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فصل 3
دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و 
مقرارات 
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مقررات عمومی 

ماده1ـ كارفرما مكلف است نسبت به شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار اقدام نموده و ضمن 
نصب تابلوها و عالئم هشدار دهنده، اقدامات كنترلي مناسب را در جهت حذف مخاطرات احتمالي 

به عمل آورد.
ماده2ـ كارفرما مكلف است معاينات بدو استخدام و دوره اي را براي كارگران خود مطابق مواد 

91 قانون كار و 90 قانون تأمين اجتماعي انجام دهد.
ماده3ـ كارفرما بايد در انتخاب و به كارگماري كارگران دقت نمايد و افرادي را به كارگمارد كه 

از نظر بدني و رواني متناسب با نوع كار باشند.
ماده4ـ شرايط محيط كار بايد به گونه اي باشد تا ايمني افرادي  كه وارد كارگاه مي شوند،  تأمين گردد.
و  مسير حركت  در  نبايد  امدادي  تأسيسات  و  اطفای حريق  تجهيزات  برق،  تابلوهاي  ماده5   ـ 

شوند. تعبيه  دام ها  نگه داري  جايگاه 
ماده6   ـ خوراك هاي دامي كه امكان احتراق خود به خودي در آنها وجود دارد بايد در بسته ها يا 

كيسه هاي سالم با حجم مشخص ذخيره و نگه داري و با رعايت فواصل مناسب انبارداري شوند.
ماده7ـ جهت تسهيل در دسترسي بهتر ماشين هاي آتش نشاني و سرايت ديرتر آتش به نقاط 
اطفای حريق، طبق  امكان  كه  نحوي  به  است.  الزامي  سازه ها  بين  فاصله  رعايت حداقل  ديگر، 

باشد. نشاني مقدور  آتش  ضوابط سازمان 
ماده8 ـ كليه جايگاه ها، تأسيسات، انبارها و مخازن و ساير مكان هايي كه در آنها امكان ايجاد گرد  و غبار، 

بخار،  گاز مي باشد، بايد به تهويه مناسب و متناسب با نوع آالينده هاي توليدي مجهز گردند.
ماده 9ـ كف قسمت هاي مختلف دامداري بايد از مصالحي ساخته شود كه احتمال سر خوردن 
و لغزندگي از بين برود و ضمناً شيب كافي براي انتقال پساب ها به كانال هاي فاضالب در نظر 

گرفته شود.
ماده10ـ در صورت ضدعفوني ساختمان، جايگاه ها، وسايل و ماشين آالت با روش گازدهي، ضمن 
رعايت توصيه هاي كارخانه سازندۀ ماده شيميايي و دستورالعمل هاي سازمان دامپزشكي كشور، 
حيوانات و افراد، از محل مورد نظر دور نگه داشته شده وكارگران بايد بي درنگ پس از قرار دادن 

ظروف گازهاي شيميايي )فرمالين و نظاير آن( در درون سالن ها، محل را ترك كنند.
ماده11ـ كليه معابر،  پله ها، راهروها و كف سالن ها )به استثناي كف سالن هاي مرغداري با سيستم 
پرورش در بستر( و كارگاه ها بايد مرتباً از مواد دفعي حاصل از حيوانات و گل و الي پاكسازي شوند.

ماده12ـ نرده ها، درها، جايگاه هاي مهار، راهروها وكليه موانع و محدودكننده ها بايد فاقد هرگونه 
تيزي و برآمدگي بوده و از استحكام كافي برخوردار باشند.

ماده13ـ كارفرما مكلف است به منظور تأمين روشنايي موردنياز و مناسب حيوانات در سالن ها و 
جايگاه ها اقدامات الزم را به عمل آورد.

ماده14ـ در مكان هايي كه امكان ايجاد گاز يا گرد و غبار قابل انفجار وجود داشته باشد بايد از 
سيستم تهويه و تجهيزات ضدجرقه استفاده گردد.

ماده15ـ نصب دستگاه هاي تشخيص گاز به همراه سيستم هاي هشداردهنده در قسمت هايي كه 
احتمال تجمع و توليد گازهاي خطرناك در آنها وجود دارد از قبيل سيلوها و گودال هاي كود 

ضروري است.
همچنين  و  گياه  هرگونه  از  عاري  بايد  مرغداري  واحدهاي  تأسيسات  و  سالن ها  بين  ماده16ـ 

باشد. هرز  علف هاي 
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به كار  دامپروري  كارگاه هاي  در  مصرفي  سوخت  به عنوان  كه  اشتعالي  قابل  مايعات  ماده17ـ 
قابل  مواد  مواد خطرناك،  حفاظتي  آيين نامه  مفاد  با  مطابق  مخصوص،  مخازن  در  بايد  مي رود 

گردد. انبار  فني(  حفاظت  عالي  شوراي  )مصوب  انفجار  قابل  مواد  اشتعال، 
ماده18ـ كارفرما مكلف است وسايل كمك هاي اوليه مناسب را تهيه و در دسترس كارگران قرار 
داده و در صورت لزوم نسبت به انتقال افراد آسيب ديده به نزديك ترين مركز درماني اقدام نمايد.

ماده19ـ كارفرما مكلف است متناسب با نوع كار با همكاري مراجع ذيصالح امكان آموزش كارگران 
در واحد دامپروري را در زمينه هاي مختلف رفتارشناسي دام، نحوه نزديك شدن و نگه داري ايمن 
و بي خطر دام ها، ايمني در محيط كار، بيماري هاي دامي، بيماري هاي مشترك بين انسان و دام، 
آلودگي هاي انگلي و عفوني، روش كار ايمن با ابزارها، ماشين ها و دستگاه ها و خطرات احتمالي 

كار با آنها و كمك هاي اوليه را فراهم نمايد.
و  تخليه  تا ضمن  بوده  داراي شيب مناسب  بايد  آبراه هاي پساب  و  كانال ها، مجاري  ماده20ـ 
هدايت سريع آنها اطراف كارگاه جلوگيري شود و نحوۀ انتقال پساب ها به نحوي باشد كه امكان 

انتشار و تماس با كارگران وجود نداشته باشد.
ماده21ـ طراحي كانال هاي پساب، بايد با توجه به دبي جريان بوده و داراي پوشش مشبك يا 

حفاظ نرده اي مستحكم و قابل شست وشو با آب و مواد ضدعفوني كننده باشد.
ماده22ـ طراحي مسير انتقال ضايعات، پسماندها و پساب ها بايد به گونه اي باشد كه از داخل 

ساير واحدهاي ديگر عبور داده نشود.
ماده23ـ نگه داري، ضبط، دفع، انهدام و سوزاندن ضايعات و الشه ها بايد طبق موازين بهداشتي 
و رعايت مسائل زيست محيطي به نحوي انجام گيرد كه خطري براي سالمت كارگران و سايرين 

ايجاد ننمايد.
ماده24ـ خوردن، آشاميدن، استعمال دخانيات و انجام هرگونه شوخي و اعمال نا ايمن ديگر در 

حين فعاليت ممنوع است.
ماده25ـ مواد شيميايي پاك كننده و ضدعفوني كننده بايد توسط افراد ماهر و آموزش ديده و با 
استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب، طبق دستورالعمل هاي ذيربط وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي و سازمان دامپزشكي كشور و شركت سازنده، آماده سازي و استفاده شوند.
ماده26ـ كليه مواد ضدعفوني كننده، سموم دفع آفات بايد در انبار قفل دار، درون كابينت يا كمد 
مشخصي و دور از دسترس افراد غيرمسئول نگه داري شود. نحوۀ نگه داري و استفاده از اين مواد، 
بايد طبق آيين نامه حفاظتي سموم دفع آفات در كارگاه ها )مصوب شوراي عالي حفاظت فني( و 

دستورالعمل هاي سازمان دامپزشكي كشور باشد.
ماده27ـ كارفرما مكلف است در مكان هاي آماده سازي و استفاده از سموم و مواد ضدعفوني كننده 

شيميايي، حداقل تجهيزات الزم مانند دوش و چشم شوي اضطراري را پيش بيني نمايد.
ماده28ـ اطراف كمدهاي نگه داري سموم و مواد شيميايي بايد عاري از اشياء ديگر باشد. ضمناً 
يا ريخته شدن  تا در صورت نشت تصادفي و  بايد داراي شيب مناسب بوده  زمين پيرامون آن 
آن مواد، توسط كانال هاي زهكشي جمع آوري و منتقل شود، به نحوي  كه وارد مخازن و آب هاي 

زيرزميني و جاري نگردد.
ماده29ـ قرار دادن هرگونه وسايل اضافي و مواد خوراكي و پوشاك و وسايل ايمني و نظاير آن 

در داخل و روي كمدهاي نگه داري سموم و مواد شيميايي ممنوع است.
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مقررات اختصاصي

 مقررات ايمني دستگاه ها و ابزار آالت 
)پولي(، چرخ دنده،  فلكه  تسمه،  مانند  نيرو،  انتقال دهنده  محورهاي  و  قسمت ها  كليه  ماده30ـ 
چرخ لنگر، چرخ فلكه، زنجير، چهار شاخ گاردان، غلتك و نيز ساير قسمت هاي خطرناك دستگاه ها، 
بايد طبق آيين نامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو و ساير آيين نامه هاي مرتبط )مصوب 

شوراي عالي حفاظت فني(، حفاظ گذاري و ايمن سازي گردند.
ماده31ـ حصارها و بدنۀ فلزي تجهيزات الكتريكي و تابلوهاي برق، كليه اجزاي فلزي سيم كشي 
و نيز سپر)شيلد(، حفاظ هاي فلزي كابل ها و تأسيسات فلزي بايد مطابق آيين نامه ايمني سيستم 
اتصال به زمين) ارتينگ( كه مصوب شوراي عالي حفاظت فني مي باشد، به اتصال زمين مؤثر و 

مناسب، مجهز گردند.
ماده32ـ ماشين ها و دستگاه هاي الكتريكي بايد قبل از شروع به كار توسط افراد ماهر بازديد شوند.

ماده33ـ تعمير و نگه داري، روغن كاري، تميز كردن، تعويض قطعات دستگاه ها و ماشين ها بايد 
توسط افراد آموزش ديده و با اطمينان از قطع جريان برق انجام پذيرد.

 وسايل حفاظت فردي 
ماده34ـ كليه كارگران دامپروري بايد متناسب با نوع كار، به لباس كار و ساير وسايل حفاظت 

فردي مناسب تجهيز گردند.
ماده35ـ كارفرما مكلف است به كارگراني كه در معرض تماس با گردوغبار، مواد فعال بيولوژيكي 
و مواد شيميايي هستند عينك، ماسك تنفسي مناسب و لباس كار نفوذ ناپذير در برابر مواد مذكور 

تحويل دهد.
ماده36ـ كارگران بايد درهنگام كار در واحدهاي دامپروري به ويژه اصطبل ها و كار در اطراف 
گاوها و محوطه پرورش شترمرغ، بسته به نوع كار از چكمه، كفش هاي ايمني پنجه فوالدي و 

استفاده كنند. كفش هاي آجدار 
بايد مجهز به  ماده37ـ كارگراني كه به طور مستمر در معرض تابش نور خورشيد قرار دارند 

باشند. آفتابي  كاله 
ماده38ـ كارگران بايد در هنگام كار با كود شيميايي از دستكش الستيكي و در كار با آفت كش ها 

از دستكش التكس استفاده كنند.
زايمان دام،  به  بيمار، كمك  با مواد شيميايي، حمل دستي طيور، دام  ماده39ـ كارگراني كه 
تلقيح مصنوعي و نيز سواركاري و نظاير آن مشغول كار هستند با توجه به نوع كار بايد به دستكش 

حفاظتي مناسب تجهيز گردند.
وسايل  به  بايد  كارگران  دام،  جايگاه هاي  شعله افكني  روش  به  ضد عفوني  هنگام  در  ماده40ـ 

گردند. تجهيز  لباس كار  و  عينك  دستكش،  تنفسي،  ماسك  مانند  مناسب  فردي  حفاظت 

 حمل و نقل، جابه جايي و مهار دام، طیور و حیوانات خانگي 
به  مجهز  كه  دام  مخصوص  حمل  ويژه  نقليه  وسايل  با  بايد  زنده  دام  نقل  و  حمل  ماده41ـ 

گيرد. انجام  مي باشد،  مخصوص  جايگاه هاي 
ماده42ـ فضاي دروني وسايل حمل دام بايد داراي شرايط مناسبي از نظر روشنايي و تهويه براي 

جابه جايي دام ها باشد.
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ماده43ـ كف تريلرهاي حمل دام نبايد صاف و لغزنده بوده و فضاي دروني وسايل حمل دام 
به ويژه تريلر حمل اسب، گاو و گوسفند و بز بخش بندي شده و ديوارها و ميله هاي سينه هاي آن 

مجهز به بالشتك باشد.
ماده44ـ تريلر مخصوص حمل دام بايد مجهز به يك در )راه خروجي( از جلوي تريلر باشد تا فرد 

راهنما يا مراقب، از آن در، تريلر را ترك يا وارد كابين راننده شود.
ماده45ـ تريلرهاي وسايل حمل دام بايد مجهز به رمپ بارگيري باشند.

ماده46ـ سكوها و محل هاي تخليه و بارگيري دام و طيور در شب بايد از نور كافي برخوردار 
باشد.

ماده47ـ سكوي بارگيري بايد بدون فاصله و هم سطح طبقات درون وسايل حمل دام باشد.
ماده48ـ براي انتقال دام ها از جايگاه و بارگيري آنها درون كاميون هاي دو طبقه و يا كار روي 
دام، راهروي هدايت دام ها بايد داراي ديواره هاي محكم و قابل شست وشو، قوسي شكل، بلندتر 
از قد دام بوده و كف آن شيب دار باشد. در كنار راهروي هدايت و انتقال، بايد راهروي پياده روي 
مستقل، جهت هدايت دام، عبور يا فعاليت هاي الزم به صورت بي خطر براي كارگران تعبيه گردد. 
اگر راهروي پياده رو بيشتر از 45 سانتي متر باالتر از زمين باشد، بايد به نردۀ حفاظتي تجهيز گردد 

تا از خطر سقوط كارگران جلوگيري شود.
ماده49ـ حمل و نقل، بارگيري و تخليه دام از خودروي حمل آنها به واحد دامپروري و كشتارگاه 

بايد به شكلي انجام پذيرد كه نياز به حضور و هدايت مستقيم دام توسط كارگران نباشد.
نفر  توسط يك  تريلر  از  اسب و شترمرغ  قبيل  از  بزرگ  دام هاي  پياده كردن  و  ماده50  ـ سوار 

است. ممنوع  به تنهايي 
ماده51  ـ كليه مكان هايي كه براي دسترسي كارگران به دام تعبيه مي شود بايد از استحكام الزم 

و ايمني كافي برخوردار باشد.
ماده52  ـ هنگام استفاده از راهروي مهار ثابت و دائمي سواركردن، جلوي اين مهار بايد باز بوده 

و به جاي سطح ناصاف، داراي پلكان بوده و ديوارهاي آن يكپارچه باشد.
ماده53  ـ براي مهار تعداد زيادي از گوسفندان در زمان كوتاه به منظور كارهايي مانند سم چيني، 
توزين، شيرگيري و جداسازي بره ميش ها از بره قوچ ها و نظاير آن بايد از راهروهاي مهار جداسازي 
استفاده گردد. تيرها، ديواره ها و ميله هاي اطراف راهروي مهار جداسازي بايد از استحكام كافي 

برخوردار باشند.
ماده54  ـ در شرايطي كه امكان دسترسي به جايگاه ها يا آغل هاي ثابت براي گوسفندان وجود ندارد، 
كارفرما مكلف است، حصارهاي موقتي مانند ديوارهاي سيمي سبك و قابل حمل، ديوارهاي چوبي 
يا پنل هاي تاشو )آكاردئوني(، حصارهاي برفگير يا سيم هاي بافته شده )توري هاي فلزي( مهيا 

نمايد به شرطي كه:
الف( در آن از تيرهاي آهني كه نگه دارنده اين حصارها مي باشند، استفاده گردد.

ب( دروازه يا موانعي كه قابل تغيير به اندازه هاي بزرگ ترند به عنوان درهاي اين حصارها بهره برد.
پ( بلندي ديوار و موانع اين حصارها دست كم 90 تا 106 سانتي متر باشد.

ماده55  ـ استفاده از سيم هاي خاردار به عنوان حصار براي كنترل دام ممنوع است.
ماده56  ـ نگه داري، هدايت و كار كردن روي دام بايد طوري باشد كه از وارد كردن تنش، ايجاد 

تحريك، رم كردن دام و در نهايت ايجاد خطر و آسيب به كارگران جلوگيري شود.
رميدن  يا  ترسيدن  به  منجر  كه  حركات،  يا  دستگاه  ابزار،  هرگونه  از  نابجا  استفاده  ماده57  ـ 

است. ممنوع  مي گردد،  حيوانات 
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مهار،  راهرو  مانند  دام  نوع  و  عمليات  نوع  با  متناسب  مهار كننده  وسايل  از  استفاده  ماده58  ـ 
باالبرهاي دستي، ميزهاي كج شونده، جايگاه هاي مهار كج شونده، يك ور شونده و پشت و رو 
شونده، سكوي شير دوشي، سكوي پيرايش، سكوي يوغ گردن، جعبه كيفي نگه داري حيوانات 
كوچك، دماغ گير )حلقه بيني(، لواشه، پوزه بند و مانند آنها براي انجام اعمال مختلف روي آنها 

است. الزامي 
ماده59  ـ قبل از ورود دام ها به يك فضا يا جايگاه محدود يا راهرو بايد زماني را براي انطباق و 

سازگاري دام ها در محوطه انتظار در نظر گرفت.
ماده60  ـ در جايگاه هاي ويژه دام مختص جفت گيري يا اسپرم گيري بايد تدابيري اتخاذ گردد تا 

كارگران از آسيب هاي احتمالي آنها در امان باشند.
ماده61  ـ در فضاهاي بسته و محصور، جايگاه ها، راهروها، بايد راه هاي خروج اضطراري براي كارگران 

تعبيه نمود.
ماده62  ـ در حين جابه جايي دام، ورود كارگران به راهروها و جايگاه هاي مهار و دام ممنوع است.
ماده63  ـ طراحي و ساخت رمپ هاي بارگيري، راهروها و جايگاه هاي مهار بايد به گونه اي باشد 
كه با كاهش سر و صدا و محدود كردن ديد دام، از بروز استرس و رميدن آنها جلوگيري به عمل 

آيد.
ماده64  ـ كنترل، هدايت و جابه جايي دام هاي بزرگ، در محوطه هاي باز بايد به صورت غير انفرادي 

و توسط افراد آموزش ديده و با تجربه و با تجهيزات مناسب و كافي انجام پذيرد.
ماده65  ـ به منظور جلوگيري از رميدن دام، مسيرهاي عبور و مرور و يا نگه داري آنها بايد عاري 

از هرگونه اشيای متحرك و پارچه هاي آويزان باشد.
بايد در مسير  را  ور شونده  يا يك  و كج شونده  رو شونده  و  مهار پشت  ماده66  ـ جايگاه هاي 

داد. قرار  جداسازي  مهار  راهروي  درون  يا  پشت  قسمت  در  و  گوسفندان  رفت و آمد 
ماده67  ـ براي جلوگيري از بروز حوادث و صدمه ناشي از شاخ دام ها، انجام عمليات بي شاخ سازي 

ضروري است.
ماده68  ـ براي دام هايي كه بايد به صورت شاخدار عرضه گردند، انجام تمهيدات ايمني مناسب 

مانند قراردادن گلوله ها يا لوله هاي پالستيكي روي شاخ آنها الزامي است.
ماده69  ـ حمام كنه و محل تردد دام آغشته به سم بايد از جنس غير قابل نفوذ بوده و در طرفين 

آن نرده هاي ايمني نصب گردد.
طبق  بايد  ضد عفوني كننده  مواد  و  سموم  كنه كش،  ماده  آماده سازي  نحوۀ  و  ميزان  ماده70ـ 
دستور العمل شركت سازنده و برابر دستورالعمل هاي سازمان دامپزشكي كشور و با رعايت اصول 

ايمني صورت گيرد.
ماده71ـ براي جلوگيري از خطر لگدخوردن توسط شتر و مهار و مقيد كردن آن بايد با بستن 
يك دست دام با طناب، حيوان را تحت كنترل قرارداد. اين كار را مي توان با بستن و مقيد كردن 

دست و پاي حيوان در حالت نشسته نيز انجام داد.

 ايمني كار با دام هاي سواري 
ماده72ـ براي بازكردن دهان و آرواره هاي دام ها به ويژه اسب بايد از ابزار دهان بازكن مناسب 

استفاده نمود.
ماده73ـ در زمان انجام كار بر روي دام، بستن آن با طناب به درخت، تيرك و مانند آن، ممنوع است.
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ماده74ـ آموزش سواركاري به كارگران بايد زير نظر مربي كارآزموده و ماهر صورت گيرد و پيش 
از سواركاري بايد كليه لوازم سواركاري و جهاز اسب )تسمه ها، زين، دست جلوها يا افسار بندها و 

ركاب( مورد بازديد قرار گيرند و در صورت معيوب بودن سريعاً تعويض گردند.
افراد  مهارت  و  توان جسمي  با  متناسب  بايستي  كارگران  دام جهت سواري  انتخاب  ماده75ـ 

گيرد. صورت 
ماده76ـ اندازۀ زين و برگ و لوازم سواركاري بايد متناسب با اندازه اسب، سواركار و ارگونوميك باشد.

ماده77ـ سواركاري با اسب لخت )بدون زين( ممنوع است.
تجهيزات  به  گير كردن  از  تا  باشد،  اندازه  به  كاماًل  و  متناسب  بايد  سواركار  لباس  ماده78ـ 

آيد. عمل  به  جلوگيري 

 سیلوها، مخازن و گودال هاي كود 
ماده79ـ ورود كارگران به گودال كود، انبار ذخيره كود مايع، سيلوهاي خوراك، مخازن كارگاه ها 
و نيز حوضچه و استخرهاي تصفيه و پرورش ماهي و ميگو و مانند آن، بايد تحت نظارت مستقيم 
با نوع كار مجهز به  بايد متناسب  افراد  انجام گيرد. در ضمن اين  شخص آموزش ديده ديگري 

وسايل حفاظت فردي و تجهيزات كار در ارتفاع و امداد و نجات باشند.
ماده80  ـ در گودال هاي كود حيواني، مخازن لجن و گودال هاي سيلو كه گازها و مايعات قابل 
اشتعال وجود دارد، استعمال دخانيات، استفاده از شعله هاي باز و به كار بردن وسايل توليد جرقه 

و مانند آن ممنوع است.
ماده81  ـ گودال و محل تجميع كود بايد به گونه اي طراحي و اجرا شود كه از نفوذ شيرابه هاي 

آن به منابع آبي جلوگيري به عمل آيد.
بايد طبق  مخازن  و  كود، سيلوها  گودال هاي  در  مانند جوشكاري  تعميرات ضروري  ماده82  ـ 
آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني مربوطه، انجام گرفته و در شرايط تهويه كامل و 

اطمينان از نبود خطر انفجار و آتش سوزي صورت پذيرد.
و  بسته  بايد  كار در سيلو  زمان  از  غير  اصلي،  و طويله  اتاق سيلو  بين  تمام درهاي  ماده83  ـ 

باشد. مسدود 
ماده84  ـ استقرار كارگران به هر شكل روي غالت و علوفۀ سيلوها، ممنوع است.

ماده85  ـ قبل از شروع به هم زدن و تخليه كود حيواني در گودال هاي كود و مخزن ذخيره 
كودهاي مايع غيرهوازي و مخازن كود زير ساختمان ها، غير از متصدي مربوطه، افراد و دام ها بايد 
تا زمان خروج و تخليۀ گازهاي سمي، از محوطه خطر دور گردند. ضمناً نصب عالئم هشداردهندۀ 

مناسب در محل هاي مربوطه الزامي است.

 ساير مقررات 
ماده86  ـ رعايت كليه اصول بهداشتي جهت پيشگيري از بيماري هاي دامي و مشترك انسان و دام 
بايد طبق موازين سازمان دامپزشكي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام گردد.

ماده87  ـ كارفرما مكلف است به نحوي محيط كار را ايمن سازي نمايد تا از انتقال بيماري هاي 
دامي و مشترك انسان و دام پيشگيري شود.

ماده88  ـ با عنايت به ماده 88 قانون كار جمهوري اسالمي ايران، كليه اشخاص حقيقي و يا 
آيين نامه  اين  و تجهيزات مشمول  يا ورود و عرضه ماشين ها، دستگاه ها  به ساخت  حقوقي كه 

مناسب مي باشند. و حفاظتي  ايمني  موارد  رعايت  به  مي پردازند مكلف 



46

ماده89  ـ به استناد مواد 91 و 95 قانون كار جمهوري اسالمي ايران، مسئوليت رعايت مقررات 
اين آيين نامه بر عهدۀ كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دليل عدم توجه 

كارفرما به الزامات قانوني، مكلف به جبران خسارات وارده مي باشد.
اين آيين نامه مشتمل بر 4 فصل و 5 بخش و 89 ماده مي باشد و به استناد مواد 85 و 91 قانون 
كار1389 شوراي عالي حفاظت فني تدوين و در تاريخ 1389/11/14جمهوري اسالمي ايران تهيه 

و در جلسه مورخ1390/3/21به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است.

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها

 هدف و دامنۀ شمول 
)مصوب  در كارگاه ها  آتش سوزی  با  مبارزه  و  پيشگيری  آيين نامه  اصالح  و  بازنگری  از  هدف 
از  بيشتر  پيشگيری هرچه  به منظور  روز رسانی آن  به  فنی(  عالی حفاظت  1340/6/1 شورای 
حوادث و صدمات منجر به خسارات جانی و مالی و تأمين ايمنی و حفاظت نيروی انسانی و منابع 
مادی می باشد كه به استناد ماده 85 قانون كار جمهوری اسالمی ايران تهيه گرديده و برای كليۀ 

قانون كار الزم االجراست. كارگاه های مشمول 
 تعاريف 

آتش )حريق(1: عبارت از يك سری عمليات شيميايی و اكسيداسيون سريع حرارت زای مواد قابل 
اشتعال2 )در واكنش های گرمازا3( است.

ماهیت آتش: بروز آتش نياز به زمينه های فيزيكی و شيميايی محل وقوع دارد. اصوالً عوامل مؤثر 
در ايجاد آتش سوزی متعدد می باشد ولی برای ايجاد آتش وجود چهار عامل: اكسيژن، حرارت، 
است  آتش معروف  به هرم  تداوم حريق( كه  )برای  زنجيره ای  واكنش های  و  اشتعال  قابل  مواد 

ضروری است و در صورت حذف حداقل يكی از آنها ادامه حريق ممكن نيست.
طبقه بندی آتش: به منظور پيشگيری و كنترل آتش سوزی، حريق ها برحسب ماهيت مواد قابل 

اشتعال به 6 طبقه ذيل تقسيم بندی می شود:
آتش نوع A: به معنی آتش ناشی از سوختن مواد قابل احتراق معمولی نظير كاغذ، چوب، پارچه 

و بعضی الستيك ها و مواد پالستيكی می باشد كه پس از سوختن خاكستر به جا می گذارند.
آتش نوع B: به معنی آتش ناشی از سوختن مايعات قابل اشتعال مانند گريس، روغن، بنزين، 

قير، نفت، رنگ های نفتی، حالل ها و الكل می باشد.
آتش نوع C: آتش ناشی از سوختن گازها و مايعات يا مخلوطی از آنها است كه به راحتی قابليت 

تبديل به گاز را دارند مانند گاز مايع و گاز شهری.
آتش نوع D: آتش ناشی از سوختن فلزات قابل احتراق نظير منيزيم، تيتانيوم، زيركونيوم، سديم، 

ليتيوم و پتاسيم می باشد.

Fire ـ1
Flammable Material ـ2
Exothermic Reaction ـ3
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آتش نوع E: آتش سوزی ناشی از دستگاه های الكتريكی و الكترونيكی است.
آتش نوع F: آتش ناشی از سوختن روغن ها و چربی های آشپزخانه ای يا آتش ناشی از دستگاه های 

پخت مواد غذايی اطالق می شود.
طبقه بندی انواع مکان ها از نظر نوع خطرات حريق: 

مكان ها از نظر خطر آتش سوزی با توجه به قابليت اشتعال، مقدار و نرخ حرارت آزاد شده از آنها 
به 5 طبقۀ زير تقسيم می شود:

الف( مکان های كم خطر: شامل مكان های با قابليت اشتعال و نرخ حرارت آزاد شده محدود بوده 
يا تراكم مواد سوختنی در آنها كمتر از 50 كيلوگرم در متر مربع باشد. مانند ساختمان های اداری، 

مسكونی، بيمارستان ها، مساجد و اماكن مذهبی، مهمانسراها و هتل ها.
ب( مکان های با خطر متوسط گروه1: شامل مكان های با قابليت اشتعال و نرخ حرارت آزاد 
شده متوسط بوده يا تراكم مواد سوختنی در آنها بين 50 تا 100 كيلوگرم در مترمربع يا انبارهای 

با ارتفاع چيدمان كمتر از 2/4 متر باشد. مانند انبارهای    معمولی، پاركينگ ها و رستوران ها.
ج( مکان های با خطر متوسط گروه2: شامل مكان های با قابليت اشتعال و نرخ حرارت آزاد 
يا  مترمربع  در  كيلوگرم  تا 150  بين 100  آنها  در  مواد سوختنی  تراكم  يا  بوده  متوسط  شده 
كارگاه های  تجاری،  و  انبارهای صنعتی  مانند  باشد.  متر  از 4  ارتفاع چيدمان كمتر  با  انبارهای 

صنعتی و  توليدی 
د( مکان های پرخطر گروه1: شامل مكان های با قابليت اشتعال و نرخ حرارت آزاد شده و سرعت 
گسترش باال بوده ليكن تراكم مواد سوختنی در آنها پايين باشد. مانند ساختمان های حساس 

اداری ـ آموزشی، مخابراتی، امنيتی و كارگاه های كوچك مواد شيميايی و آزمايشگاه ها
قابليت اشتعال و نرخ حرارت آزاد شده و  با  هـ( مکان های پرخطر گروه2: شامل مكان های 
سرعت گسترش باال بوده يا تراكم مواد سوختنی باالتر از 100 كيلوگرم در مترمربع باشد. مانند 
مواد  توليد  كارگاه های  رنگ،  اتاق  نفتی،  محصوالت  و  شيميايی  مواد  كارگاه های  پااليشگاه ها، 

انفجاری.
اطفای حريق داخل ساختمان:

به معنی فعاليت فيزيكی برای جلوگيری از حريق، نجات يا هر دو در داخل ساختمان يا سازه های 
سربسته كه دچار حريق شده، می باشد.

متناسب  مواد  حاوی  كيلوگرم   14 وزن  حداكثر  با  خاموش كننده های  خاموش كننده دستی: 
می باشد. آتش  خاموش كننده 

طبقه بندی خاموش كننده دستی حريق:
به معنی طبقه بندی از نظر حروف الفبايی است و به خاموش كننده هايی گفته می شود كه برای انواع 
حريق های گروه های شش گانه فوق الذكر طراحی شده و برای اطفای آنها مؤثر است. رنگ مناسب 
برای بدنه خاموش كننده ها شامل قرمز برای خاموش كننده حاوی آب )به هر صورت شامل اسپری و 
آب پودری1(، قرمز با باند آبی برای خاموش كننده مولد كف )و كف اسپری(، قرمز با باند سفيد برای 
خاموش كننده پودر شيميايی يا پودر خشك، قرمز با باند كرم برای خاموش كننده پودر مرطوب، 
قرمز با باند سياه برای خاموش كننده CO2 و قرمز با باند زرد برای خاموش كننده حاوی گازهای 

بی اثر و HFC2 می باشد.
دارد.  آبی  پايه  آن  خاموش كننده  ماده  كه  است  خاموش كننده ای  گاز:  و  آب  خاموش كننده 
ظرفيت اين خاموش كننده های آب تحت فشار معموالً تا 9 ليتر می باشد و وزن كلی خاموش كننده 
با كليه متعلقات آن از 14 كيلوگرم تجاوز نمی كند. خاموش كننده های آب و گاز تحت فشار دائم، 
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معموالً به كمك گاز ازت يا هوای فشرده يا فشار160 پوند بر اينچ مربع تحت فشار قرار می گيرند.
خاموش كننده حاوی كف: خاموش كننده ای است كه ماده خاموش كننده آن كف مكانيكی بوده 
كه به كمك گاز CO2 و ازت تحت فشار 150 پوند بر اينچ مربع قرار می گيرد. در يك نوع از 
خاموش كننده ها 75 درصد ظرفيت آبی سيلندر حاوی محلول كف بوده و مابقی ظرفيت آن حاوی 
گاز عامل فشار می باشد. خاموش كننده های حاوی كف معموالً در ظرفيت های 6 تا 9 ليتری به 

صورت دستی و در ظرفيت های حداكثر 90 ليتری به صورت چرخ دار توليد می گردند.
خاموش كننده های پودر و گاز بالن دار: خاموش كننده ای است كه ماده خاموش كننده آن پودر 
شيميايی بوده كه به كمك  كارتريج عامل فشار گاز داخل سيلندر و يا خارج از آن تحت فشار قرار 

می گيرند. كارتريج ها معموالً حاوی گاز CO2 و يا گاز ازت می باشند.
خاموش كننده های پودر و گاز تحت فشار دائم: خاموش كننده ای است كه ماده خاموش كننده 
آن پودر شيميايی و عامل فشار آن هوای خشك و يا نيتروژن می باشد كه هر دو درون يك سيلندر 

نگه داری می شوند و شامل يك نشانگر فشار هوا و يا گاز ازت است.
  F خاموش كننده پودر تر )مرطوب(: خاموش كننده هايی هستند كه برای اطفای حريق گروه
طراحی و عرضه شده است. اين تجهيزات برای اطفای برخی از انواع حريق ابداع گرديده كه به پودر  تر 
معروف شده است. پودر تر در واقع تركيب پودر كربنات پتاسيم يا استات پتاسيم در آب است كه 
می تواند خاموش كنندگی آب را برای حريق مواد روغنی )آشپزخانه ای( اصالح نمايد بدون اينكه 

معايب استفاده از پودر خشك را داشته باشد.
خاموش كننده حاوی تركیبات هالوژنه: خاموش كننده ای است كه ماده خاموش كننده آن به صورت 

مايع و از تركيبات هالوژنه بوده و به كمك گاز ازت تحت فشار قرار می گيرند.
خاموش كننده كربن دی اكسید: خاموش كننده ای است كه حاوی گاز كربن دی اكسيد )CO2( به 
صورت مايع بوده و تا 808/5 پوند بر اينچ مربع )55 بار يا KPa 5573( تحت فشار دائم قرار می گيرد. 

خاموش كننده كربن دی اكسيد معموالً در ظرفيت های 1 تا 9 كيلوگرم گاز CO2 توليد می شوند.
ماده  گنجايش  كيلوگرم   90 تا  چرخ دار  خاموش كننده های  شامل  متحرک:  خاموش كننده 
خاموش كننده می باشد كه اغلب توسط يك نفر قابل جابه جايی و مورد استفاده برای خاموش نمودن 

می باشد. محدود  حريق های 
خاموش كننده نیمه متحرک: شامل يك نقطه برداشت ثابت از ماده خاموش كننده و تجهيزات 
متحرك پاشنده برای اطفای حريق در يك محدودۀ معين می باشد. مانند جعبۀ اطفای حريق 
مانند  ديگر  خاموش كننده  ماده  از  مشابه  برداشت  يا  آب،  برداشت  برای    F جعبۀ  به  موسوم 
اطفا  زوايای عملياتی  و  دارای شعاع  ثابت كه  مانيتور  توسط  برداشت  كربن دی اكسيد. همچنين 

اين دسته قرار می گيرد. نيز در  می باشد 
خاموش كننده غیرقابل شارژ: نوعی خاموش كننده است كه به هيچ عنوان قابل شارژ نمی باشد. 
بر روی اين نـوع خـاموش كننده حتماً بايد عالمت غيرقابل شارژ يا عبارتی مشابه آن درج شود. 
اين نوع می تواند حاوی انواع خاموش كننده باشد و فقط برای يك بار استفاده ساخته شده است.

خاموش كننده قابل شارژ: خاموش كننده ای است كه نياز به تست، شارژ، سرويس و نگه داری 
دارد و پس از هر بار استفاده بايد مجدداً شارژ گردد.

نيتروژن،  )كارتريج ها( شامل  و مخازن  فشار  باال: سيلندرهای تحت  سیلندرهای تحت فشار 
هوای فشرده، كربن دی اكسيد يا گازهای ديگر كه در فشار باالتر از 500 پوند بر اينچ مربع در 

دمای 21 درجه سانتی گراد قرار دارند.
آتش،  خاموش كننده  عامل  شامل  پايين  فشار  سيلندرهای  پايین:  فشار  تحت  سیلندرهای 
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نيتروژن، هوای فشرده يا گازهای ديگر كه در فشار كمتر از 500 پوند بر اينچ مربع در دمای 21 
درجه سانتی گراد قرار می گيرند.

جعبه آتش نشانی: جعبه ای شامل حداقل، شير برداشت از آب عمومی يا فشار كافی يا از مخازن 
مرتفع آب، شلنگ های قرقره ای يا شلنگ های الستيكی يا تاشو كتانی حداقل به طول 15 متر و 

سر لوله متناسب برای پاشيدن آب بر روی آتش.
پتوی نسوز آتش نشانی: به پتوی نسوزی گفته می شود كه دارای الياف و اليه های مقاوم به 
آتش بوده و برای حريق های محدود بر روی آتش انداخته می شود و از طريق خفه كردن باعث 

خاموش شدن می شوند.

آیین نامۀ حفاظتی حمل دستی بار

 هدف 
هدف از تدوين اين آيين نامه ايمن سازی محيط كار و صيانت از نيروی انسانی و منابع مادی و 
پيشگيری از حوادث و بيماری های ناشی از كار و ارتقاء سطح بهره وری در كليۀ كارگاه هايی كه 

حمل دستی بار و فرايندهای مرتبط با آن، كه به هر نحو ممكن انجام می گيرد می باشد.

 دامنۀ شمول 
اين آيين نامه در كليۀ كارگاه های مشمول ماده  85 قانون كار جمهوری اسالمی ايران الزم االجراست.

 تعاريف
باال  همراه  كه  بدن  بخش های  ديگر  و  دست  توسط  بار  جا به جايی  و  انتقال  بار:  حمل دستی 
بردن، پايين آوردن، كشيدن،  هل دادن،  نگه داشتن، چرخاندن و يا تركيبی از موارد فوق می باشد.

با  متناسب  كه  گونه ای  به  تجهيزات  و  محيط،  مشاغل  بهينه سازی  و  اصالح  علم  ارگونومی: 
باشد. انسان  قابليت های  و  محدوديت ها 

بار متعارف:  باری است كه با توجه به شكل،  اندازه،  ابعاد، نوع،  وزن و درجۀ  حرارت آن، كارگری 
كه دارای شرايط جسمانی مناسب باشد بتواند آن را به راحتی بلند يا حمل نمايد.

بار سنگین: باری است كه وزن آن از حد مجاز بيشتر می باشد.
ايستگاه كار: محلی است كه كارگر در آن به كمك تجهيزات و وسايل كار به فعاليت مربوط به 

خود مشغول است.
انجام  در  افراد  توانمندی  و  قابليت  آن  در  كه  است  ارگونومی  علم  از  شاخه ای  كار:  فیزيولوژی 

می شود. سنجيده  جسمانی  فعاليت های 
بارهای بد دست: بارهايی هستند كه مچ دست برای نگه داشتن آن می بايست تا 90 درجه خم شود 
و يا به دست خوب جفت نمی شوند و دارای جای دست مناسب نيستند و يا بارهايی كه از طريق 

كيسه های نرم از وسط خم می شوند.
كارگر نوجوان: كارگری است كه سنش مطابق قانون كار بين 15 تا 18 سال تمام باشد.

 مقررات عمومی 
ماده 1ـ حمل دستی بار به صورت انفرادی در موارد زير ممنوع است:

الف( برای نوع كاری كه صورت می گيرد سنگين است.
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ب( در جايی بسيار بلند يا كوتاه )خارج از حدود بين ران  پا و شانه( قرار گرفته باشد به گونه ای 
كه امكان بلند كردن ايمن آن وجود نداشته باشد.

ج( بسيار بزرگ، حجيم و يا دارای شكلی بوده كه امكان دسترسی به آن مشكل باشد و يا جلوی 
ديد شخص را بگيرد.

د( مرطوب،  لغزنده و يا دارای لبه های تيز بوده به طوری كه گرفتن آن مشكل باشد.
هـ ( بی ثبات بوده و مركز ثقل آن به دليل حركت محتويات آن تغيير نمايد.

ماده 2 ـ حمل دستی بار در صورت وجود شرايط نامناسب جوی،  محيطی و كارگاهی كه احتمال 
بروز حوادث و بيماری های ناشی از كار می رود،  ممنوع است.

ماده 3ـ كارگرانی كه در فرايند شغلی خود به طور پيوسته يا ناپيوسته حمل دستی بار را انجام 
می دهند بايستی عالوه بر برخودداری از سالمت جسمی،  روحی و روانی متناسب با نوع كار از نظر 

شرايط جسمانی نظير قد و وزن و جنسيت نيز متناسب با وظيفۀ  محوله باشند.
تبصره: به كارگيری كارگران مذكور منوط به انجام معاينات بدو استخدام و دوره ای به ويژه از نظر 

آسيب های اسكلتیـ  عضالنی مطابق كار و تأمين اجتماعی می باشد.
ماده 4ـ حمل دستی بار در صورتی مجاز است كه امكان استفاده از وسايل يا تجهيزات مكانيكی 
مناسب و يا اصالح شرايط كارگاهی نظير چيدمان دستگاه ها و تجهيزات و ايستگاه های كاری مقدور نباشد.
در  بار  دستی  وضعيت حمل  ارزيابی چگونگی  الزم جهت  تدابير  است  مكلف  كارفرما  ماده 5  ـ 
كارگاه ها و شناسايی خطرات مربوطه را اتخاذ نموده و با استفاده از راهكارهای فنی ـ مهندسی و 

علمی به اصالح وضعيت حمل دستی بار از نظر ارگونومی و ايمنی مبادرت نمايد.
ماده6   ـ در حين حمل دستی بار انجام اعمال ناايمن مانند شوخی كردن،  دويدن، پريدن،  پرتاب 

نمودن و نيز كليۀ  اعمالی كه مغاير اصول ايمنی و بهداشتی باشد ممنوع است.
ماده 7ـ كارفرما مكلف است وسايل حفاظت فردی متناسب با حمل دستی بار را برای كارگران 

مربوطه فراهم نمايد.
ماده 8   ـ كارگران موظف اند به كليۀ  دستورالعمل ها و توصيه های بهداشتی و ايمنی در زمينۀ  حمل 
دستی بار كه از طرف كارفرما و مراجع ذی صالح ارائه می گردد عمل نموده و از وسايل حفاظت 

فردی كه توسط كارفرما بدين منظور تهيه شده استفاده نمايند. 
 مقررات اختصاصی 

ماده  9ـ كارفرما مكلف است ضمن تعليم روش های صحيح و مناسب حمل دستی بار، كارگران 
خود را از خطرات احتمالی آگاه نموده و نظارت های الزم را در اين زمينه ها اعمال نمايد.

فيزيولوژيكی  توان  حد  از  خارج  فعاليت های  انجام  به  مجبور  كارگر  كه  مواردی  در  ماده10ـ 
طراحی  استراحت،  و  كار،  زمان  چرخش  مانند  تمهيداتی  اعمال  با  است  مكلف  باشد، كارفرما 
ايستگاه های كار بسته بندی مناسب و رعايت اصول انبارداری نسبت به حذف يا كاهش آسيب های 

بار اقدام نمايد. ناشی از حمل دستی 
تبصره: برای محاسبۀ  حد توان فيزيولوژيكی می بايستی از فرمول مندرج در ضميمۀ شمارۀ 3 استفاده شود.
بارهای  و  بسته ها  گرفتن  برای  بار  نوع  با  متناسب  است دستگيره های  مكلف  كارفرما  ماده 11ـ 

نمايد. تعبيه  بد دست 
ماده 12ـ در فعاليت بلند كردن بار ميزان مجاز بار برای كارگران مرد با گروه سنی 50 ـ 19 سال 

بايد از روش محاسباتی مندرج در ضميمه شمارۀ 4 استفاده شود.
تبصرۀ 1ـ ميزان مجاز بلند كردن بار برای كارگران نوجوان و مرد باالی 50 سال هفتاد و پنج 

درصد مقدار به دست آمده از روش فوق می باشد.
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تبصرۀ 2ـ ميزان مجاز بلند كردن بار برای كارگران زن با گروه سنی 50 ـ 19 سال هفتاد و پنج 
درصد مقدار به دست آمده از روش فوق می باشد.

تبصرۀ 3ـ ميزان مجاز بلند كردن بار برای كارگران نوجوان و زن باالی 50 سال 45 درصد مقدار 
به دست آمده از روش فوق می باشد.

ماده 13ـ نيروهای وارده به منظور كشيدن و هل دادن بار در حالت افقی و عمودی نبايد از مقادير 
مندرج در جدول 1 و 2 ضميمه تجاوز كند.

ماده14ـ حداكثر وزن بلند كردن بار در كارهای نشسته برای مردان و زنان نبايد به ترتيب از 5 
و 3 كيلوگرم بيشتر باشد.

 مقررات متفرقه 
انجام  بار در شرايط بهينه كه به صورت يك نفره  ماده15ـ در فعاليت های حمل و جابه جايی 
می گيرد حداكثر بار مجاز به تفكيك گروه سنی و جنسيت كارگران بايد مطابق جدول زير باشد.

جنس
میزان مجاز بار برحسب كیلوگرم به تفکیک گروه سنی 

50ـ19 سالكارگر نوجوان و باالی 50 سال

23 كيلوگرم18 كيلوگرممرد

16 كيلوگرم10 كيلوگرمزن

تبصره1ـ در اوزان باالتر از حد مجاز، حمل و جابه جايی بار بايد توسط وسايل مكانيكی مناسب 
يا چند نفره صورت پذيرد.

تبصره2ـ در صورتی كه حمل و جابه جايی بار در شرايط بهينه )با توجه به فاكتورهای مدت 
زمان حمل بار، فركانس حمل بار، مناسب بودن بار، شرايط محيط كار و وضعيت بدن در حين 
كار( امكان پذير نباشد مقادير جدول فوق مطابق استانداردها و مقررات موجود تعديل خواهد شد.

ماده16ـ حمل و جابه جايی بار برای زنان در طول مدت بارداری و همچنين ده هفته پس از 
می باشد. ممنوع  زايمان 

ماده17ـ جهت حمل دستی مواد سمی و شيميايی كه مواجهه پوستی يا استنشاقی يا گوارشی با 
آن منجر به ايجاد آسيب يا مسموميت می گردد استفاده از ظروف يا محفظه های مقاوم در بسته 
و محصور كه امكان مواجه با مواد مذكور وجود نداشته و دارای برچسب حاوی مشخصات ماده 

شيميايی يا سمی مورد نظر باشد الزامی است.
ماده18ـ مسئوليت رعايت مقررات اين آيين نامه بر عهدۀ كارفرمای كارگاه بوده و در صورت وقوع 
هرگونه حادثه يا بيماری ناشی از كار به دليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانونی مطابق مواد 
175 و 176 قانون كار عمل شده و نامبرده مكلف به جبران خسارت وارده به زيان ديدگانمی باشد.

كار  قانون   91 و   85 مواد  استناد  به  تبصره   7 و  ماده   18 و  فصل   4 بر  مشتمل  آيين نامه  اين 
تاريخ  در  و  فنی  عالی حفاظت  مورخ 1388/10/28 شورای  در جلسه  ايران  اسالمی  جمهوری 

رسيد. اجتماعی  امور  و  كار  وزير  تصويب  به   1389/3/5
بديهی است از زمان الزم االجرا شدن آن، آيين نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده 
از وسايل مكانيكی برای كارگران زن و نوجوانان موضوع مواد 75 و 83 قانون كار كه در تاريخ 

70/1/11 به تصويب وزير كار و امور اجتماعی رسيده، فاقد اعتبار می باشد.
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ضوابط صدور شناسنامه زنبورداري )پروانه زنبورداري( 
با توجه به شرايط خاص زنبورداري و ضرورت مهاجرت و كوچ دائمي زنبورداران به منظور بهره برداري 
از شهد گياهان در مناطق مستعد كشور، تفاوت قابل توجهي بين  اين رشته توليدي با ديگر رشته هاي 
دامپروري است. لذا در اين بخش به جاي پروانه تأسيس يا بهره برداري كـه منحصراً مربوط به 
فيزيك ساختمان در پالكي ثابت مي باشد. براي هر يك از بهره برداران )زنبورداران( بـا شرايط ذيل 

شناسنامه زنبورداري با همان ارزش پروانه صادر مي گردد:
1 ظرفیت: دارا بودن حداقل تعداد 30 كندوي مدرن با جمعيت

2 آموزش: گذراندن دوره آموزش مقدماتي زنبورداري
تبصره1: شناسنامه زنبورداري توسط معاونت امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان صادر مي شود.

تبصره2: شناسنامه زنبورداري هر پنج سال يك بار تعويض مي شود.
تبصره3: توليد ساير فراورده هاي زنبور عسل از جمله موم، بـرهموم، گـرده گل، ژله رويال، زهر  
زنبور عسل، زنبور پاكتي و غيره توسط واحدهاي پرورش دهنده زنبور عسل با رعايت كامل نكات 

فني و بهداشتي بالمانع است و نياز به اخذ مجوز جداگانه اي نمي باشد.

   فواصل 
محل پرورش ملكه تجاري زنبور عسل در فصل توليد ملكه با واحدهاي مشابه حداقل 5 كيلومتر و 
با ساير زنبورستان ها 3 كيلومتر است و فاصله تأسيسات ثابت واحدهاي پـرورش ملكه زنبور عسل 

از يكديگر حداقل 10 كيلومتر تعيين مي شود.
تبصره: رعايت فاصله با ساير دامداري ها، كارخانجات، مناطق مسكوني، عوارض طبيعي و عـوارض 
زنبور عسل  ايجاد مسموميت  آنها جهت  فاضالب  كارخانجاتي كه  الزامي نيست. مگر  تأسيساتي 

نمايد كه در  اين صورت، رعايت فاصله حداقل 3 كيلومتر از مسير فاضالب آنها الزامي است.

 زمین و تأسیسات  
سطح زيربناي تأسيسات مورد نياز پرورش ملكه )اطاق پيوند، انبارها، محل تلقيح و ...( براي يك 
واحد پرورش ملكه با ظرفيت هزار عدد حداقل 100 مترمربع و زمين مورد نياز جهت استقرار 
زنبورستان حداقل 3 هزار متر مربع معين مي شود و به ازاي هر يك هزار عدد پرورش ملكه اضافه 

ظرفيت، 20 درصد تأسيسات و 50 درصد زمين برای استقرار زنبورستان افزايش مي يابد.
پروانه بهره برداري پرورش ملکه زنبور عسل: پس از تأييد كميسيون مركزي صدور پروانه، 

پروانه بهره برداري توسط كميسيون صدور پروانه استان صادر مي گردد.
تبصره 1: زمين محل استقرار زنبورستان احتياج به تغيير كاربري ندارد.

تبصره 2: پرورش دهندگان ملكه موظف هستند، نژادهای خالص و تأييدشده توسط معاونت امور 
دام وزارت جهاد كشاورزي را با رعايت كليه ضوابط علمي، فني و بهداشتي پرورش دهنده و در 

صورت لزوم، نمونه ملكه هاي توليدي خود را در اختيار مراجع ذيصالح قرار دهند.
تبصره 3: اولويت اعطاي پروانه پرورش ملكه با كارشناسان دامپروري و كشاورزي مي باشد.

تبصره 4: در تمامي  موارد فوق، منظور از ملكه زنبور عسل، ملكه بارور مي باشد.
تبصره 5: معاونت امور دام و سازمان دامپزشكي كشور، مراكز توليد و پرورش ملكه زنبور عسل 
را از نظر مسائل فني و بهداشتي و درماني تحت نظارت خواهند داشت و مراكز فوق، موظف به 

هرگونه همكاري هستند.
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ضوابط مهاجرت و استقرار زنبورستان ها

1 تقاضاي مهاجرت به صورت درخواست كتبي به همراه گواهي بهداشتي واحد زنبورداري از 
دامپزشكي مبني بر سالمت واحد، توسط زنبوردار، قبل از مهاجرت، به مديريت جهاد كشاورزي 

شهرستان مبدأ ارائه مي شود، تا نسبت به صدور مجوز اقدام شود.
جهاد  مديريت  بـه  كـه  را  متقاضـي  زنبـوردار  مبـدأ،  شهرسـتان  كشاورزي  جهاد  مديريت   2
كشاورزي شهرستان مقصد معرفي و پس از موافقت مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مقصد 
اقدام به صدور مجوز مهاجرت مي نمايد )جهاد كشاورزي شهرستان موظف است رونوشتي جهت 

اطالع بـه معاونت امور دام جهاد استان ارسال نمايد(.
3 موافقت مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مقصد براي اسكان زنبورداران مهاجر بـه شرح 

ذيل انجام مي شود.
الف( اولويت اسكان با زنبورداران محلي است و ملزم به رعايت بند 4  اين دستور العمل نيز مي باشند.
ب( در مورد استقرار، حداكثر ده روز قبل از حركت زنبورستان به شهرستان مقصد، مجوز مهاجرت 
ارسال مي شود و در صورتي كه درخواست اسكان يك منطقه براي دو زنبوردار در يك زمان به 

شهرستان مقصد برسد، اولويت با زنبوردار باسابقه اسكان در آن منطقه خواهد بود.
تبصره: زنبوردار محلي به فردي گفته مي شود كه حداقل سه سال سابقه سكونت در محل مورد 

نظر داشته باشد.
4 زنبورداران در فصل كوچ موظف به رعايت حداقل فاصله زنبورستان هاي خود به شرح زير هستند.

از نظر پوشش  تا 100 كلني به شعاع 1000 متر و در مناطق جنگلي و متراكم  از 30  الف( 
گياهي 500 متر.

ب( از 100 تا 300  كلني به شعاع 1500 متر و در مناطق جنگلي و متراكم از نظر پوشش 
گياهي 1000 متر.

ج( از 300 كلني به باال به شعاع 2000 متر و در مناطق جنگلي و متراكم از نظر پوشش گياهي 1500 متر.
تبصره 1: زنبورداران مجاز نيستند به منظور اشغال منطقه، كندوهاي خود را به بنه هاي كوچك تر 
تقسيم كنند مگر كساني كه بيش از 500 كندو داشته باشند كه در اين صورت، مازاد بر اين تعداد 

را مي توانند با رعايت فواصل تعيين شده در محل هاي ديگر مستقر نمايند. 
تبصره 2: قرار دادن كندوهاي خالي در منطقه حقي را براي زنبوردار  ايجاب نمي نمايد.

تبصره 3: فواصل اعالم شده در بند 4 با توجه به موقعيت جغرافيايي و اقليمي هر منطقه توسط 
معاونت امور دام استان قابل تغيير مي باشد.

تعرض  حق  حقوقي(  و  )حقيقي  افراد  كشور،  شهدخيز  صحراهاي  و  جنگل ها  و  مراتع  در   5
دام  امور  معاونت  اختالف  بروز  موارد  در  و  ندارند  را  مهاجر  زنبورداران  اسكان  از  جلوگيري  و 

جهادكشاورزي بـا در نظر گرفتن كليه موارد فوق، ملزم به حمايت از زنبورداران است.
تبصره 1: صحراي شهدخيز به منطقه اي اطالق مي شود كـه داراي گياهان خودرو باشد و در 

مالكيت اشخاص نيست.
تبصره 2: در مراتع و جنگل ها اشخاص حقيقي يا حقوقي در قبال اسكان كندوهاي زنبور عسل 

حق دريافت هيچ گونه مبلغی از زنبورداران ندارند.
6 موارد پيش بيني نشده در  اين دستورالعمل با نظر كارشناس واحد زنبورداري استان قابل اجرا است.
7 با زنبورداران متخلف از مفاد  اين دستورالعمل، در مراحل اول برخوردهايي از قبيل قطع خدمات 
زنبورداري )خدمات دولتي و تعاوني( و در مراحل بعدي ابطال شناسنامه زنبورداري و معرفي بـه مراجـع 

ذيصالح صورت خواهد گرفت و امور دام جهاد كشاورزي استان مبدأ موظف به اجراي آن خواهد بود.
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الف( محاسبات مربوط به طیور

محاسبه میانگین وزن بدن گله

                                                                                                  كیلوگرم مرغ توزين شده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = میانگین وزن گله

                                                                                                  تعداد قطعه مرغ وزن شده

)CV( محاسبه میزان هم شکلی در گله
روش الف(

                                                                 100 × )كمترين وزن بدن - باالترين وزن بدن(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد يکنواختی

                                                                                      F × میانگین وزن گله

F ضريب ثابتی است كه بستگی به اندازه نمونه دارد. در جدول زير مقادير F نشان داده شده است.

F اندازه نمونه و مقادير

Fاندازه نمونهFاندازه نمونه

253/94754/81

304/09804/87

354/2854/9

404/3904/94

454/4954/98

504/51005/02

554/571505/03

روش ب(
CV 10% ± ميانگين وزن بدن= درصد

همبستگی بین درصد CV و 10% ± میانگین وزن بدن درگله

95/490/484/778/873/368/363/758/255/85249/546/8%همشكلی%10±

CV %5678910111213141516
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)FCR( محاسبه ضريب تبديل غذايی

                                                                                                    كیلوگرم دان مصرفی
ــــــــــــــــ = ضريب تبديل غذايی

                                                                                                      كیلوگرم وزن زنده

)PEF( محاسبه بازده داخلی

                                                                                                   متوسط وزن زنده )كیلوگرم(
100× ـــــــــــــــــــــــ = بازده تولیدی

                                                                                                           ضريب تبديل غذايی

محاسبه ماندگاری گله

                                                                تعداد قطعه مرغ زنده در پايان دوره
100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد ماندگاری گله

                                                   تعداد قطعه جوجه خريداری شده در روز اول پرورش

شاخص تولید )عدد تولید(
عددی كه نشان دهنده عملكرد پرورش جوجه گوشتی باشد، شاخص توليد يا عدد توليد ناميده 

می شود.

                                                                              )Kg( میانگین وزن × درصد ماندگاری
100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = شاخص تولید

                                                                        تعداد روزهای پرورش × ضريب تبديل غذايی

تعیین واحد هاو  
Haugh Unit )HU( = 100 log )H + 7/57 - 1/7 W0/37(

در فرمول فوق HU واحد هاو، H ارتفاع سفيده با واحد ميلی متر و W وزن تخم با واحد گرم 
می باشد. 

اين واحد بين 100 برای سفيده با كيفيت عالی و 20 برای سفيده با كيفيت بد متغير است.

)HH( درصد تولید تخم مرغ بر اساس كل مرغ های ابتدای دوره

                تعداد تخم مرغ تولید شده روزانه
دوره  ابتدای  مرغ های  كل  اساس  بر  مرغ  تخم  تولید  درصد   = ـــــــــــــــــــــــــــــ   ×  100

          تعداد مرغ های موجود در اول دوره تولید

)HD( درصد تولید تخم مرغ بر اساس مرغ های موجود در سالن

                                   تعداد تخم مرغ تولید شده روزانه
ـــــــــــــــــــــــــ = درصد تولید تخم مرغ بر اساس مرغ های موجود در سالن  100 ×ـ 

                                   تعداد كل مرغ های زنده موجود
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محاسبه درصد جوجه درآوری

                                                                               تعداد جوجه تولید شده
100 × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد جوجه درآوری

                                                        تعداد كل تخم مرغ های خوابانیده داخل دستگاه

محاسبه درصد جوجه درآوری تخم مرغ های بارور

                                                                درصد جوجه درآوری
100 × ــــــــــــــــــــ = درصد جوجه درآوری تخم مرغ های بارور 

                                                            درصد تخم مرغ های بارور

محاسبه میزان فرمالین مورد نیاز جهت گازدهی سالن پرورش يا دستگاه جوجه كشی

                                                                                                       40 × حجم
ـــــــــ = میزان فرمالین برحسب لیتر

1000                                                                                                          

دستگاه  يا  پرورش  سالن  گازدهی  جهت  نیاز  مورد  پتاسیم  پرمنگنات  میزان  محاسبه 
جوجه كشی

                                                                                 20 × حجم
ـــــــــ = میزان پرمنگنات پتاسیم برحسب كیلوگرم

1000                                                                                    

محاسبه هوای مورد نیاز  
به طور كلی ميزان هوای مورد نياز به ازای هر پوند وزن زنده و هر درجه فارنهايت طيور 0/02 

CFM )فوت مكعب در دقيقه( می باشد.

CFM = Cubic Feet per Minute 1 متر مكعب = 35/2 فوت مكعب 
CMM = Cubic Meter per Minute 1 فوت مكعب = 0/0284 متر مكعب 
°F=1/8 °C + 32 1 كيلوگرم = 2/2 پوند 
°C=°F - 32/1/8 1 كيلوگرم = 0/454 پوند 

تعداد هواكش مورد نیاز در سیستم تهويه تونلی

                                )m/min 120( سرعت مناسب هوا در آشیانه × متوسط تعداد آشیانه )متر( × عرض آشیانه )متر(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = تعداد هواكش مورد نیاز

                                                           ظرفیت هواكش بر )متر مکعب در دقیقه(
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محاسبه تعداد هواكش مورد نیاز
                                                                                                               هوای مورد نیاز

ــــــــــــــــــــ = تعداد هواكش
                                                                                                         قدرت يا ظرفیت هواكش

                                                                                    ظرفیت هواكش )متر مکعب در دقیقه(
ـــــــــــــــــــــــــــــ = تعداد هواكش

                                                                                               حجم سالن )متر مکعب(

مساحت مورد نیاز ورودی هوا
برای تأمين هر 4 فوت مكعب )0/113 متر مكعب( هوای خروجی در دقيقه )CFM 4( يك اينچ 

مربع يا حدود 6/5 سانتی متر مربع دريچه يا پنجره ورود هوا در نظر می گيرند.

:)VER( محاسبه میزان بازدهی هواكش ها
 

                                                                                                        )CFM( قدرت هواكش
100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = بازده هواكش ها

                                                                                                                وات مصرفی

محاسبه تعداد المپ مورد نیاز در آشیانه

                                                                      ضريب k × میزان وات المپ مورد مصرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = تعداد المپ

                                              حداكثر شدت نور مورد نیاز )لوكس( × مساحت آشیانه )مترمربع(

ضريب K به ميزان وات المپ های به كار برده شده بستگی دارد و بر اساس جدول ذيل در فرمول 
قرار می گيرد.

اين فرمول برای المپ های تنگستن و نصب در ارتفاع 2 متری كاربرد دارد.

K وات المپ )توان المپ(فاكتور

3/815

4/225

4/640

560

6100
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ب( محاسبات مربوط به گوسفند و بز

محاسبه تعیین سن گوسفند و بز
فرمول دندانی در گوسفند و بز بدين ترتيب است.

                                 فک باال )6(       پیشین)0(، نیش)0(، آسیای كوچک)6(، آسیای بزرگ)0(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = حیوان نابالغ ــــــــــ =ـ  20=ـ 

                             فک پايین )14(     پیشین)8(، نیش)0(، آسیای كوچک)6(، آسیای بزرگ)0(

                                  فک باال )12(       پیشین)0(، نیش)0(، آسیای كوچک)6(، آسیای بزرگ)6(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = حیوان بالغ ـــــــــــ =ـ  32=ـ 

                              فک پايین )20(      پیشین)8(، نیش)0(، آسیای كوچک)6(، آسیای بزرگ)6(

محاسبه ظرفیت مخزن جمع آوری و نگهداری كود
آب الزم + مدت نگهداری كود)روز( × توليد كود روزانه)كيلوگرم( × تعداد گوسفند =    ظرفيت مخزن

میانگین مقدار كود تولید شده تركیب های سنی مختلف گوسفند در روز

رطوبت )درصد(مقدار كود تولید شدهنوع دام

1/875بره های پرواری

2/775ميش

4/575قوچ

محاسبه درصد بره دهی

                                                                                                        تعداد بره در فصل زايش
100× ـــــــــــــــــــ = درصد بره دهی

                                                                                                               تعداد میش ها
محاسبه درصد نتاج در زمان شیرگیری

                                                                      تعداد نتاج در زمان شیرگیری
 100× ــــــــــــــــــــــــ = درصد نتاج در زمان شیرگیری

                                                                          تعداد نتاج در فصل زايش

محاسبه وزن شیرگیری در سن 120 روزگی

                                    وزن تولد - وزن بره يا بزغاله در زمان شیرگیری
وزن تولد + )120×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ( = وزن شیرگیری در سن 120 روزگی

                                            سن بره يا بزغاله در زمان شیرگیری
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محاسبه درصد نتاج زايش

                                                                                                    تعداد میش های زايش كرده
100× ـــــــــــــــــــــــ = درصد زايش

                                                                                                  تعداد میش ها در زمان زايش

محاسبه درصد باروری در اولین فحلی

                                               تعداد میش های زايش كرده در 20 روز اول فصل زايش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = درصد باروری در اولین فحلی 100×ـ 

                                                                    تعداد میش ها در زمان زايش

محاسبه درصد باروری

                                                                                                   تعداد میش های زايش كرده 
 100× ــــــــــــــــــــــ = درصد باروری

                                                                                                  تعداد میش ها در زمان آمیزش

محاسبه درصد تلفات بره ها از تولد تا شیرگیری

                                                        تعداد تلفات بره ها تا شیرگیری
 100× ــــــــــــــــــــــــ = درصد تلفات بره ها از تولد تا شیرگیری

                                                                تعداد بره های نوزاد

محاسبه میانگین وزن شیرگیری

                                                                                     كل وزن شیرگیری بره ها
ــــــــــــــــــــــــ = میانگین وزن شیرگیری

                                                                               تعداد بره ها در زمان شیرگیری

محاسبه درصد میش های قصر )خشک(

                                                                        تعداد میش های بدون زايش
   100× ـــــــــــــــــــــــ = درصد میش های قصر )خشک(

                                                                      تعداد میش ها در زمان آمیزش

محاسبه درصد میش های چند قلوزا

                                                                 تعداد میش های دارای بیش از يک بره
100× ـــــــــــــــــــــــــــــ = درصد میش های چندقلوزا

                                                                  تعداد میش هايی كه زايش كرده اند
محاسبه افزايش وزن خالص روزانه

                                                                                 وزن الشه )كیلوگرم(
  ـــــــــــــــــــ = افزايش وزن خالص روزانه )گرم(

                                                                            سن كشتار حیوان به روز
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محاسبه ضريب تبديل غذايی

                                                                                                خوراک مصرفی )كیلوگرم(
ـــــــــــــــــــــ = ضريب تبديل غذا

                                                                                                 افزايش وزن )كیلوگرم(
محاسبه بازده خالص الشه

                                                                                               وزن الشه )كیلوگرم(
100× ــــــــــــــــــــــــــ = بازده خالص الشه

                                                                                    وزن زنده - وزن محتويات گوارش

روش محاسبه تولید گوشت گوسفند و بز
متوسط وزن الشه × ضريب كشتار × جمعيت دام = توليد گوشت

محاسبات مربوط به زنبور عسل

برای محاسبه شربت مورد نياز هر كندو از رابطه زير استفاده می كنند:

 + حجم آب به ليتر = حجم شربت به ليتر
ـــــــــــــــــــــــ       وزن شكر به كيلوگرم

1/65                 
مقايسه شهددان گل و خارج از گل

شهددان های خارج گل شهددان های گل

پاداشی در جهت دفاع از گياه در برابر عوامل 
خسارت زا پاداشی در جهت انتقال گرده عملکرد

معموالً در برگ ها، خارها، دمبرگ،  ميوه های 
نابالغ و ...

تخمدان،  گل:  مختلف  بخش های  در 
پرچم، كاسه گل، جام گل نهنج موقعیت

عمدتاً مورچه ها كوچك  جانوران  پرندگان،   حشرات، 
)خفاش ها( مصرف كنندگان شهد

از چندين روز تا چند هفته از چندين ساعت تا چندين روز مدت زمان ترشح

عمدتاً چند ميكروليتر در هر روز كمتر از يك ميكروليتر تا چند ميلی ليتر 
متناسب با حجم پارانشيم شهددان مقدار شهد ترشحی

 تنوع فيزيكی و شيميايی شهد بسيار پايين است
چون تنها مورچه ها مصرف كننده شهد هستند.

ويژگی های شيميايی و فيزيكی بسيار 
متفاوت بسته به نوع مصرف كننده شهد تنوع كیفیت شهد
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محاسبات مربوط به گاو
)FCM( محاسبه مقدار شير توليدی تصحيح شده براساس چهار درصد چربی در روز

FCM = 0/4 )مقدار شير توليدی kg( + 15 )مقدار شير kg × 100 درصد چربی شير(  
محاسبه ماده خشك مصرفی گاوها )DMI( براساس وزن بدن و ميزان توليد شير

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 شيردوش مورد نياز
با احتساب 10 دقيقه مدت زمان الزم برای دوشيدن هر گاو شيری و با فرض اينكه دوشيدن كل 

گاوها در هر مرحله در مدت 120 دقيقه انجام می گيرد، با استفاده از فرمول زير:

 

تعداد شيردوش مشخص می شود.
با اين روش در يك واحد 100 رأس، شيردوش مورد نياز 8 يا 9 واحدی خواهد بود.

آب مصرفی در گاوداری
 برای هر سر گاو شيری مصرف 100 تا 120 ليتر آب در شبانه روز.

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

 برای هر كارگر گاوداری مصرف 120 ليتر آب در شبانه روز.

10 )دقيقه( × تعداد گاو شيری

120 )دقيقه(
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محاسبه ميزان آب دهي )دبي( منابع آبي
سرعت متوسط )متر بر ثانيه( × سطح مقطع )مترمربع( = ميزان آب دهي )دبي(  

محاسبه مقدار خوراك مورد نياز روزانه ماهی قزل آال 
تعداد تلفات ماهي - تعداد ماهي ذخيره شده = تعداد ماهي موجود در استخر  

ميانگين وزن ماهيان حاصل از زيست سنجي × تعدادماهي هاي موجود در استخر = وزن كل ماهيان استخر
F × )وزن كل ماهيان استخر )كيلوگرم

= غذای روزانه )كيلوگرم(
100

 

F: عددمورد نظر از جدول زير 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


