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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


