
 ّفتگي 4-3پزٍرش جَجِ ّبي گَضتي در سٌيي 

ّبيـبى سيختِ ٍ پشّب ثدبي آى سؿذ هي كٌٌذ. ثاب سؿاذ پشّاب همبٍهات      دس ايي ّب كبس كوي ساحت تش ؿذُ چَى خَخِ ّب كشك

 خَخِ ّب ًؼجت ثِ َّاي ػشد ثيـتش هي گشدد ٍ تغييشات هحيٌي تبثيشات كوي سا ثش سٍي خَخِ ّب داسد.

  

 82تب  55رٍسّبي دهبي السم ثيي 

 دهب سٍص

16ٍ15 26 

18ٍ17 5/25 

19ٍ20 25 

21ٍ22ٍ23 24 

24ٍ25 5/23 

26ٍ27ٍ28 23 

  

ػبعت تبهيي گشدد ٍ يك ػبعت خبهَؿي دس سٍص ثشاي عبدت دادى خَخِ ّب ثِ قٌا  ثاشا اػات     23ًَس ًيض ثبيذ دس سٍص ثوذت 

 كِ ٌّگبم قٌ  ثشا سٍي ّن هي سيضًذ.

كجح اػت صيشا ايي هَق   6تب  4ػبعت دس سٍص هي سػبًٌذ ٍ آى ػبعت  2ّبي ايشاى ػبعت خبهَؿي سا ثِ دس خيلي اص هشغذاسي 

% 55-50ػشدتشيي هَق  سٍص اػت. ٍ خَخِ ّب داى صيبدي هلشف هي كٌٌذ. سًَثت هَسد ًيبص خَخِ ّاب دس دٍ ّتتاِ پاشٍسؽ    

گاشدد سًَثات كان ًياض      ثؼتش ٍ ثيوبسي كَكؼيذيَص هاي  اػت. سًَثت دس ػبلي ثبيذ همبثل ثبؿذ. صيشا سًَثت صيبد ثبعث خيؼي

 ثبعث ايدبد گشد ٍ غجبس ٍ ثيوبسي ّبي تٌتؼي ًبؿي اص آى هي گشدد.

  

 تَْيِ 

 سٍص دٍم پشٍسؽ تَْيِ دس ػبلي ّبي پشٍسؽ اّويت صيبدي هي يبثذ. 14دس 

شديذُ اػت. ٍ گبص ّابي ػاوي دس ػابلي    صيشا دس ايي هشحلِ ٍصى خَخِ ّب صيبد ؿذُ ٍ ّوچٌيي دف  سًَثت ٍ آة ًيض صيبدتش گ

ًيض صيبد ؿذُ اػت. ثِ ّويي دليل ثب تَْيِ خَة هي تَاى اص ثشٍص ثؼيبسي اص هـكالت اص خولِ تٌتؼاي ٍ هاذيشيتي خلاَگيشي    

 كشد.

  

 

  



 حذاقل تَْيِ دس َّاي گشم)هتش هكعت/دقيمِ( حذاقل تَْيِ دس َّاي ػشد)هتش هكعت/ دقيمِ( ٍصى پشًذُ)كيلَگشم(

5/0 8/7 78 

1 6/15 156 

5/1 4/23 234 

2 2/31 312 

5/2 9/3 390 

3 7/46 467 

  

 هصزف آة

 اًذاصُ گيشي هلشف آة تَػي كٌتَس هي تَاًذ دس هؼبيل هذيشيتي ثِ هب كوك كٌذ.

هؼتمين تبهيي آة ػبلن ٍ تويض ٍ عبسي اص هيكشٍة يكي اص هؼبيل هشٍسي دس هشغذاسي اػت كيتيت آة ثب عولكشد ًيَس ساثٌِ 

 داسد.

  

 سطَح حذاكثز هَاد هعذًي ٍ ثبكتزيبيي در آة آضبهيذًي طيَر

ppm500-300  كل هَاد خبهذTDS 

Mg/lit200 كلش 

Ppm45 ًيتشات 

ppm200 ػَلتبت 

Mg/lit 1 آّي 

Mg/lit 75 كلؼين 

Mg/lit 05/0 هغ 

Mg/lit 30 هٌيضين 

Mg/lit 05/0 هٌگٌض 

Mg/lit 5 سٍي 

Mg/lit 05/0  قل 

Mg/lit 0 ثبكتشيْب 

  

 

 

 



 جَجِ قطعِ 511 ّز ثزا آة رٍساًِ هصزف

 (ليتش) 32 آة هلشفي دس دهبي  )ليتش( 21آة هلشفي دس دهبي  ػي)ّتتِ(

 3 3 يك

 9 6 دٍ

 20 9 ػِ

 27 13 چْبس

 36 17 پٌح

 42 22 ؿؾ

 46 25 ّتت

 47 29 ّـت

  

 ثبؿذ.دس ّتتِ ػَم ٍ چْبسم ثْتش اػت داى كوي دسؿت تش 

 سٍصگي خَخِ ّبي ٍاصدُ كِ سؿذ ًبهٌبػت داسًذ ثبيذ اص ػبلي خبسج ؿًَذ. 14ثعذ اص 

  

 ّفتگي 6تب  5پزٍرش جَجِ ّبي گَضتي در سٌيي 

پشٍسؽ خَخِ ّب دس آخش دٍسُ ثؼتگي صيبدي ثِ پشٍسؽ خَخِ ّب دس دٍ دٍسُ قجال داسد. اگاش دس اثتاذا ي پاشٍسؽ خَخاِ ّاب       

 س اًتْبي دٍسُ هـكلي ًخَاّذ داؿت.كيتيت خَثي داؿتِ ثبؿٌذ. د

دس ايي دٍسُ ٍاكؼيٌبػيَى ثِ اتوبم سػيذُ ٍ توبم ًكبت هذيشيتي ثبيذ ثش سٍي غزا ٍ َّا هعٌَف گاشدد دس ؿاشٍه ّتتاِ ؿـان     

 خَخِ ّب ثشاي خَسدى حشيق هي ؿًَذ. ثِ ّويي خبًش سؿذ آًْب ػشيعتش هي گشدد.

  

 6ٍ  5دهب در ّفتِ 

  5/22 سٍصگي 30ٍ  29

31ٍ32 22 

33ٍ34ٍ35 5/21 

36ٍ37 21 

38ٍ39 5/20 

 20 سٍصگي 40ٍ41ٍ42

 سٍصگي هي ثبؿذ.42ثْتشيي ػي كـتبس  



 طزيقِ گزفتي ٍ ثبرگيزي طيَر

 :دستي رٍش    .5

دس ايي سٍؽ ًَس ػبلي سا كن كشدُ تب پشًذگبى صيبد تحشك ًذاؿتِ ثبؿٌذ ٍ اص كبسگشاى هدشة ثشاي ثبسگيشي اػتتبدُ هاي گاشدد   

 دس ايي سٍؽ پشًذُ سا ثب پبّب گشفتِ ٍ داخل قتغ قشاس هي دٌّذ.

  

 :هبضيٌي طزيقِ    .8

دس ايي سٍؽ هشغْب تَػي ثشداؿت كٌٌذُ ّبي هكبًيكي گشفتِ ٍ خو  آٍسي هي ؿًَذ ٍ اص ًظش ػشعت ٍ ثابصدُ ثؼايبس هٌلاَة    

 هي ثبؿذ.

 ضبخص تَليذ:

 ي سا ًـبى هي دّذ.اص ًظش فٌي عذدي اػت كِ عولكشد پشٍسؽ خَخِ ّب گَؿت

  

   ؿبخق تَليذ
 گشم  ٍصى هيبًگيي    %   هبًذگبسي

پشٍسؽ سٍصّبي تعذاد زاييغ تجذيل هشيت  
 

 

  

 اصَل تَْيِ در سبلٌْبي هزغذاري

خشٍج هكبًيكي َّا سا تَْيِ هي گَيٌذ. ٍ ؿبهل دٍ قؼوت َّادُ ّب ٍ َّاكؾ ّب اػت. ّاَادُ ّاب ٍ ّاَاكؾ ّاب ثبياذ هكوال       

 ٍ َّا ثبيذ ثِ ساحتي اخبصُ ٍسٍد ثِ ػبلي ٍ خشٍج اص ػبلي سا داؿتِ ثبؿذ.ّوذيگش ثبؿٌذ. 

  

 تبثيزات تَْيِ در سبلي:

 خبسج كشدى ثخبس آة اص ػبلي  

 خبسج كشدى گبصّبي هوش اص ػبلي هبًٌذ آهًَيبك ٍ دي اكؼيذ كشثي

چٌيي گابص آهًَيابك هخابى دػاتگبُ     صيبدي گبص آهًَيبك ثبعث اص ثيي سفتي هخبى چـن خَخِ ّب ٍ كَسي آًْب هي گشدد ٍ ّو

 تٌتؼي سا ًيض اص ثيي ثشدُ ٍ ثبعث ايدبد ثيوبسيْبي تٌتؼي هي گشدد



 كبّؾ گشد ٍ غجبس

 كبّؾ ثَي ًبهٌجَه حبكل اص تخويش

 كٌتشل دهبي هحيي

 تبهيي اكؼيظى هَسد ًيبص خَخِ ّب

  

 اػت :دس خذٍل صيش همذاس قبثل تحول ٍ ػوي ّش يك اص گبصّبي ػوي ػبلي ثيبى ؿذُ 

  

 همذاس حذ هدبص ٍكـٌذُ گبصّب دس ػبلي ّبي پشٍسؽ ًيَس

 همذاس كـٌذُ )دسكذ( حذ هدبص )دسكذ( گبص

 6كوتش اص  - اكؼيظى 

 30 1 دي اكؼيذ كشثي

 05/0 0025/0 آهًَيبك  

 5 4 هتبى  

 05/0 004/0 ػَلتيذ ّيذسٍطى

  

 آهًَيبک  

تشى گبص ػوي هَخَد دس ػبلي ّبي پشٍسؽ ًيَس آهًَيبك اػت ثبالسفتي تشاكن گبص آهًَيبك دس ػبلي ثبعث حبلات تْاَه ٍ    هْن

ػَصؽ چـن كبسگشاى هي ؿَدٍ ثِ ًيَس آػيت هي سػبًذ هيضاى گبص آهًَيبك ثش اػبع قؼوت دس هيليَى ثيبى هيـَد ٍ ثاشاي  

ؿَد ثْبيي تشتيت كِ آًْب سا هشًَة هي كٌٌذ ٍ دس ػبلي ًگِ هي داسًاذ تغيياش    اًذاصُ گيشي آى اص كبغزّبي هعشف اػتتبدُ هي

 20قبثل حغ ًيؼت اگش ثِ  PPm 15سًگ آى اص ًبسًدي تب آثي ثيبًگش هيضاى غلظت آهًَيبك دس ػبلي اػت غلظت آهًَيبك تب 

PPm  30ثشػذ قبثل حغ خَاّذ ؿذ دس غلظت  25تب PPm  50ٍدس غلظت ثبعث تحشيك ٍػَصؽ چـن ّب  50تب PPm   تاب

ثشػذ ثبعث ايدبد تابٍل سٍي   PPm 100ثبعث عَاسم تٌتؼي هي ؿَد ٍ سؿذ ٍ تَليذ كبّؾ هي يبثذ ٍ اگش غلظت آى ثِ  100

 25ثشػذ ثبعث هشگ حيَاى هي ؿَد ثِ ًَس كلي هشٍسي اػات كاِ غلظات آهًَيابك دس ػابلي اص       PPm 500ػيٌِ ٍ اگشثِ 

قؼوت دس هيليَى ثيـتش ًـَد آهًَيبك اص تدضيِ اػيذ اٍسيك ٍ ػبيش هَاد حبٍي ًيتشٍطى هذفَه ًيَسثِ ٍػيلِ هيكشٍاسگبًيؼن 

، ثابالسفتي سًَثات ثؼاتش ،گشهابي هحايي ، ٍخاَد       ّبي ثؼتش تَليذ هي ؿَد افضايؾ دف  هَاد حبٍي ًيتشٍطى ثِ ٍػيلِ ًيَس 

هيكشٍاسگبًيؼن ّب دس ثؼتش ٍقليبيي ثَدى ثؼتش هي تَاًذ ثبعث افضايؾ تَليذ آهًَيبك دس ػبلي ؿَد ثاشاي كابّؾ غلظات گابص     

 آهًَيبك دس ػبلي هي تَاى هَاسد صيش سا سعبيت كشد .  

  

 افضايؾ تَْيِ ػبلي  -1



  تعَين ثؼتش ٍ خـك ًگِ داؿتي آى -2

 تٌظين خيشُ ٍ كبّؾ دف  پشٍتئيي ، ًيتشٍطى ٍ آة ثِ ٍػيلِ ًيَس  -3

 ، ثشاي ايي كبس هيتَاى اص هَاد اػيذي كٌٌذُ ثؼتش اػتتبدُ كشد. 7ثؼتش ثِ كوتش اص  PHكبّؾ  -4

 

 ثطَر كلي يک سيستن تَْيِ ايذُ آل ثبيذ داراي ضزايط سيز ثبضذ:

 . ًوبيذ تبهيي سا كبفي اكؼيظى ٍ تبصُ ٍ پبك َّاي   ·

 . كٌذ خبسج سا آؿيبًِ دس هَخَد آهًَيبك گبص ٍ غجبس ٍ گشد  ·

ًوبيذ اگش َّاي ٍسٍدي ػشد ثبؿذ قجل اص ٍسٍد ثِ آَؿيبًِ ثبيؼتي گشم گشدد ٍ  كٌتشل سا آَؿيبًِ ثِ ٍسٍدي َّاي ثخبس ٍ سًَثت  ·

 اگش َّاي ٍسٍدي ثِ آؿيبًِ گشم ثبؿذثبيؼتي خٌك ؿَد.

 

 طجيعي ٍ هصٌَعي صَرت گيزد:تَْيِ ثِ دٍ صَرت 

 تَْيِ طجيعي :

َّاي گشم ػجك تش اص َّاي ػشد اػت ثِ ّويي دليل ّويـِ ثِ ًشف ثبال حشكت هاي كٌاذ ٍ اص هيابى دسصّاب ، ػاَساو ّاب ٍ       

هٌتزّب ٍ ّوچٌيي اص پٌدشُ ّب ، َّاكؾ ّب ٍ ٍسٍدي ّبي َّا ثِ ساحتي عجَس هي كٌذ ٍ ثب خَد ثخابس ّاَا ، گاشدٍ غجابس ٍ گابص      

آهًَيبك سا خبسج هي كٌذ ثِ ّوبى حدن َّا كِ خبسج هي ؿَد َّا ٍاسد ٍ خبيگضيي آى هي گشدد دس ايي ػيؼتن ٍسٍدي ّابي  

َّا دس ٍاق  ّوبى ديَاسّبي ثبص خبًجي يب پٌدشُ ّبي آؿيبًِ ٍ يب ديگش هٌبفز ّؼتٌذ ثشاي ثؼاتي ٍسٍدي ّاب ي ّاَا هيتاَاى اص     

ًَاه آى اػتتبدُ ًوَد تشخيحب ثْتش اػت كاِ ٍسٍدي ّابي ّاَا دس توابم اهتاذاد ًاَل       پشدُ ٍ يب ٍسقِ ّبي پي ٍي ػي ٍ ديگش ا

آؿيبًِ كبس گزاسدُ ؿًَذ اگش عول خبثدبيي َّاثِ كٌذي ٍثب ػشعت كن اًدبم گيشد هوكي اػت دسخِ حشاست آؿيبًِ ثابالسٍد ثاِ   

دس هَاسدي كِ سًَثت خبسج آؿايبًِ صيابد   ّويي دليل ػيؼتن تَْيِ ًجيعي هعوَال ثشاي كٌتشل دهبي آؿيبًِ كبفي ًوي ثبؿذ 

ثبؿذ ثشاي خلَگيشي اص هشًَة ؿذى ثؼتش ثبيؼتي دسخِ تَْيِ سا تبحذ هوكي ثبال ثشد . دس ايي ػيؼتن ثبد ًمؾ ثؼيبس هْواي  

ايتب هي كٌذ اگش ؿذت آى هعيف ثبؿذ هوكي اػت ٍهعيتي پيؾ ثيبيذ كِ خشيبى تَْياِ كٌاذ ؿاَد ثاشاي هشتتا  كاشدى ياب        

هتش دسًظش گشفت ايدبد ػمف كبرة ًيض دس ايي صهيٌِ هَثش اػت اػاتتبدُ   12هـكل عشم آؿيبًِ سا ًجبيذ ثيـتش اص  كبػتي ايي

اص كشكشُ ّبي خْت دٌّذُ خشيبى َّا ًيض دس هحل ٍسٍدي ّب ثٌحَي كِ ثتَاى هؼيش َّا سا ثِ دلخَاُ تغييش داد ثؼيبس هٌبػات  

ًيبص ٍفلل ٍ ديگش عَاهل اهش ثؼيبس هْوي هي ثبؿذ ايي كٌتاشل سا هاي تاَاى     اػت ثٌَس كلي كٌتشل خْت ٍسٍد َّا ثب تَخِ ثِ

 چِ ثلَست دػتي ٍ چِ ثلَست اتَهبتيك اًدبم داد .

 

 



 تَْيِ هصٌَعي :

هيضاى ٍ همذاس خبثدبيي َّا دس ػيؼتن تَْيِ هلٌَعي ثِ ٍػيلِ َّاكؾ ّب كٌتشل هي ؿَد ايي ػيؼتن ثبعاث هاي ؿاَد كاِ     

ٌتشل ؿذُ ثشاي آؿيبًِ فشاّن ؿَد هوي ايٌكِ ثب اػتتبدُ اص ايي سٍؽ هي تاَاى تاشاكن ًياَس دسٍاحاذ     َّاي تبصُ ٍ هٌلَة ٍ ك

ػٌح سا افضايؾ داد . ثٌَس كلي اگش دس ًشاحي هشغذاسي كٌعتي ثِ اهش تَْيِ تَخِ كبفي هجزٍل ًگشدد هؼلوب اًتظبس دػاتيبثي  

 د ًخَاّذ داؿت .ثِ تَليذ هٌبػت حتي ثب ثكبسگيشي هوتبصتشيي ًظادّب ًيض ٍخَ

 

 تَْيِ فطبر هٌفي :

ثوٌظَس ايدبد تَْيِ ثب فـبس هٌتي دس آؿيبًِ اص َّاكؾ ّبي الكتشيكي كِ داساي ظشفيت ّبي هتتبٍتي هي ثبؿٌذ اػاتتبدُ هاي   

ؿَد َّاكؾ ثب كـيذى َّاي داخل آؿيبًِ ثِ هحيي ثيشٍى ثبعث ايدابد فـابس هٌتاي دس داخال آؿايبًِ ٍ ٍسٍد ّاَاي تابصُ اص        

 بي ٍسٍد َّا ثِ آؿيبًِ هي ؿَد دس استجبى ثب اػتتبدُ اص ػيؼتن تَْيِ فـبس هٌتي تَخِ ثِ ًكبت ريل هشٍسي هي ثبؿذ :هحلْ

 ًَه ، اًذاصُ ٍ هحل قشاس گشفتي ٍسٍدي َّا ثبيؼتي هتٌبػت ثب ؿشايي آة ٍ َّايي هٌٌمِ ٍ ظشفيت َّاكؾ ّب ثبؿذ . -1

هتاش هكعات ّاَا دس ػابعت ثاِ اصا ّاش        4/0احتيبخبت تَْيِ هَسدًيبص پشًذُ )ايي ػيؼتن دسَّاي ػشد ثشاي تبهيي حذاقل  -2

، گشد ٍغجبس ، آهًَيبك ٍ ٍسٍد َّاي تبصُ كِ داساي هماذاس كابفي    CO2كيلَگشم ٍصى صًذُ ( اػتتبدُ هي ؿَد . ) خشٍج سًَثت ،

 اكؼيظى ثشاي پشًذُ هي ثبؿذ ؟(

هٌتي ّوشاُ ثب تبهيي َّاي تبصُ ٍ گشم اص ًشيق كاَسُ ّاَاي گاشم ٍ هابدس     دس ؿشايي آة ٍَّاي ػشد اػتتبدُ اص تَْيِ فـبس  -3

 هلٌَعي هي ثبؿذ .

 هتش هكعت دس ػبعت ثشاي ّش كيلَ گشم ٍصى صًذُ هيجبؿذ . 4-7حذاكثش َّاي هَسد ًيبص د سػيؼتن تَْيِ فـبس هٌتي  -4

َّا هتٌبػت ثاب ظشفيات ّاَاكؾ ثبؿاذثِ ّوايي      ثِ هٌظَس تبهيي فـبس َّاي هٌبػت دس داخل آؿيبًِ ثبيؼتي اثعبد ٍسٍدي  -5

 هتش هشث  َّادُ الصم اػت . 3/0هتش هكعت َّا دس ػبعت ػٌحي ثشاثش ثب  1000هٌظَس خْت تخليِ 

 

 ( :  دهٌذُ)  هثجت فطبر  تَْيِ

ذايت هاي  دس ػيؼتن تَْيِ ثب فـبس هثجت يب ػيؼتن دهٌذُ ، َّاي تويض ثِ ٍػيلِ َّاكؾ ّب ثِ ًَس هؼتمين ثِ داخل ػبلي ّ

ؿَدكِ دس اثش ايي عول يك فـبس هثجت ٍلي ختيف ايدبد هي ؿَد ٍ ثب ايي سٍؽ اص ايدبد كَساى دس اثش ٍخاَد هٌبفاز احتوابلي    

خلَگيشي هي ؿَد ٍ اهكبى تَقف حشكت َّا دس ػبلي اص ثيي هي سٍد هضيت سٍؽ ثبال ايي اػت كاِ ّاَاي آلاَدُ ثاِ گبصّابي      

َس هؼتمين ثب َّاكؾ ّب دستوبع ًيؼت ٍ اص ًشف ديگش َّاي ٍسٍدي هي تَاًاذ قجال   ػوي ، سًَثت ٍ گشد ٍ خبك ػبلي ثِ ً

اص ٍسٍد ثش حؼت ًيبص گشم ، ػشد ، خـك ٍيبهشًَة ٍ هذ عتًَي ؿَد اهب هـكل آى ايي اػت كاِ دس اثاش فـابس صيابد ، ّاَاي      

 د سًَثت ٍ تخشيت ؿَدػبلي هيتَاًذ ثِ هحًَِ ّبي هدبٍس ، هٌبفز ٍ هلبلح ػبختوبًي ًتَر كٌذ ٍ ثبعث ايدب

 



 سيستن تَْيِ تًَلي :

ايي ًَه تَْيِ دس ؿشايي آة ٍ َّاي گشم اػتتبدُ هي ؿَد دس ايي ػيؼتن َّادُ ّب دس اًتْابي آؿايبًِ ٍ َّاكـاْب دس اًتْابي     

 ديگش قشاس داسًذ َّا دس ًَل آؿيبًِ حشكت كشدُ ٍ ػپغ خبسج هيگشدد .  

 ريل هشٍسي اػت : دس ًشاحي ػيؼتن تَْيِ تًَلي تَخِ ثِ ًكبت

دسخِ دس داخل آؿيبًِ دس َّاي گشم هي ثبؿذ دس ايي ػيؼتن خشيابى   30ػيؼتن تَْيِ تًَلي ثوٌظَس تبهيي دهبي كوتش اص  -1

( اص سٍي ػش پشًذگبى عجَس كٌذ اياي خشيابى ّاَا ثبعاث خٌاك كاشدى       ft/min 400هتش ثش دقيمِ ) 120َّا ثبيؼتي ثب ػشعت 

 دد.هي گش 5-7پشًذگبى ثِ هيضاى 

دس ؿشايي َّاي گشم ٍ خـك هي تَاى اص ػيؼتن ّبي تجخيش كٌٌذُ آة ؿبهل ػيؼتن اػاتتبدُ اص هاِ پابؽ ٍ ياب پَؿابل       -2

(Pad cooling . ثشاي خٌك كشدى پشًذگبى اػتتبدُ ًوَد ) 

  

 تَْيِ سقفي :

ًَه تَْيِ ثشاي هٌٌمِ ّابي ثؼايبس   دس ايي سٍؽ هيتَاى دسيچِ ّبي ٍسٍد يب خشٍج َّا سا دس ػمف ٍ ديَاسّب دس ًظش گشفت ايي 

هتش هٌبػت اػت دس هٌٌمِ ّبي گشهؼيش ثبيذ ّاَاكؾ ّاب دس ػامف دس     12ػشد يب ثؼيبس گشم ٍيب ػبلي ّبي ثب عشم ثيـتش اص 

 پياذا  خشيبى ًيَس سٍي ثش ّب َّاكؾ  ًظش گشفت تب َّاي گشم ػمف سا ثِ علت ػجكي ثِ قؼوت ثبال كعَد هيكٌذ ثشاثش ٍاكٌؾ

 . كٌذ

  

 تَْيِ في جت : 

ػبًتي هتشي اص ػمف دس هشكض ػبلي ًلت كاشد ٍ اياي كبًابل ّاب هعواَال اص       30 استتبه دس خت في ًبم ثِ ّبيي كبًبل هيتَاى   

ػبًتي هتش ػبختِ هي ؿًَذ ٍ داساي ػَساو ّبيي ثِ قٌش  100تب  50پالػتيك يب ٍسقِ آّي گبلَاًيضُ ثِ ؿكل اػتَاًِ ٍ ثِ قٌش 

ش دس اًشاف ثذًِ ّؼتٌذ اًتْبي ايي كبًبل ثؼتِ ٍ دس اثتذاي آى يك في قَي َّا سا ثِ ؿذت ثِ داخال كبًابل   ػبًتي هت 20تب  5

ّذايت هي كٌذ تب َّاي دهيذُ ؿذُ اص ػَساو ّبي كبًبل ثِ ًشف كف ػبلي خبسج ؿَد ٍ ثبعث خشيبى َّاي گشم صيش ػمف ثاِ  

كَست لضٍم گشم ، ػشد ، هذعتًَي يب هشًَة هي ؿَد ٍ تَْيِ  ًشف پبييي ؿَد هضيت سٍؽ ثبال ايي اػت كِ َّاي ٍسٍدي دس

 دس كل ػبلي ثِ كَست يكٌَاخت كَست هي گيشد .

 

 

 

 



 . هيذّذ ًـبى گشم ٍ  خذٍل صيش حذاقل ٍ حذاكثش هيضاى احتيبخبت تَْيِ سا دس ؿشايي َّاي ػشد

 قطعِ پزًذُ   5111: احتيبجبت تَْيِ ثزاي 51جذٍل 

 ٍصى ثذى پشًذُ

(kg ) 

 حذاقل هيضاى تَْيِ

(h / kg /m
3 4/0 ) 

 حذاكثش هيضاى تَْيِ

(h / kg /m
3 7) 

5/0 200 3500 

1 400 7000 

5/1 600 10500 

2 800 14000 

5/2 1000 17500 

3 1200 21000 

5/3 1400 24500 

 

 جذٍل ثزرسي هطکالت ًبضي اس تَْيِ ٍ راُ حل ّبي پيطٌْبدي

 راُ حل ّبي هوکي هطکالتعَاهل هَثز در ثزٍس  هطکالت

  

  

 آضيبًِ خيلي سزد

  

تشهَػتبتْب ثشاي دهبي خيلاي پابييي   

تٌظين ؿذُ ٍ يب اكال كابليجشُ ًـاذُ   

 اًذ .

تشهَػتبت سا ثشاي دهابي هٌبػات ٍ ثابالتش تٌظاين     

 كشدُ ٍ يك دهبػٌح دسػت آًشا كبليجشُ كٌيذ .

آؿاايبًِ ثٌااَس هٌبػااجي عاابيق ثٌااذي 

 ًـذُ اػت .

ثبيذ ثٌَس هٌبػجي ًؼجت ثِ هحيي خابسج  اؿيبًِ سا 

 ايضٍلِ كشد .

َّا دس قؼوت ثبالي آؿايبًِ ٍ ػاٌح   

صيش ػمف ثذٍى حشكت ثَدُ ٍ ّاَاي  

 ػشد دس كف آؿيبًِ قشاس گشفتِ اػت .

َّا سا ثبيؼتي حتي االهكبى اص پبييي تاشيي قؼاوت   

آؿيبًِ حشكت داد ثبيؼتي تَخِ كاشد كاِ چاشخؾ    

ّاب ٍ تغيياش دساثعابد     َّا دس دسخِ اٍل تَػي َّادُ

 َّاكـْب .

هوكااي اػاات ّااَادُ ّااب دس ؿااشايي  

تَْيِ خيلي پبييي ثيؾ اص اًاذاصُ ثابص   

 ثبؿذ.

اثعاابد هحلْاابي ٍسٍدي ّااَا سا كاابّؾ دادُ ثشًبهااِ 

 تَْيِ دس َّاي ػشد سا اخشا كٌيذ .

ًـاات يااب ًتااَر فااشاٍاى ّااَا ثااذاخل  

 آؿيبًِ

 ذ .ساّْب ٍ هٌبفز ٍسٍدَّا ثذاخل آؿيبًِ ساثجٌذي

 كبّؾ دٍس َّاكؾ ّب ٍ يب افضايؾ اثعبد َّادُ هيضاى ثؼيبس ثبالي تَْيِ دس آؿيبًِ

  

 



 طزيقِ هحبسجِ تعذاد َّاكص ّب ثزاي يک سبلي:

اثتذا ثبيذ ظشفيت يك ػبلي سا هحبػجِ كٌين ٍ حدن كل هَسد ًيبص َّاي خَخِ ّب سا هحبػجِ كٌاين ثٌاَس هتَػاي ثاشاي ّاش      

 دقيمِ َّا الصهؼت.فَت هكعت دس  3خَخِ 

 ثشاي هحبػجِ َّاكـْبي هَسد ًيبص ًَل ػبلي سا ثش عشم ػبلي تمؼين هي گٌين.

دس ػبلٌْبي ثب تَْيِ عشهي اگش تعذاد َّاكـْب فشد ثبؿذ هـكلي ثَخَد ًوي آيذ ٍلي دس ػبلي ثب تَْياِ ًاَلي ّواَاسُ تعاذاد     

 َّاكـْب ثبيذ صٍج ثبؿذ.

 كل َّاي هَسد ًيبص سا ثش تعذاد َّاكؾ ّب تمؼين كشد. ثشاي هحبػجِ قذست َّاكؾ ّب ثبيذ حدن

 

    پشًذُ تعذاد  *  ٍصى حذاكثش*   ًيبص هَسد حشاست دسخِ حذاكثش   

 ; تعذاد َّاكؾ   _____________________________________

 (CFMظشفيت َّاكؾ )

  

 هتش هشث  ثبيذ يك هتش دّبًِ خشٍخي َّا دس ًظش گشفت.100ثِ اصاي ّش 

 ػيؼتن تَْيِ ًَلي )تًَلي( تعذاد َّاكؾ هَسد ًيبص اص فشهَل صيش ثذػت هي آيذ.دس 

 

 

 (عشم آؿيبmًِ(هتَػي استتبه آؿيبًِ*)m(ػشعت هٌبػت َّا*)120) 

  

 ; تعذا َّاكؾ هَسد ًيبص__________________________________________

 ظشفيت َّاكؾ )هتشهكعت دس دقيمِ(

 

 

  



 ٍاحذّبي هزغذاري گَضتياصَل خٌک ًوَدى 

يكي اص هْوتشيي ثحث ّب دس پشٍسؽ ًيَس ايدبد ؿشايي اػتبًذاسد خْت پشٍسؽ هي ثبؿذ. يكي اص اياي ؿاشايي دهبػات ٍ دهاب     

 ًمؾ تعييي كٌٌذُ اي دس ثْجَد تَليذ داسد.

 دس كـَس هبػِ ًَه اقلين ٍخَد داسد:

 .  ثبؿذ هي دسخِ 45  تب 25 ثيي دهب ػبل اص هبُ ؿؾ هٌبًق ايي دس:  گشهؼيش هٌبًق   .1

 دس خِ هي ثبؿذ. 20تب  0.هٌبًق ػشدػيش: دس ايي هٌبًق ؿؾ هبُ اص ػبل دهب ثيي2

 .ثبؿذ هي 20  تب 10 ثيي دهب ػبل اص هبُ ؿؾ هٌبًق ايي دس: هعتذل هٌبًق .3

 ثيـتش هشغذاسيْب ايشاى دس هٌبًق هعتذل قشاس داسًذ.  

هبُ ديگاش سا ثاب اػاتتبدُ اص ٍػابيل گاشم       6دسدػش هي تَاى خَخِ سيضي اًدبم داد ٍ  هب ُ اص ػبل سا ثذٍى 6دس هٌبًق ػشدػيش 

 كٌٌذُ ًظيش ّيتش هي تَاى خَخِ سيضي كشد.

دس هٌبًق گشهؼيش فمي ًيوي اص ػبل سا هي تَاى خَخِ سيضي كشد ٍ ًيوي ديگش اص ػبل عوال ػبلي خبلي هي هبًذ ٍ ًوي تاَاى  

 اص ػشهبيِ ثبثت اػتتبدُ كشد.

َخِ ثِ ايٌكِ اغلت هٌبًق كـَس هب دس هٌبًق گشهؼيش ٍاق  ؿذُ اػت ثبياذ ساّكبسّابيي سا خْات خٌاك ؿاذى ػابلٌْبي       ثب ت

 هشغذاسي ثكبس گشفت.

 ّن اكٌَى دس ثؼيبسي اص ًمبى گشم دًيب ثب اػتتبدُ اص اكَل كحيح خٌك كشدى ػبلٌْبي هشغذاسي گَؿت تَليذ هي ؿَد.

 

 تبثيزات خٌک كزدى سبلي:

دسخِ ػبًتيگشاد تَليذات ًيَس كبّؾ هي يبثذ، هياضاى سؿاذ كان هاي ؿاَد ٍ تلتابت افاضايؾ هاي يبثاذ.          25ثبالي دس حشاست 

ّبي خَد سا دس سؿذ  هْوتشيي تبثيش خٌكي دس ػبلٌْب ي هشغذاسي تْيِ َّاي هٌبػت ٍ دس ايي كَست ًيَس قبدس ّؼتٌذ تَاًبيي

 ٍ تَليذ اثشاص داسًذ.

 ع تجخيش اػت.هجٌبي اكثش خٌك كٌٌذُ ّب ثش اػب

تجخيش يك فشآيٌذ فيضيكي اػت كِ ًي آى آة اص حبلت هبي  ثِ حبلت ثخبس دس هي آيذ. ايي فشآِيٌذ احتيبج ثِ اًشطي داسد ٍ اياي  

اًشطي تَػي َّاي گشم اًشاف تبهيي هي ؿَد. دهبي اًشاف حشاست ثباليي داسد ٍ ّوچٌيي سًَثات آى كان اػات ثٌابثشايي ثاب      

خٌك كٌٌذُ دهبي َّد كشف اًشطي ثشاي تجخيش آة هي گاشدد. ٍ اص ًاشف ديگاش ّاَاي خٌاك دس اثاش       عجَس َّاي گشم اص اليِ 

توبع ثب سًَثت سًَثتؾ ثيـتش ؿذُ ٍ دس ًتيدِ َّايي كِ ٍاسد ػبلي هي ؿَد تجذيل ثِ َّاي خٌاك ٍ هشًاَة هاي ؿاَد ٍ     

 ايي َّاي هٌبػجي اػت كِ ًيَس ثِ آى احتيبج داسًذ.



 ًيَس دس آة ٍ َّاي گشم اػت.ػشعت َّا كليذ تَليذ 

 خٌك ًوَدى ػبلٌْبي هشغذاسي دس هٌبًق گشهؼيش ثٌَس يكي اص دٍ ًشيق هيؼش اػت: 

 . ًلت اهكبًبت ٍ تدْيضات خبًجي ثوٌظَس خٌك ًوَدى ػبلي1

.ثكبسگيشي تكٌيك ّبي هٌبػت دس اخشاي تبػيؼبت ثٌحَي كِ ثلَست ًجيعي هحيي هٌبػجي سا ثشاي پشٍسؽ هشغْاب ثَخاَد   2

 آيذ.

ركش ايي ًكتِ هشٍسي اػت كِ ثب ثكبسگيشي ايي سٍؿْب هوي خٌك ًوَدى ػبلٌْب همبديش قبثل تَخْي سًَثت ثاِ ّاَاي ػابلي    

ى ثاشاي پاشٍسؽ   تَا هي سا هٌبػجي هحيي سٍؽ ايي ثب  اهبفِ هي گشدد ٍ ثب تَخِ ثِ كوجَد سًَثت هٌبًق خـك ٍ گشهؼيشي

 فشاّن ًوَد.

 

 پزٍرش طيَراّويت دهب ٍ رطَثت هٌبست در 

ًيَس ثشاي اسايِ پتبًؼيل ّبي طًتيكي ثبيذ دس هحيي هٌبػت پشٍسؽ دادُ ؿًَذ ٍ دهب ٍ سًَثت ثبيذ دس حذ هعوَلي ثشاي ًيَس 

 ٍ يبثاذ  هاي  كابّؾ  سًَثات  يبثذ افضايؾ دهب خب ّش يعٌي  دس ػبلي ّب تبهيي گشدد. دهب ٍ سًَثت ثب يكذيگش ًؼجت عكغ داسًذ

 .ثبلعكغ

 ػبلي تب حذ صيبدي ثب دهب ٍ سًَثت خبسج ػبلي استجبى داسد. دهب ٍ سًَثت داخل

ثٌبثشايي ثب قشاس دادى تدْيضات خبًجي دس ػش ساُ َّاي ٍسٍدي هي تَاى دهب ٍ سًَثت هَسد ًيبص ًيَس سا تبهيي كاشد. ثاشاي ػاشد    

 كشدى َّا، عجَس َّاي گشم اص پَؿؾ هشًَة هشٍسي اػت.

 

 ًوَدار هَليز:

 ثشػابًين  27  ثِ 38 اص سا حشاست ايٌكِ ثشاي ثبؿذ% 20 ًؼجي سًَثت ٍ 38 ثشاي ًوًَِ ثش ًجق ًوَداس هَليش اگش دسخِ حشاست 

گاشم آة هلاشف    9/4اػت كِ ثشاي ّش كيلاَگشم ّاَاي خـاك ثبياذ      هعٌي ثذيي ايي ٍ ثشػبًين% 60 ثِ سا ًؼجي سًَثت ثبيذ

 گشدد.

 

 

 

 

  



 ي هزغذاري:رٍضْبي هختلف خٌک كزدى سبلٌْب

 :پذ كَليٌگ استفبدُ   -5

اػتتبدُ اص پذّبي تجخيش ي سايح تشيي سٍؽ ثشاي خٌك كشدى ػبلٌْبي هشغذاسي اػات. پاذ الياِ اي اص پَؿابل اػات كاِ دس       

قؼوت ٍسٍدي َّا ًلت هي گشدد ٍ تَػي ًبصل ّبي آة ثش سٍي آى سيختِ هي ؿَد ٍ پاغ اص خايغ ؿاذى ّاَاي ثياشٍى اص      

 .گشدد هي خبسج َّاكؾ ّب  ػبلي اص پذ هشًَة عجَس هيكٌذ ٍ پغ اص دػت دادى َّا تَػي

 ثِ قؼوت هحتٍَ ؿذُ كَليٌگ، كَسيذٍس )ساّشٍ( هي گَيٌذ.

 اػتتبدُ اص آخشّبي ػتبلي آخذاس دس هشغذاسيْبي ايشاى خْت ػبخت كَليٌگ پذ هشػَم اػت.

 دس اػتتبدُ اس پَؿبل پذّب ثبيذ ثِ هَاسد صيش تَخِ ؿَد:

 .آة هَسد اػتتبدُ فبقذ اهالح ثبؿذ.1

 ًَه هشغَة ثبؿذ. . پَؿبل اص2

 .پَؿبل ثبيذ ثيي دٍ اليِ ػين ثب تَسي هحكن قشاس گيشد3

 .گشدد تعَين كبهل ثٌَس يكجبس ػبل دٍ ّش پَؿبل  .4

  

 تبثيز استفبدُ اس پذ خٌک كٌٌذُ در كبّص دهب ٍ افشايص رطَثت

 ؿشايي داخل ػبلي ؿشايي خبسج ػبلي

 سًَثت دهب سًَثت دهب

45 5 24 62 

40 5 21 63 

35 5 19 65 

30 5 16 66 

45 10 26 66 

40 10 23 67 

35 10 20 69 

30 10 17 70 

45 20 29 73 

40 20 26 73 

  

 



 فبصلِ كَليٌگ پذ اس كف:

 ػشهب هعشم ثب تَخِ ثِ ايٌكِ دس هذخل ٍسٍدي َّا، َّاي خٌك ثِ تعذادي اص ًيَس ًضديك هذخل ثشخَسد هي كٌذ ٍ ًيَس دس 

گيشًذ. تَكيِ هي گشدد كِ كَليٌگ دس استتبه ثيؾ اص يك هتش اص كف ػبلي قشاس گيشد ٍ ّش چِ استتبه كَليٌگ  هي قشاس خَسدى

 اص كف ػبلي ثيـتش ثبؿذ ثْتش اػت ٍ هشغ ّبي اٍل ػبلي كوتش دس هعشم َّاي ػشد قشاس هي گيشًذ.

َگيشي كشد ٍ پذّب دس يك سدياف ثٌاَس هاٌظن    ًلت پذّب ثبيذ ثب دقت كَست گيشد ٍ اص ثيشٍى صدگي ٍ ؿكن دادى پذّب ثبيذ خل

قشاس گيشًذ. ٍ لَلِ ّبي آة ٍ ػَساخْبي آة چكبى ثبيذ دسػت دس ثبالي پذّب قشاس گيشًذ ٍ ثيي پذّب ّيچگًَِ فبكلِ اي ًجبؿاذ.  

 ثْتش اػت دس هؼيش لَلِ آة فيلتش كبفي قشاس گيشد تب اص سػَة اهالح ثش سٍي پذّب خلَگيشي ثعول آيذ.

 دس ػاشد  ّاَاي  ٍسٍد اص خلاَگيشي  ثاشاي  ِ ثبؿيذ كِ كَليٌگ ّب فمي دس آة ٍ َّاي گشم هَسد اػتتبدُ هي گيشًذ ثخبًش داؿت

 .ؿَد خلَگيشي ػبلي ثِ ػشد َّاي ٍسٍد اص تب گشدد ًلت َّا ٍسٍدي ساُ ػش ّبي دسيچِ ثبيذ ػبلي ثذاخل صهؼتبى

 دس صهؼتبى َّا اص ًشيق ّيتشّبي دهٌذُ تبهيي هي گشدد.

  

 Fumigatorاستفبدُ اس هِ پبش: 

هِ پبؿْب اًَاه ٍ اقؼبم هختلتي داسًذ ٍ ًشص كبس آى ايي ًَس اػت كِ آة سا ثلَست قٌشات سياض دس هاي آٍسد هاِ پبؿاْب غبلجاب      

داخل ػبلي ًلت هي گشدًذ. دس سٍؽ اػپشي تحت فـبس آة ثلَست رسات ثؼيبس سيض دس آهذُ ٍ سًَثت ًؼجي هحيي سا افضايؾ 

 افاضايؾ  هَخات  سٍؽ اياي  اص اػتتبدُ گَؿتي ّبي هشغ پشٍسؽ دس. گشدد يه هحيي ؿذى خٌك هَخت هي دّذ ٍ دس ًتيدِ 

 .ؿَد هي گلِ دس هبًذگبسي افضايؾ ٍ ّب خَخِ ٍصى

 هضايبي اػتتبدُ اص ايي ػيؼتن:

 .هَخت كبّؾ دهب هي ؿَد.1

 .هَخت افضايؾ سًَثت هي گشدد.2

 . هَخت پيـگيشي اص ثيوبسيْبي هٌتملِ اص ساُ َّا هي گشدد.3

   يكٌَاخت سًَثت هي گشدد..ثبعث تَصي4

دس ػيؼتن اػپشي تحت فـبس ًبصل ّب دس فبكلِ يك هتشي اص ديَاس داخل ػبلي قشاس هي گيشًذ. ٍ دس هحل ٍسٍدي َّاي ثياشٍى  

ثذاخل ػبلي ًلت هي گيشًذ. َّاي ثيشٍى دس اثش فـبس هٌتي ايدبد ؿذُ ٍ تَػي َّاكـْبي ػمتي ثِ داخل ػبلي كـيذُ هاي  

 س اص كٌبس ًبصل ّب هشًَة ؿذُ ٍ هَخت خٌك ؿذى َّاي داخل ػبلي هي ؿَد.ؿَد. ٍ پغ اص عجَ

 

 

  



 استفبدُ اس كَلزّبي تجخيزي:

ايي ًَه كَلشّب دس ايشاى ثش سٍي ػمف يب ديَاسّب قبثل ًلت اػت ٍ فيلتش ّبي آى قبثل تعَين اػت. ٍحدن َّاي خٌك ؿذُ سا 

 % افضايؾ هي دّذ. 20-30

 اياي  ثاب . گشدًذ هي ًلت ػبلي كٌبس دس غبلجب كَلشّب ايي. كٌٌذ هي اػتتبدُ كَلشّب ًَه ايي اص اػت 45 دس خبّبيي كِ دهب ثبالي 

 .داد پبييٌي اًشطي ثبصدُ ٍ ًيؼت ثلشفِ اًشطي كشف ًظش اص ٍلي . داد افضايؾ سا ٍسٍدي َّاي حدن% 21 تَاى هي ٍػيلِ

  

 تغذيِ هزغ گَضتي

ًيَس ثِ هَاصات يب همذم ثش افضايؾ ساًذهبى تَليذ گًَِ ّبي هختلف ًيَس ثاَدُ   ػبل گزؿتِ، پيـشفت دس صهيٌِ تغزيِ 30ًي 

اػت. تٌَه اّذاف تَليذي هَخت پيچيذُ تش ؿذى ثشًبهِ ّبي تغزيِ اي ؿذُ اػات. ثٌابثشايي تَكايِ ّابي قٌعاي ٍ ثبثات دس       

 صهيٌِ تغزيِ تمشيجب اهكبى پزيش ًيؼت.

سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت. ثٌبثشايي اسصيبثي هٌبث  خذياذ ٍگًَابگًَي هاَاد    خَساك ّضيٌِ عوذُ تَليذ اًَاه هحلَالت ًيَس 

 خَساكي هشٍسي هي ثبؿذ. ٍ هحممبى ٍ خيشُ ًَيؼبى ثبيذ ّوَاسُ اص قبثليت ثبلمَُ هَاد خَساكي آگبُ ثبؿٌذ.

 دس اػتتبدُ اص هَاد خَساكي خذيذ ثبيذ ّوَاسُ هحذٍديت ّبي حذاقل ٍ حذاكثش تَخِ گشدد.

  

 ٍ هحيط سيست تغذيِ

اثشات صيؼت هحيٌي هَهَه خذيذ دس پشٍسؽ ًيَس اػت كِ دس كَد عوذُ تشيي هؼئلِ آى ٍخَد هَاد هعذًي اػات. دس حابل   

حبهش دس ًمبًي اص خْبى كِ پشٍسؽ ًيَس ثلَست هتشاكن ثَدُ ٍ صهيي هحذٍد هي ثبؿاذ دفا  فؼاتش ٍ اصت تَػاي حيَاًابت      

 ثؼيبس هَسد تَخِ اػت.

دس پشًذگبى هشثَى ثب هَاد غيش قبثل ّون ٍ اػيذي ّبي آهيٌِ غيش هتَاصى دس استجابى ًيابص فاَسي حياَاى      ثيـتشيي اصت دفعي

ثشاي ػٌتض ثبفت ّب ٍ ثب تَليذ تخن هشغ هي ثبؿذ. اص ايي سٍ كبّؾ ؿذيذ دس دف  اصت اص ًشيق هتَاصى كاشدى اػايذّبي آهيٌاِ    

ش اػت ثِ ًحَي كِ احتيبخبت حيَاى سا ثب حذاقل هَاد اهبفي تابهيي كٌاذ   خيشُ ٍ ًيض اػتتبدُ اص اػيذّبي آهيٌِ ثب قبثليت ثبالت

اهكبى پزيش اػت. ثب تَخِ ثِ ايٌكِ اهشٍصُ هيتًَيي، ليضيي ٍ تشئًَيي ثـكل تشكيجابت كاٌعتي ٍ ًؼاجتب اسصاى دس دػاتشع هاي      

ثيـتش فؼاتش هَخاَد دس غاالت ٍ     يبؿذ. خيشُ ّبي عولي حبٍي حذاقل اػيذّبي آهيٌِ هبصاد ٍ غيش پشٍتئيٌي اهكبى پزيش اػت.

هٌبث  پشٍتئيي گيبّي اص اػيذ فبيتيك هـتق هيـَد. كِ قبثليت ّون آى ثِ خلَف دس هشغْبي خَاى پبييي اػات ٍ سا ُ حال   

 ايي هؼئبلِ اػتتبدُ اص آًضين فيتبص هلٌَعي اػت.

 

  

 



 جيزُ ًَيسي ثب حذاقل قيوت

 هـَْس اػت. Least Cost Fromulationثِ حذاقل سػبًذى ّضيٌِ ّبي خَساك هشٍسي اػت ٍ ايي سٍؽ ثٌبم 

 ًكتِ هشٍسي اػت. 3ثشاي تٌظين خيشُ ّبي غزايي داًؼتي 

 . اٍال ؿخق ثبيذ اص هَاد هَسد ًيبص پشًذُ آگبّي داؿتِ ثبؿذ.1

 .آگبّي داؿتي اص هَاد هغزي هَخَد دس خَساك 2

 حذاكثش ثْشُ -خيشُ ًَيؼي ثب حذاقل قيوت. داًؼتي 3

 اجشاء اسبسي جيزُ:

 :ّب كشثَّيذسات .1

 غالت غٌي اص كشثَّيذسات ّب ّؼتٌذ ٍ ثضسگتشيي ثخؾ خيشُ ًيَس سا تـكيل هي دٌّذ.

 :ّب چشثي  .2

 دس خيشُ ّبيي اػتتبدُ هي ؿَد كِ ثبيذ غٌي اص اًشطي ثبؿذ.

 . پشٍتئيي ّب:3

 حيَاًي اػت. ؿبهل پشٍتئيي ّبي گيبّي ٍ

 . هكول ّبي هعذًي:4

 ؿبهل كلؼين، فؼتش، كلش، پتبًؼين، هٌيضين ٍ گَگشد ّؼتٌذ.

 .هكولْبي ٍيتبهيٌِ:5

 ّؼتٌذ. K, E, D, C, B12, B6, B1, Aؿبهل ٍيتبهيي 

 .هكول ّبي آًتي ثيَتيكي:6

 كِ ثيـتش ثعٌَاى هحشك سؿذ اػتتبدُ هي گشدد.

 .آًتي اكؼيذاًْب: 7

 ؼيذ ؿذى چشثيْب هَسد اػتتبدُ هيـَد.خْت خلَگيشي اص اك

 .داسٍّب:8



 ثشاي پيـگيشي ٍ دسهبى ثيوبسيْب اػتتبدُ هي ؿَد هبًٌذ كَكؼيذيَ اػتبت ّب

 .آًضين ّب ٍ پشٍ ثيَتيك ّب:9

 خْت افضايؾ قبثليت ّون هَاد هغزي ٍ تحشيك سؿذ اػتتبدُ هي ؿَد.

ديگش ،اص فللي ثِ فلل ديگش ٍ حتي اص يك هحوَلِ ثِ هحوَلِ ديگاش  هَاد اٍليِ اص لحبٍ هيضاى هَاد هغزي اص كـَسي ثِ كـَس 

 داساي تتبٍتْبي هحؼَػي هي ثبؿذ. تتبٍت دس تشكيت هَاد هغزي ٍ كيتيت هَاد غزايي هؼبلِ هْوي دس تٌظين خيشُ هي ثبؿذ.

ئي ؿَيذ كِ خَخِ ّبي هَاد خَاسكي هَسد اػتتبدُ دس خيشُ خَخِ ّبي گَؿتي سا اص لحبٍ كوي ٍ كيتي كٌتشل كٌيذ تب هٌو

 گَؿتي ثْتشيي خيشُ سا هلشف هي كٌٌذ ثِ هَاسد صيش تَخِ ًوبييذ :

 غالت ثبيذ داساي اػتبًذاسدّبي الصم ثبؿٌذ ثِ ٍيظُ ثبيذ اص لحبٍ ٍخَد هبيكَتَكؼيي ّب هَسد ثشسػي قشاس گيشًذ . -1

 ي هَخَد دس آى اص ثيي ثشٍد .كٌدبلِ ػَيب ثبيذ ثِ خَثي حشاست دادُ ؿَد تب ثبصداسًذُ آًتي تشيپؼي -2

 هكول ّبي پشٍتئيٌي حيَاًي ثبيذ عبسي اص ػبلوًَال ٍ حبٍي آًتي اكؼيذاى ثبؿٌذ. -3

پَدس اػتخَاى ٍ گَؿت ثبيذ قجل اص اهبفِ ؿذى ثِ خيشُ اص لحبٍ هيضاى كلؼين ٍ فؼتش آصهبيؾ ؿاًَذ اص چشثيْابي حياَاًي ٍ    

ل افضٍدى يك آًتي اكؼيذاى هٌبػت چْت خلَگيشي اص اكؼيذاػيَى آى حابئض  گيبّي هي تَاى دس خيشُ اػتتبدُ كشد ثِ ّش حب

 اّويت اػت .

ٍقتي هيضاى پشٍتئيي هَاد خَاسكي كوتش اص حذ ًجيعي آى ثبؿذ هيضاى اػيذّبي آهيٌِ هَخَد دس آى ثبيذ دس خْت سف  كوجَد 

 تلحيح ؿَد .

خيشُ ًؼجت ّبي هَخَد دس خذٍل صيش سا دس هيضاى اًشطي هشة ٍ ثشاي هحبػجِ دس كذ ّش يك اص اػيذّبي آهيٌِ هَسد ًيبص دس 

 ػپغ تمؼين ثش كذ كٌيذ .

 

 

 

 

 

 

 



 ًسجت ّبي پيطٌْبدي اسيذّبي آهيٌِ ثِ اًزصي قبثل هتبثَليسن جيزُ

 خيشُ پبيبًي خيشُ سؿذ خيشُ آغبصيي اػيذّبي آهيٌِ

 30/0 38/0 42/0 آسطًيي

 28/0 34/0 39/0 ليضيي

 13/0 17/0 18/0 هتيًَيي

 23/0 28/0 29/0 كل اػيذّبي اهيٌِ گَگشداس

 06/0 065/0 07/0 تشيپتَفبى

 10/0 11/0 12/0 ّيؼتيذيي

 33/0 38/0 40/0 لَػيي

 20/0 23/0 25/0 ايضٍلَػيي

 32/0 38/0 46/0 َّاكـيل آالًيي + تيشٍصيي

 22/0 24/0 25/0 تشئًَيي

 22/0 25/0 29/0 ٍاليي

 30/0 35/0 45/0 گليؼيي+ ػشيي

تٌظين پشٍتئيي ٍ توبم اػيذّبي آهيٌِ ًؼجت ثِ اًشطي خيشُ ًخؼتيي قذم دس تٌظين خيشُ اػت ًؼجت كبلشي ثِ پشٍتئيي خابم  

 يك ساٌّوبي هتيذ ثشاي هـخق كشدى ًيبصّبي هَاد هغزي دس هشاحل هختلف پشٍتئيي خَخِ ّب اػت .

 گشم خيشُ ًؼجت ّبي صيش پيـٌْبد هي ؿَد : كيلَ كبلشي دس ّش كيلَ 3420تب  3100دس داهٌِ اًشطي 

 ًسجت ّبي اًزصي ثِ پزٍتئيي در جيزُ ّبي هختلف

 140 خيشُ آغبصيي ثب تشاكن پبييي

 135 خيشُ آغبصيي

 160 خيشُ سؿذ

 173 خيشُ پبيبًي )ًْبيي (

ثبيذ ثش اػبع ٍصى هَسد ًظش ٍ ػاٌي  اكثش ثشًبهِ ّبي تغزيِ اي ؿبهل خيشُ آغبصيي ، سؿذ ٍ پبيبًي ّؼتٌذ يك ثشًبهِ تغزيِ اي 

 كِ خَخِ ّبي گلِ كـتبس هي ؿًَذ تٌظين ؿَد .

ٍقتي خَخِ ّبي گَؿتي ثِ هٌظَس دػتيبثي ثِ اٍصاى ػٌگيي پشٍسؽ دادُ هي ؿاًَذ ثشًبهاِ غازايي ٍ خياشُ ثبيؼاتي ًاَسي       

يي ٍ دسكاذ هبًاذگبسي هاَسد    تٌظين ؿَد تب اص خو  ؿذى چشثي دس هحًَِ ؿكوي ، ػٌذسم هشگ ًبگْبًي ، هشيت تجذيل غازا 

 تَخِ قشاس گيشد.

ًي ػِ ّتتِ اٍل پشٍسؽ خَخِ ّبيي كِ خيشُ آغبصيي ثب تشاكن پبييي هلشف كشدُ اًذ دس همبيؼِ ثاب خَخاِ ّابيي كاِ خياشُ      

آغبصيي ثب تشاكن ثبال هلشف كشدُ اًذ هوكي اػت ٍصى ثذى كوتش ٍ هشيت تجذيل غزايي ثبالتشي ًـبى دٌّذ ثِ ّش حبل تاب ػاي   

كـتبس ٍصى ثذى ٍ ثبصدُ غزايي خَخِ ّبيي كِ خيشُ آغبصيي ثب تشاكن پبييي هلشف كشدُ اًذ ثشاثش ياب ثْتاش اص خَخاِ ّابيي كاِ      

 خيشُ آغبصيي ثب تشاكن ثبال هلشف كشدُ اًذ خَاّذ ؿذ.



كوي افاضايؾ  سٍصگي ثِ ًَس ػشي  كبّؾ يبفتِ ٍ چشثي دس هحًَاِ ؿا   40تَخِ :ثبصدّي خَخِ هشغْبي گَؿتي تمشيجب ثعذ اص 

 هي يبثذ ثٌبثشايي خَخِ هشغْبي گَؿتي تب آًدب كِ هوكي اػت ثبيذ دس ػٌيي خَاًتش كـتبس ؿًَذ.

   ثبؿذ هي  خذٍل صيش ًوًَِ اي اص ثشًبهِ ّبي غزايي ثشاي خَخِ ّبي گَؿتي

 

 

 احتيبجبت ٍيتبهيي

 ) يك قؼوت دس هيليَى (PPMعٌبكش كويبة ثش حؼت 

 

 خزٍسْبتغذيِ جذاگبًِ هزغْب ٍ 

 دس خذٍل صيش ًيبصّبي تغزيِ چٌذ هبدُ هْن كِ ثٌَس خذاگبًِ ثشاي هشغ ٍ خشٍع تعييي ؿذُ هٌعكغ اػت. 

 هيضاى چٌذ هبدُ هغزي هَسد ًيبص دس تغزيِ خذاگبًِ هشغ ٍخشٍع

 

 ضکل ٍ ثبفت داى 

 . ؿَد هي تْيِ(  حجِ) پلت يب ٍ( ؿذُ خشد حجِ)  كشاهجل ، آسدي كَست ػِ ثِ داى ·

 . اػت اسصاًتش ٍ آػبًتش آسدي كَست ثِ خَساك تْيِ ·

تحميمبت گؼتشدُ ٍ تدشثيبت عولي ًـبى دادُ اػت كِ عولكشد خَخِ ّبي گَؿتي كِ ثب خَساك پلت ؿذُ تغزيِ هي ؿاًَذ  · 

 افضايؾ هي يبثذ.

    

 (آردي) هص فزم   .5

ا ًيَس اص غزاّبي خيلي آسدي ٍ خيلي سيض اػاتمجبل  ثؼيبسي اص هَاد آسدي ّؼتٌذ ٍ ايي آسد ثبيذ داساي اًذاصُ هتَػي ثبؿذ. صيش

 ًوي كٌٌذ. اگش غالت خيلي سيض ؿًَذ. ًيَس اثتذا دسؿت ّبي آى سا اػتتبدُ هي كٌٌذ.

 :  پلت فزم  .8

صًي عجَس هي كٌذٍ ثِ ؿاكل اػاتَاًِ ّابي كاَچكي دس      خيشُ هخلَى ؿذُ اي اػت كِ ًي هشاحل خبكي اص دػتگبّْبي پلت

اًذاصُ ّبي هختلف تحت عٌَاى پلت ؿكل هي گيشد. ثخؾ اكلي هبؿيي پلت صًي چشو اػتَاًِ اي هيبى تْي ثٌبم ٍاهاي اػات   



ست خويشي پختِ ؿذُ ثب فـبس پاشع اص ايٌْاب عجاَس هيكٌاذ ثاشاي      كِ دس ػٌح خبسخي آى ػَساخْبيي ٍخَد داسد. كِ غزا ثلَ

ّب ؿبهل ثٌتًَيات ػاذين ٍ    ( هخلَى هي كٌٌذ. ايي پيًَذ دٌّذPellet Binderُچؼجيذى ثْتش پلت آًشا ثب پيًَذ دٌّذُ پلت )

 فشآٍسدُ ّبي ػلَلض هي ثبؿذ.

 :ٍ هضايبي تغزيِ ثب خَاسك كشاهجلفزم كزاهجل

ؿًَذ يب تَػي غلٌك ّبي هخلَف خشد گشدًذ هحلَلي ثيي هؾ ٍ پلت ثَخَد هي آيذ ٍ هلاشف  اگش پلتْبي دسؿت آػيبة 

 آى ثشاي خَخِ ّبي خَاى هتيذ اػت.

 : ؿذُ پلت يب كشاهجل خَاسك ثب تغزيِ هضايبي  

 خِ ّب ثب ّش ثشداؿت هَاد هغزي ثيـتشي دسيبفت هي كٌٌذ ٍ اص ايي ًشيق عولكشد ثْتشي حبكل هي ؿَد .خَ    -1

 . ؿَد هي خيشُ ّون قبثليت افضايؾ ًتيدِ دس ٍ ّب كشثَّيذسات ؿذى طالتيٌِ ػجت خيشُ كشدى پلت    -2

 شي ّب هي ؿَد .ثبكت ٍػبيش ػبلوًَالّب سفتي ثيي اص ػجت خيشُ كشدى پلت اص حبكل گشهبي    -3

 . يبثذ هي ثْجَد غزايي تجذيل هشيت ًتيدِ دس داسًذ هي ثش سا داى تش ساحت ّب خَخِ چَى ؿَد هي كوتش داى اتالف    -4

 پلت ثبعث كبّؾ گشد ٍ غجبس خيشُ هي گشدد ٍ پشت ٍ تلف ؿذى داى كوتش هي گشدد.-5

  

 سًَثت هذفَه اػت. افضايؾ ٍ آى ثبالي ّضيٌِ ٍ آة هلشف افضايؾ ؿبهل پلت هعبيت 

 

 ًکبت هْن

 ّب خَخِ كِ ؿًَذ سيض اي اًذاصُ ثِ خَساكي هَاد كِ ًَسي ثِ آيذ دس كشاهجل كَست ثِ ثبيذ خيشُ ، پشٍسؽ اٍليِ سٍصّبي دس  ·

 . ًوبيٌذ تغزيِ آى اص ساحتي ثِ ثتَاًٌذ

 .ثبؿذ هتش هيلي 5/4 اص ثيؾ ًجبيذ پلت اًذاصُ پبيبًي ٍ سؿذ هشاحل دس   

 ثؼتگي داسد :ثعٌَاى يك قبعذُ كلي پبئيي آهذى اؿتْب دس گلِ كِ ًتيدِ آى كبّؾ هلشف داى هي ثبؿذ ، ثِ عَاهل صيش · 

 ثشٍص ثيوبسي · 

 هعف هذيشيت  · 

 تغزيِ ًبهٌلَة اص ًظش كيتي ٍ كوي  · 

 عذم كٌتشل هٌبػت عَاهل هحيٌي· 



    

 رٍضْبي خَارک دّي ٍ تغذيِ جَجِ ّبي گَضتي

 صهابى  اص دٍػابعت  اص ثيؾ ًجبيذ هَهَه ايي دّيذ قشاس آًْب اختيبس دس سا الصم داى ًَؿيذًذ آة ّب خَخِ ايٌكِ اص ثعذ ثالفبكلِ ·

 .ثكـذ ًَل ػبلي ثِ ّب خَخِ ٍسٍد

قشاس هاي   ّب خَخِ اختيبس دس كِ داًي هيضاى اگش ؿًَذ پش داى ٍاص گيشًذ قشاس صهيي ثشٍي هؼتميوب ثبيذ داًخَسي ّبي ػيٌي    

پش ؿًَذ داى  گيشد كن ثبؿذ يكٌَاختي ، سؿذ ٍ دسكذ هبًذگبسي خَخِ ّب كبّؾ هي يبثذ اگش ػيٌي ّبي داًخَسي ثيؾ اص حذ

سٍي ثؼتش سيختِ هي ؿَد ٍ دس ًتيدِ خَخِ ّب تـَيق هي ؿًَذ كِ اص ثؼتش تغزيِ كٌٌذ ّن چٌيي ايي كبس هوكي اػت ثبعاث  

 افضايؾ خوعيت ػَػك دس ثؼتش ػبلي ؿَد.

ًخاَسي سا ثاِ   خَخِ ّب ثبيذ عبدت دادُ ؿًَذ تب اص داًخَسيْبي اتَهبتيك تغزيِ ًوبيٌذ ثشاي ايي هٌظاَس هشتجاب ػايٌي ّابي دا    ·

سٍصگي ّش سٍص يك چْبسم ػيٌي ّبي داًخَسي سا خابسج   10تب  7داًخَسيْبي اتَهبتيك ًضديك كٌيذ تب ثِ آًْب عبدت ًوبيٌذ دس 

 كٌيذ قجل اص خو  آٍسي ػيٌي ّب هٌوي ؿَيذ كِ خَخِ ّب اص داًخَسي ّبي هكبًيكي تغزيِ هي كٌٌذ .

اي ثِ دػت اٍسدى دسكذ هبًذگبسي ، سؿذ ٍ ثبصدُ غزايي هٌلَة هاي ثبؿاذ   فشاّن ًوَدى فوبي كبفي داًخَسي عبهل هْوي ثش·

 دس خذٍل صيش فوبي الصم داًخَسي ثشاي خَخِ ّبي گَؿتي اسايِ ؿذُ اػت 

  

 جيزُ ّبي گلِ گَضتي

 : Starter.پيص داى 5

 ايي خيشُ ّب هعوَال ثشاي خَخِ ّبي گَؿتي اص ػي يك تب چْبس دُ سٍصگي اػتتبدُ هي ؿَد.

 : Grower.جيزُ رضذ 8

 سٍصگي هَسد اػتتبدُ قشاس هي گيشد. 28تب  15ايي خيشُ ّب اص ػي 

 : Finisher. جيزُ پبيبًي 3

 سٍصگي تب آخشيي سٍص پشٍسؽ هَسد اػتتبدُ قشاس هي گيشد. 26اص ػي 

  

 ارسيبثي هَاد خَاركي

قشاس داد تب هيضاى هَاد هغزي آًْب سا داًؼت. دس خذاٍل تغزيِ قجل اص اػتتبدُ اص هبد غزايي ثبيذ آًْب سا اسصيبثي كشد ٍ هَسد تدضيِ 

 اي اص فؼتش قبثل اػتتبدُ ثدبي فؼتش كل اػتتبدُ هي ؿَد.



ثشاي ًـبى دادى اًشطي اص ٍاحذ كيلَگشم اػتتبدُ هي ؿَد ٍ آًشا اًشطي قبثل هتبثَليغ هي ًابهين. هياضاى پاشٍتئيي سا ثاب اًاذاصُ      

 ال ثذػت هي آٍسًذ.گيشي پشٍتئيي خبم تَػي سٍؽ كلذ

  . 

 هيشاى تقزيجي هَاد هغذي در خَراكْبي هعوَل طيَر

 فؼتشقبثل دػتشػي% كلؼين% فيجش% اًشطي قبثل هتبثَليؼن  %پشٍتئيي خبم  

 13/0 01/0 5/2 3229 6/8 رست

 2/0 05/0 9/2 3153 13 گٌذم

 2/0 1/0 12 2795 8/11 خَ

 47/0 66/0 9/11 2000 8/37 كلضا

 33/0 25/0 7/0 2481 44 ػَيب

 4 8 5/2 2500 50 پئذس گَؿت

 5/3 5/6 2 2950 60 پَدس هبّي

  

 (گزم اسبس ثز)  گَضتي جَجِ عولکزد ًوًَِ 

 هزغ ٍ خزٍس

 ضزيت تجذيل غذايي

 ّتتگي                خو 

 هلشف خَساك )گشم(

 ّتتگي                خو 

 افضايؾ ٍصى 

 ثذى )گشم(

 ٍصى ثذى

 )گشم (

 ػي

 )ّتتِ(

84.0 10.1 143 149 135 170 1 

06.1 20.1 456 313 260 430 2 

23.1 44.1 966 510 355 785 3 

40.1 70.1 1729 763 450 1235 4 

57.1 97.1 2763 1034 525 1760 5 

75.1 28.2 4121 1358 595 2355 6 

92.1 58.2 5693 1572 610 2965 7 

12.2 11.3 7558 1865 600 3565 8 

 

 

 

  



 خزٍس

 ضزيت تجذيل غذايي

 ّتتگي                خو 

 هلشف خَساك )گشم(

 ّتتگي                خو 

 افضايؾ ٍصى

 ثذى )گشم(

 ٍصى ثذى

 )گشم (

 ػي

 )ّتتِ(

84.0 10.1 147 149 135 175 1 

05.1 19.1 468 321 271 446 2 

22.1 42.1 1010 542 382 828 3 

38.1 65.1 1808 798 482 1310 4 

55.1 94.1 2914 1105 569 1880 5 

73.1 25.2 4388 1474 657 2536 6 

89.1 49.2 6063 1676 672 3208 7 

09.2 05.3 8099 2036 667 3875 8 

  

 هزغ

 ضزيت تجذيل غذايي

 ّتتگي                خو 

 هلشف خَساك )گشم(

 ّتتگي                خو 

 افضايؾ ٍصى

 ثذى )گشم(

 ٍصى ثذى

 ()گشم 

 ػي

 )ّتتِ(

84.0 10.1 139 149 135 165 1 

08.1 24.1 447 309 249 414 2 

24.1 44.1 920 473 328 742 3 

43.1 77.1 1658 738 418 1160 4 

59.1 98.1 2608 950 481 1640 5 

78.1 36.2 3869 1261 533 2174 6 

96.1 67.2 5335 1466 548 2722 7 

16.2 18.3 7030 1696 533 3255 8 
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