194261721721254378
13082678472204331731761264579
13182688582214411741801274680
13282698692224481751841284881
13382708802234561761881295082
13472718912244631771921305283
13572729002254711781961315484
13672739102264781792011325685
13762749202274851802051335886
13862759302284921812101346087
13962769392295001822141356288
14052779492305081832191366589

9592315161842231376790
9682325241852281386991
9782335321862321397292
9882345401872361407493
9982355481882411417794
10072365561892461427995
10172375641902501438296
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10272385721912551448497
10362395801922601458798
10462405881932651469099
105624159619427014793100
106624260419527514896101
107524361319628014998102
1085244622197285150101103
1095245631198290151103104
1104246640199295152106105
1114247649200300153109106
1124248658201305154112107
1134249667202310155115108
1143250676203316156118109
1153251685204321157121110
1163252694205327158124111
1172253703206332159127112
1182254712207338160130113
1192255722208344161133114

خصوصیات فیزیکی عمده شترهای جلگه ای و کوهستانی

نوع کوهستانینوع جلگه ای یا دشتیخصوصیت

کوچکبزرگشکل کلی

1/8 تا 1/92/0 تا 2/2ارتفاع در محل جدوگاه )متر(

ریز نقشدرشت نقشساختار بدن

کوتاهدرازگردن و پاها

گرد و سختبیضوی و نرمکف پاها

بلند و ریزکوتاه ظریفموها
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مقایسه شکل ظاهری و عملکرد شترهای رودخانه ای و بیابانی

نوع بیابانینوع رودخانه ایخصوصیت

کوچک با پوزه ای باریکزبر و خشن با بینی رومیسر

نازک با ماهیچه کمترسنگین و توپراستخوان ها و ماهیچه ها

حمل افراد سبک و بارهای سبکحمل بارهای سنگینقدرت بار کشی

تندکندسرعت

اندازه های پستان در شتر

اندازه و ابعاد سر سانتی متراندازه و ابعاد پستان
سانتی مترپستان ها

طول سر پستان های بزرگپستان ها
2 تا 3جلویی در زمان خشکی 

13/5 تا 16عمق
طول سر پستان های 
3 تا 3/5عقبی در زمان خشکی

طول سر پستان ها در 17 تا 20عرض
5 تا 6زمان شیر دهی

فاصله میان سر 
محیط سر پستان های 15 تا 18پستان های جلو

8 تا 9عقبی در زمان شیر دهی

طول نوک پستان های 24متوسط طول پستان
3/1 تا 2/3جلویی

عرض پستان در نوک 
طول نوک پستان های 36پستان جلویی

1/8 تا 5/0عقبی

قطر نوک پستان های 13عمق کارتیه های عقبی
2/1 تا 4/9عقبی در قاعده

قطر نوک پستان های جلو 17عمق کارتیه های جلویی
1/8 تا 4/5در قاعده
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مقایسه خصوصیات بیولوژیکی شترهای بی کوهان

ویکوناگوانگوآلپاکاالماصفت و ویژگی

طول مدت آبستنی 
356ـ 360346ـ345345ـ348342)روز(

6 ـ154ـ 88 ـ127وزن تولد )کیلوگرم(

وزن شیر گیری 
ــ35ـ 4525)کیلوگرم(

1155812035وزن بلوغ )کیلوگرم(

ـ57/05555/0درصد الشه

پراکندگی توده های نژادی مختلف شتر در ایران

توده نژادیاستان / منطقهنژاد / توده نژادیاستان / منطقه

دشتی، عربی، ترکیه ای هرمزگان و بوشهرمهابادی؛ افغانیاصفهان
)ترکی(

زاهدانی، بلوچی، چینیسیستان و بلوچستانمهابادی، چینی، افغانیسمنان

یزدترکمن، محلی )بومی(گلستان
زاهدانی، گنبدی، 
ترکیه ای، بندری، 

بیرجندی، محلی )بومی(

رودباری، پاکستانی، کرمانکلکوئیتهران و قم
محلی)بومی(

بلوچی، افغانی، کلکوئی و منطقه خراسانکلکوئی، محلی )بومی(فارس
آمیخته آنها
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جدول 2ـ6 ـ اسامی مختلف شتر برحسب سن

اسمسن داماسمسن دام

گرد دندان ـ گردنیشهشت سالگیدیالق ـ حاشیتازه متولد شده

نیشکی ـ سرنیشنه سالگیحاشی ـ جالک بندتا یک سالگی

یک پای بند نیشده سالگیبلبان ـ بله بون ـ بلوانشتر تا دو سالگی

دو پای بند نیشیازده سالگیپارجمل ـ حقشتر تا سه سالگی

سه پای بند نیشدوازده سالگیجعد ـ جتچهار سالگی

پیرهسیزده سالگی و باالترکلپنج سالگی

اروانهماده مولد )به طور اعم(دو دندانشش سالگی

شتر نر داشتی )به طور چهار دندانهفت سالگی
اعم(

لوک

در بعضی مناطق شتر از یک سالگی تا سه سالگی را در نرها لوکچه و در ماده ها مجی و از سه سالگی به بعد 
را در نرها لوک و در ماده ها اروانه می نامند. 

تأثیر سن شتر مادر بر میانگین وزن تولد دیالق

دیالق مادهدیالق نرسن مادر

34/534/7یک بار زایش )4 تا 5 ساله(

37/734/5دو بار زایش )6 تا 7 ساله(

36/638/1سه بار زایش )8 تا 9 ساله(

38/140/2چهار بار زایش )10 تا 11 ساله(

40/636/3پنج بار زایش )12 تا 13 ساله(
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میانگین وزن بچه شتر بر حسب توده ژنتیکی، جنس و سن

                                                      ماه

توده 
هیجدهدوازدهنهششسهتولدجنسژنتیکی

آمیخته

39/8100/2161/9207/2229/6371/4نر

39/1110/5156/8184/6206/2336/9ماده

39/4103/6158/8197/0218/8352/0میانگین

تک 
کوهانه

39/7103/6158/8189/3210/7333/0نر

37/391/5159/5177/5194/1302/6ماده

38/594/1155/6182/8201/6319/0میانگین

رشد روزانه شترهای آمیخته و تک کوهانه در سنین مختلف )برحسب گرم(

تک کوهانهآمیختهنوع دام

متوسطمادهنرمتوسطماده نرسن )ماه(

از تولد تا 3 
677794713578659618ماهگی

3686515614755627683 تا 6 ماهگی

6504309414332271303 تا 9 ماهگی

9 تا 12 
249240242238185209ماهگی

12 تا 18 
788726740679603625ماهگی
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متوسط وزن تولد بچه شترهای آمیخته )شتر نر دو کوهان با ماده تک کوهان(

سنصفت
نوع شتر

آمیختهیک کوهان

مادهنرمادهنرجنس

وزن بدن 
)کیلوگرم(

91/596/7100/2110/5سه ماهگی

159/5153/1161/9156/8شش ماهگی

افزایش وزن 
روزانه حاشی ها 

)گرم(

210/7194/1229/6206/2یک سالگی

242/0414/0از 6 تا 9 ماه

وزن حاشی های 
پرواری 
)کیلوگرم(

209/0303/0از 9 تا 12 ماه

344/0307/0396/0343/0یک ساله

رویش و تعویض دندان های شتر

زمان تعویضزمان رویشنام دندان

4 یا 5 سالگیبدو تولد یک ماهگیثنایای مرکزی فک تحتانی

5 یا 6 سالگی1 تا 3 ماهگیثنایای میانی فک تحتانی

6 یا 7 سالگی 2 یا 6 ماهگیثنایای گوشه ای فکین

6 یا 6/5 سالگی10 ماهگیانیاب فکین

7ـ6 سالگی6  ـ3 ماهگیاولین پیش آسیا فکین

5 ماهگی6  ـ3 ماهگی دومین پیش آسیا فکین

5 ماهگی6  ـ3 ماهگیسومین پیش آسیا فک فوقانی

ـ3ـ2 سالگیاولین دندان آسیا دائمی فکین

ـ4ـ3 سالگیدومین دندان آسیا دائمی فکین

ـ  5 سالگیسومین دندان آسیا دائمی فکین ـ6  
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مقایسه ترکیبات کلستروم و شیر شتر )درصد(

خاکسترالکتوزپروتئینچربیماده خشکآبماده غذایی

75/224/80/1517/86/22کلستروم در روز اول

86/9134/13/44/50/7شیر شتر بعد از 8 روز

احتیاجات روزانه نگه داری شتر از نظر انرژی قابل متابولیسم و پروتئین قابل هضم

احتیاجات غذایی

وزن بدن
)کیلوگرم(

وزن 
متابولیکی

ماده 
خشک 
مصرفی 

)کیلوگرم(

انرژی قابل 
متابولیسم 

)در کیلوگرم(
پروتئین 

قابل 
هضم 
)گرم(

کلسیم 
)گرم(

فسفر 
)گرم(

 A ویتامین
1000 واحد

Mj/kgMcal/
kg

20053/22/523/196/82144879

25062/93/027/4114/4716910911

30072/13/431/4131/34195121013

35080/93/835/2147/40218141115

40089/44/238/9162/80241171317

45097/74/642/5177/86264181419

500105/75/046/02192/55285201521

550113/65/349/4206/73357211623

600121/65/752/76220/75327221726
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احتیاجات روزانه انرژی قابل متابولیسم و پروتئین قابل هضم برای نگهداری شتر

وزن زنده بدن 
)کیلوگرم(

پروتئین خام 
)گرم(

پروتئین قابل 
هضم )گرم(

انرژی 
متابولیسمی 

)کیلوژول(

انرژی 
متابولیسمی 
)کیلوکالری(

200230/1135/6161013848

210239/0140/6167023992

220247/4145/6172954133

230255/8150/6178814274

240264/1155/5184614412

250272/3160/3190354549

260280/5165/1196034685

270288/5169/8201664820

280296/5174/5207234953

290304/4179/2212765085

300312/2183/8218245216

310320/0188/4223675346

320327/7192/9229065475

330335/4197/4234415603

نیازهای غذایی شترها در حال نگهداری )داشتی(

وزن زنده 
)کیلوگرم(

ماده خشک 
مصرفی 

)کیلوگرم(

پروتئین قابل 
هضم )گرم(

مجموع مواد 
قابل هضم 

)گرم(
فسفر )گرم(کلسیم )گرم(

500125005500200100

550135256000225120

600145506500250150

650156007000250150

75016/56507500250150
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جیره غذایی شترهای داشتی

علوفه مرتعی سن شتر
نمک )گرم(کنسانتره )کیلوگرم()کیلوگرم(

1/80/4528زیر یک سال 

3/60/9056یک تا دو سال

5/41/585دو تا سه سال 

7/32/0115باالتر از سه سال

8/22/5142شتر نر )لوک(

ترکیبات جیره سنتی شتر

درصدمقدار )کیلوگرم(ماده غذایی

2040کلش گندم و جو

2040یونجه

1020آرد گندم

50100کل

نیاز غذایی شترهای در حال رشد )پروار(

وزن زنده 
)کیلوگرم(

ماده خشک 
مصرفی 

)کیلوگرم(

پروتئین قابل 
هضم )گرم(

مجموع مواد 
قابل هضم 

)گرم(
فسفر )گرم(کلسیم )گرم(

200525020008030

2506325250010035

3007/5350300012050

3509470380014560

40010600470018580

45010/56505000200100
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ارزش غذایی بعضی از گیاهان مرتعی

نوع گیاه
پروتئین خام 

)درصد(
الیاف 
خام

NDF
)درصد(

ADF
)درصد(

قابلیت  هضم 
ماده خشک 

)درصد(

قابلیت    هضم 
ماده آلی 
)درصد(

قابلیت هضم 
ماده آلی در 
ماده خشک 

)درصد(

77/972/557/9ــ13/214/8تاغ

83/978/962/3ــ14/016/0ترات

89/383/947/7ــ12/76/9اشنان

32/329/220/6ــ6/319/5اسکنپیل

87/781/155/3ــ8/412/5پیر

75/075/63/0ـــ13/8نیام سمر

ــــــ13/6یونجه

ــــــ11/2سرشاخه کهور

ــــــ12/4جر

ـــ40/435/4ـ18/3گز شاهی

ـــ82/859/6ـ5/5درمنه

هالوستاخیس درمرحله 
رشد رویشی

ـــ33/417/6ـ13/6

دوره  در  هالوستاخیس 
بذردهی از  بعد 

ـــ56/036/2ـ6/0

ـــ24/013/2ـ18/7کاکل شور 

ــــــ10/1تره شور

گیاه سوئدا قبل از 
بذر دهی

82/8368/6233/83ـــ

گیاه سوئدا بعد از 
بذر دهی

23/6219/7118/53ـــ



80

متوسط )حداقل تا حداکثر( مقدار تولید شیر شتر با توجه به نوع مرتع

مراتع فقیرمراتع خوبمیزان تولید )کیلوگرم(

روزانه
5/2 )3 تا 10/0( 6/8 )15 تا 3(کمترین
9/9 )4/5 تا 15/0(17/3 )7 تا 35(بیشترین

بــرای  شــده  محاســبه 
روزه  305 دوره  یــک 

2008 )1070 تا 2500(2194 )1500 تا 2800(کمترین
2709 )1370 تا 3000(4482 )3000 تا 5700(بیشترین

درصد اجزای الشه شتر به تفکیک جنس و توده ژنتیکی )تک کوهانه با آمیخته(

جنستوده ژنتیکیصفات
نرمادهآمیختهتک کوهانه

56/757/556/957/2گوشت
22/922/622/922/8استخوان

14/214/014/014/1چربی
3/33/13/33/1ضایعات

ــه  ــت ب ــبت گوش نس
2/92/82/92/8اســتخوان

تعیین وزن زنده شتر با در نظر گرفتن ابعاد بدن )سانتی متر(

170165160155150145140135130125120
طول بدن

دور سینه
180125ــــــــــ
180130ــــــــــ
240240225215205195135ـــــ
250250250240240225205140ــــ
270270260260250225215145ــــ
295285270270260240225150ــــ
320305305295285270250240155ـــ
160ـ340340330320295285260ـــ

165ــ385375365365365340330320295
170ــ400385385375365350340330320

175ـــ440420410410375365340330

180ـــــــــ455430

معموالً این نسبت در شترهای نر بیشتر از شترهای ماده است.
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نمونه طرح یک واحد بیست نفری پرواربندی شتر با آبشخور وسط

15 متر

8 متر

جایگاه مسقف )نیمه 
باز(

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

آبشخور24 متر

بهار بند

آخور

شمای یک جایگاه شتر
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فصل 5 
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
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سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی

افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن

ايمني  
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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فصل 6
شایستگی  های غیر فنی
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شایستگی های غیر فنی



91

اخالق حرفه ای
در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا، خود، خلق و خلقت همزمان توجه داشت و در 

انجام آنها باید علم، عمل، ایمان، تفکر و اخالق را همراه کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط با خود
ارتباط با خدا
ارتباط با خلق

ارتباط با خلقت

عرصه شایستگی

فنی )پایه و تخصصی(غیر فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد

خوش قول و 
وقت شناس  است

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد

برای ارزش های  
اجتماعی  احترام 

قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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برخي از کلیدهاي زندگي شغلي و حرفه اي

1 عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در کسب حالل است.
2 کسي که در راه کسب روزي حالل براي خانواده اش بکوشد، مجاهد در راه خداست.

3 بهترین درآمدها سود حاصل از معامله نیکو و پاك است.
4 پاکیزه ترین مالي که انسان صرف مي کند، آن است که از دسترنج خودش باشد.

5 امانت داري، بي نیازي مي آورد و خیانت، فقر مي آورد.
6 بهره آور ساختن مال از ایمان است.

7 هرکس میانه روي و قناعت پیشه کند نعمتش پایدار شود.
8 در ترازوي عمل چیزي سنگین تر از ُخلق نیکو نیست.

9 اشتغال به حرفه اي همراه با عفت نفس، از ثروت همراه با ناپاکي بهتر است.
10 کسي که مي خواهد کسبش پاك باشد، در داد و ستد فریب ندهد.

11 هر صنعتگري براي درآمد زایي نیازمند سه خصلت است: مهارت و تخصص در کار، اداي امانت 
در کار و عالقمندي به صاحب کار.

12 هر کس ریخت و پاش و اسراف کند، خداوند او را فقیر کند.
13 زماني که قومي کم فروشي کنند، خداوند آنان را با قحطي و کمبود محصوالت عذاب مي کند.
14 به راستي خداي متعال دوست دارد هر یك از شما هر گاه کاري مي کند آن را محکم و استوار کند.

15 تجارت در وطن مایه سعادتمندي مرد است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند
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منشور اخالقی نیروی كار ماهر 

در شغل و حرفه 

به عنوان عضوی از نیروی کار ماهر کشور  در پیشگاه خداوند متعال که دانای آشکار و نهان است؛ 
متعهد می شوم :

 مسئولیت پذیری، درست کاری، امانت داری، گذشت، انصاف و بهره وری در تمام امور شغلی و 
حرفه ای را سرلوحه کارهای خود قرار دهم.

 کار خود را با تفکر، ایمان، علم، عمل و اخالق  در عرصه های ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقت 
به صورت شایسته انجام دهم. 

 در تعالی حرفه ای، یادگیری مداوم ، مهارت افزایی و کسب شایستگی و ارتقای صالحیت های 
حرفه ای خویش کوشا باشم.

 مصالح افراد، مشتریان و جامعه را در انجام وظایف شغلی و حرفه ای بر منافع خود مقدم بدارم.
 با همت بلند و پشتکار برای کسب روزی حالل و تولید ثروت از طریق آن تالش نمایم.

 از بطالت، بیکاری، اسراف، ربا، کم فروشی، گران فروشی و زیاده خواهی پرهیز کنم. 
 در انجام وظایف شغلی و حرفه ای ، آنچه برای خود می پسندم، برای دیگران هم بپسندم و آنچه 

برای خود نمی پسندم برای دیگران نیز نپسندم.
 از کار، تولید، کاال، سرمایه و خدمات کشور خود در انجام وظایف شغلی و حرفه ای حمایت کنم.
 برای مخلوقات هستی، محیط زیست  و منابع طبیعی کشورم ارزش قائل شوم و در حفظ آن بکوشم.

 از حیا و عفت، آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب برخوردار باشم. 
 همواره در  حفظ و ارتقاء سال مت و بهداشت خود و دیگران  در محیط کار تالش نمایم.

 در انجام وظایف شغلی و حرفه ای در تمامی سطوح ، حقوق مالکیت معنوی و مادی اشخاص ، 
شرکت ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی را رعایت کرده و بر اساس قانون عمل نمایم.

و  راسخ  را  اراده ام  افزون،  مرا  بینش  بزرگ،  راه  این  پیمودن  در  می خواهم  متعال  خداوند  از  و 
گام هایم را استوار گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
آب، خاك، گیاه- گروه کشاورزی و غذا

خاك

خواص شیمیایی و بهسازی خاك

خواص آب

منابع آب

کشت و نگهداری گیاهان

10
ارتباط مؤثر-گروه بهداشت و سالمت

اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی

ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه

ارتباط مؤثر در کسب و کار

اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره

10
ارتباط مؤثر-گروه خدمات

اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی

ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه

ارتباط مؤثر در کسب و کار

اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره

10
نقشه کشی فنی رایانه ای- گروه برق و رایانه 

ترسیم با دست آزاد

تجزیه و تحلیل نما و حجم

ترسیم سه نما و حجم

ترسیم با رایانه

نقشه کشی رایانه ای

10
نقشه کشی فنی رایانه ای-گروه مکانیك

نقشه خوانی 

ترسیم  نقشه

نقشه برداری از روی قطعه  

کنترل کیفیت نقشه

ترسیم پروژه با رایانه

10
نقشه کشی فنی رایانه ای-گروه مواد و فراوری

نقشه خوانی

ترسیم نقشه

نقشه برداری از روی قطعه

کنترل کیفیت نقشه

ترسیم پروژه با رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
نقشه کشی فنی رایانه ای- معماری و ساختمان

ترسیم فنی و هندسی

نقشه های ساختمانی

ترسیم های سه بعدی

خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی

کنترل کیفیت نقشه و ارائۀ پروژه

10
طراحی و زبان بصری- گروه هنر

 خلق هنری،  زبان بصری و هنر طراحی

طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری

نقطه، خط و طراحی خطی 

سطح، شکل و حجم،  به کار گیری اصول ترکیب بندی در خلق آثار هنری

نور و سایه در هنرهای بصری، رنگ و کاربرد آن در هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

ریاضی 101

حل مسائل به کمك رابطه بین کمیت های متناسب

کاربرد درصد در حل مسائل زندگی روزمره

مدل سازی برخی وضعیت ها به کمك معادله درجه دوم

تفسیر توان رسانی به توان عددهای گویا به کمك ریشه گیری

مدل سازی و حل مسائل به کمك نسبت های مثلثاتی یك زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

11
ریاضی 2

به کارگیری تابع در مدل سازی و حل مسائل

مدل سازی و حل مسائل مرتبط با معادله ها و نامعادله ها

مدل سازی و حل مسائل به کمك نسبت های مثلثاتی زاویه دلخواه

حل مسائل مرتبط با لگاریتم ها

تحلیل وضعیت ها به کمك مفاهیم آماری
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ریاضی 123

به کارگیری برخی تابع ها در زندگی روزمره

تحلیل وضعیت ها به کمك مفهوم حد

مقایسه حدهای یك طرفه و دو طرفه و پیوستگی تابع ها

تحلیل وضعیت ها به کمك مفهوم مشتق

به کارگیری مشتق در تعیین رفتار تابع ها

فیزیك10

به کارگیری مفاهیم، کمیت ها و ابزار اندازه گیری

تحلیل انواع حرکت و کاربرد قوانین نیرو در زندگی روزمره

مقایسه حالت های ماده و محاسبه فشار در شاره ها

تحلیل تغییرات دما و محاسبه گرمای مبادله شده

تحلیل  جریان الکتریکی و محاسبه مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی 

11
شیمی

به کارگیری مفاهیم پایه شیمی در زندگی 

تحلیل فرایند های شیمیایی 

مقایسه محلول ها و کلویید ها

به کارگیری مفاهیم الکتروشیمی در زندگی 

به کارگیری ترکیب های کربن دار در زندگی 

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

زیست شناسی10

تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات شیمیایی موجودات زنده

بررسی ساختار ویروس ها، باکتری ها، آغازیان و قارچ ها

معرفی و چگونگی رده بندی جانوران

معرفی و چگونگی رده بندی گیاهان

تعیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محیط زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

الزامات محیط کار10

تحلیل محیط  کار و برقراری ارتباطات انسانی   

تحلیل عملکرد فناوری در محیط کار

به کارگیری قوانین در محیط کار

به کارگیری ایمنی و بهداشت در محیط کار

مهارت کاریابی

کاربرد فناوری های نوین11

به کارگیری سواد فناورانه

تحلیل فناوری اطالعات و ارتباطات

 تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به کارگیری مواد نوترکیب

به کارگیری انرژی های تجدید پذیر 

تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول

مدیریت تولید11

تولید و مدیریت تولید

مدیریت منابع تولید

توسعه محصول جدید

مدیریت کیفیت

مدیریت پروژه

کارگاه نوآوری و کارآفرینی11

حل خالقانه مسائل

نوآوری و تجاری سازی محصول

طراحی کسب و کار

بازاریابی و فروش

ایجاد کسب و کار نوآورانه

اخالق حرفه ای12

امانت داری

مسئولیت پذیری

درستکاری

رعایت انصاف

بهره وری
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جدول عناوین دروس شایستگی های فنی و پودمان های آنها
پودمان هادرسپایه

تولید و پرورش مرغ10

انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی
مدیریت جوجه کشی

پرورش جوجه
تغذیه مرغ

امور فنی و بهداشتی در پرورش مرغ

تولید و پرورش دام های سبك10

راه اندازی محل پرورش گوسفند و بز
ثبت مشخصات

تغذیه گوسفند و بز
تغذیه با استفاده از چراگاه

بهداشت جلدی گوسفند و بز

دانش فنی پایه10

کلیات
بهداشت و ایمنی محیط کار

محاسبات کاربردی
نظام دامپروری کشور
تشریح و فیزیولوژی

پرورش زنبور عسل و تولید محصوالت آن11

انتخاب محل زنبورستان
تجهیزات زنبورداری

تهیه کلنی زنبور عسل
تغذیه و انتقال کلنی های زنبور عسل

تولیدات زنبور عسل

تولید و پرورش ماکیان11

راه اندازی محل پرورش ماکیان
تغذیه ماکیان

امور فنی پرورش ماکیان
بهداشت محل پرورش ماکیان

تولیدمثل ماکیان

تولید و پرورش دام های بزرگ12

راه اندازی محل پرورش دام
ثبت مشخصات و رکوردگیری دام

تغذیه دام
پرورش گوساله و حاشی

خدمات جنبی پرورش دام

تولید و پرورش آبزیان )خوراکیـ  زینتی(12

راه اندازی محل پرورش آبزیان
امور فنی پرورش آبزیان

تغذیه آبزیان
امور بهداشتی آبزیان

صید آبزیان

دانش فنی تخصصی12

کسب اطالعات فنی
تأسیس واحدهای پرورش دام و آبزیان

عوامل بیماری زا در دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان
ژنتیك و اصالح نژاد دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان

دامپروری ارگانیك
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