
 

 

 

Page 1 of 12 www.aviagen.com 

A technical publication from Aviagen Turkeys Ltd 

 حداقل تهويه مورد وياس در پزورش بوقلمون 
 

 

 

پشًذُ ثْتشيي ثبصدُ ٍساحتي فبهل اػبػي ٍ هْن ثِ هٌؾَس دػتيبثي ثِ  دس ػبلٌْبي پشٍسؽ ثَللوَى ثِ چٌذتَْيِ 

 ثؼتگي داسد :

 

 وٌتشل دسخِ حشاست ػبلي -1

 تأهيي اوؼيظى هَسد ًيبص پشًذُ -2

 خشٍج آاليٌذُ ّب ؛ هبًٌذ دي اوؼيذ وشثي، آهًَيبن، گشد ٍ غجبس ٍ هٌَاوؼيذ وشثي-3

 ًگْذاسي ويفيت ثؼتش اصعشيك خشٍج سعَثت  حفؼ ٍ-4

 *هيضاى تَْيِ حذالل ٍ حذاوثشدس يه ػبلي هتٌبػت ثب وٌتشل دسخِ حشاست .
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*دس تَْيِ حذالل تٌؾين ثشاػبع حذالل تَْيِ هَسد ًيبص ثَدُ ثغَسيىِ اعويٌبى حبصل ؿَد تب وليِ پشًذگبى اص 

 خبسج ؿذُ ٍ ويفيت ثؼتش ًيض حفؼ گشدد. اوؼيظى وبفي ثشخَسداس ٍ آلَدگي ٍ گشد ٍ غجبس اص ػبلي

يب دػتي ٍ يب هشحلِ اٍل  manual*َّاوؾ ّبيي وِ ثشاي حذالل تَْيِ هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشًذ غبلجبً ثٌبم 

ًبهگزاسي هي ؿَد ٍ ثغَس دائن سٍؿي تب َّاي ثب ويفيت سا دس ػبلي تأهيي هي ًوبيذ. دس ًمغِ همبثل ايي ػبيش َّاوؾ 

 ووه ثِ حفؼ حشاست هَسد ًيبص فقبل ٍ ثغَس خَدوبس خْت افضايؾ ٍ وٌتشل حشاست ػبلي فول هي ًوبيذ.ّب ثِ هٌؾَس 

 

)هيضاى تَْيِ هتشهىقت ثشػبفت(استجبط ثيي حذالل ٍ حذاوثش تَْيِ ػبلي -1ؿىل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Page 3 of 12 

MINIMUM VENTILATION FOR REARING TURKEYS 

Aviagen Turkeys Ltd ·          www.aviagen.com     www.shturkeys.com    
·Tel: +98 (21) 5616 2760 ·  Fax: +98 (21) 5616 8171 ·  email: info@shturkeys.com  

 
 

 ضوعات:وم

ثِ هٌؾَس تَْيِ دس ػبلي ّبي پشٍسؽ ثَللوَى خْت حفؼ ويفيت َّا دس هحذٍدُ ّبي پيـٌْبدي ثِ خذٍل ريل 

    گشدد:  هشاخقِ

 

 هَضَفبت تَْيِ – 1خذٍل 

 تاميهخزوج / ميشان سطوح قابل قبول

 تبهيي اوؼيظى  %21-19

 PPM0 خشٍج  هٌَ اوؼيذ وشثي 

خَخِ   65- 70سعَثت ًؼجي % 

 خشٍج سعَثت ّب

 ػبيشيي< 70سعَثت ًؼجي % 

 خشٍج دي اوؼيذ وشثي <%1/0 

PPM 20 >  خشٍج آهًَيبن 

Mg/m35 > خشٍج  س گشدٍ غجب 

 خشٍج  فَاهل ثيوبسي صاي َّاصي حذالل 

 خشٍج  گشهب  خْت تٌؾين حشاست هَسد ًيبص 

 

 ًىتِ : خْت تقييي حذالل هيضاى آهًَيبن حذهدبص ، ثِ لَاًيي ٍ همشسات هحلي سخَؿ ؿَد .

َة ٍضقيت ثِ هٌؾَس ًگْذاسي خ ٍ *ثوٌؾَس حفؼ ٍ ًگْذاسي ويفيت َّاي خَة ٍ اػتفبدُ دسػت اص هٌجـ حشاستي

ثش گِ ّبي هشثَط ثِ تَصيِ ّبي فٌي ٍ وٌتشل سعَثت ثؼتش ، استجبط َّاوؾ ّب ثب ّيتشّب  ثبيذ ثِثؼتش ٍ پشًذگبى ػبلن 

 هشاخقِ ؿَد.

 * خْت هحبػجِ دسػت همذاس تَْيِ حذالل دسگلِ ثَللوَى الصهؼت اص ػي گلِ آگبُ ثبؿيذ.

َّاوؾ ّبيي وِ اص  هثل اػتفبدُ ؿَد.، Manualدػتي يب  َّاوؾ ّبي ثبيذ اص *خْت تْيِ ٍ هحبػجِ حذالل تَْيِ

 ػيؼتن وٌتشل دسخِ حشاست هؼتمل فول هي وٌٌذ.

 ثشاي حفؼ ويفيت َّاي لبثل لجَل دس ػبلي ّبيي وِ ثصَست عجيقي تَْيِ هي ؿَد. *
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 روش كار 

 روش مورد استفاده در محاسبه حداقل تهويه 

حذالل تَْيِ هَسد ًيبص ، تخويي صدُ هي ؿَد سعَثت َّا هي ثبؿذ ،ثِ  *فبوتَس اٍليِ وِ دس اغلت ؿشايظ فولي ثشاي

اراء ّش يه ويلَ خَسان هصشفي تَػظ پشًذُ حذٍد دٍ ليتش آة هصشف هي ؿَد. ثغَسيىِ دس يه گلِ يه ّضاس لغقِ 

هي  تي آة ثصَست سٍصاًِ ٍ هغبثك ثب ػَيِ ًظادي هصشف 4/1تب  2/1ّفتگي حذٍد  20اي ثَللوَى صٌقتي دس ػي 

 ؿَد. لزا لؼوت افؾن ايي آة اص عشيك هذفَؿ ٍ ثؼتش ثِ َّاي ػبلي هٌتمل هي ؿَد.

*خشٍج ايي همذاس آة اصػبلي ثب فول تَْيِ ٍثب خبيگضيٌي َّاي هشعَة ػبلي ثب َّاي خـه صَست هي پزيشد. اثش 

 ( َّاي ٍسٍدي ٍ دهبي ػبلي هحبػجِ هي ؿَد.RHثخـي ايي فول ثَػيلِ سعَثت ًؼجي )

دسصذ ( اص فبهل گشهب خْت افضايؾ لبثليت ؽشفيت حول  100َّاي ٍسٍدي اؿجبؿ ؿذُ ثبؿذ ) سعَثت ًؼجي ٍلتي 

 سعَثت اػتفبدُ هي ؿَد تبثَػيلِ  آى لبدس ثبؿين  سعَثت اضبفي سا اص ػبلي خبسج وٌين.

اوؼيذ وشثي، دي اوؼيذ همذاس وبفي اص َّاي تبصُ ثشاي تْيِ اوؼيظى هَسد ًيبص ثَللوَى ّب ٍ ًيض خبسج ػبختي هٌَ  *

وشثي ، آهًَيبن ، گشد ٍ غجبس ٍ ّوچٌيي فَاهل ثيوبسي صا الصم هي ثبؿذ. ثغَسيىِ َّاي تبصُ ثوٌؾَس فشاّن ًوَدى 

هحيظ لبثل لجَل ثشاي ًيل ثِ اّذاف فَق خيلي ووتش اص هيضاى َّاي هَسد ًيبص ثوٌؾَس وٌتشل سعَثت هي ثبؿذ. لزا ايي 

 ثت َّا دس ػبلي لبثل وٌتشل خَاٌّذ ثَد.پبساهتشّب تَػظ وٌتشل سعَ

* ّش چٌذ دس هٌبعك گشهؼيش ثب سعَثت ًؼجي پبييي ٍ يب دس هذيشيت گلِ ّبي هؼي تشثَللوَى  هبًٌذ گلِ ّبي هَلذ 

خبيگضيي ،ضوي هشالجت اص ٍضقيت هيضاى  گشد ٍ غجبس وِ ػجت ثشٍص ثيوبسي هي گشدًذ ثبيؼتي  هيضاى حذالل تَْيِ 

 ى تخويي صدُ ؿَد.ًيض هتٌبػت ثب آ
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* دس ثقضي اص ؿشايظ ثبيؼتي تَخِ وشد وِ تشاون هيضاى آهًَيبن دس َّاي ػبلي صيش حذاوثش لبثل لجَل ثبؿذ. الجتِ ايي 

هَضَؿ دس هَالقي وِ ثؼتشثغَس هىبًيىي صيش ٍ سٍ هيـَد ٍ يب صهبًيىِ اص خيشُ هتشاون يب خيلي هتشاون اص ًؾش پشٍتئيي 

 هَسد تَخِ لشاس گيشد.اػتفبدُ هي ؿَد،ثبيؼتي 

 * ػِ ساُ فولي ثشاي هحبػجِ حذالل تَْيِ هَسد ًيبص ٍخَد داسد .

 ثشاػبع ٍصى هتبثَليىي ثذى -1

 تَْيِ هَسد ًيبص  =                                        

 ثبًيِ ثش تي دس سٍص  يه فبوتَس ػبدُ ثشاػبع همذاس خَسان هصشفي ثِ فٌَاى هتش هىقت ثش-2

 .MSTDيب 

 هصشف خَسان ثِ فٌَاى فبهل تقييي وٌٌذُ هيضاى آة هصشفي ثَدُ وِ هجٌبي هحبػجِ  دس ايي سٍؽ

 دس حذالل تَْيِ هَسد ًيبص ثِ هٌؾَس وٌتشل سعَثت هي ثبؿذ.

2دسثيـتش ؿشايظ آة ٍ َّايي سٍؽ 
MSTD  3سٍؽثشاي صًذُ ًگْذاؿتي ثَللوَى ّب وبفي اػت. اهب دس فول MSTD 

ثشاي خـه ًگْذاؿتي ثؼتشٍ ػالهت گلِ ثَللوَى ّب ٍ ايدبد گشهبي وبفي هٌبػت اػت، هثال ثشاي ًگْذاسي دهبي 

 هَسد ًيبص دس ػبلي هٌبػت اػت .

تفبٍت سٍؽ دٍ ثشاػبع استجبط حذالل تَْيِ هَسد ًيبص ثِ هيضاى آة ًفَر ؿذُ ثِ داخل ػبلي هي ثبؿذ. ايي سٍؽ -3

 ُ ٍ لزا ثحث دس هَسد خضئيبت آى الصم ًوي ثبؿذ.خيلي فشاگيش ًجَد

هـبّذُ ًوَد. تَْيِ هَسد ًيبص ثشاػبع سٍؽ خَسان دّي  2* استجبط ثيي ايي دٍ سٍؽ هحبػجِ سا هي تَاى دس ؿىل 

 MSTDٍ خيشُ هصشفي ) ثغَس هثبل هيضاى اًشطي خيشُ همذاس هصشف خَسان سا تغييش هيذّذ( ٍ اًتخبة فبوتَسّبي 

 دس حبليىِ دس سٍؽ ٍصى ثذى ًتيدِ هٌغمي دس ثشخَاّذ داؿت . هتفبٍت اػت.
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ّشچٌذ هحبػجِ سٍؽ ٍصى هتبثَليىي ثذى دسفول هـىل اػت ٍ تَضيح اص هضسفِ ٍ خٌجِ ّبي ٍصى هتبثَليىي ثذى ثِ 

ػْل ٍ لبثل يبدآٍسي اػت ٍ غبلجبً ايي سٍؽ دس هضسفِ، تَخِ  MSTDػبدگي لبثل فْن ًيؼت. ليىي اػتفبدُ اص سٍؽ 

 دادُ هي ؿَد.

 اػتفبدُ اص سٍؽ خَسان هصشفي ثيـتش خٌجِ ديٌبهيه داؿتِ چًَىِ هيضاى حذالل تَْيِ  *

بى دس هَلـ ثيوبسي خَسان گهي تَاًذ ثشاػبع ٍضقيت حميمي هَخَد صًذُ تٌؾين گشدد. ثغَس هثبل ٌّگبهيىِ پشًذ

لقي سٍؽ ٍصى هتبثَليىي دس تغزيِ سٍصاًِ ووتشي هصشف هي وٌٌذ ٍ تَليذ گشهب دس ػبلي وبّؾ هي يبثذ . دس چٌيي هَا

 هٌقىغ ًـذُ ) اثشگزاس ًيؼت ( ٍ غيش لبثل اًقغبف اػت.

، هي تَاى هغوئي MSTDاص ديگش هضايبي اػتفبدُ اص سٍؽ خَسان هصشفي ايي اػت وِ ثَػيلِ تغبثك فبوتَسّبي  *

پيـٌْبد هي ؿَد اهب هذيشيت هَفك ، 3MSTDثَد وِ ثشداؿت آة ثغَس صحيح لبثل اًذاصُ گيشي اػت. دس فول فبوتَس 

 ثشاي يه هضسفِ خبف هتوشوض ؿذُ اػت . MSTDدس تَْيِ حذالل ثِ ؿٌبػبيي ّشچِ ثْتش فبهل 

( ثشاي تَْيِ خَخِ ثَللوَى ّبي 3گبّي هحبػجِ حذالل تَْيِ اصعشيك اًذاصُ گيشي هيضاى آة هصشفي ) سٍؽ  *

گَؿتي اػتفبدُ هي ؿَد وِ دس ايي سٍؽ دسصَستيىِ هيضاى آة هصشفي ثجت ؿذُ ٍ هـىل ّذس سفتي آة دس هؼيش 

آة ّذس سفتِ ثبيؼتي اص آة هصشفي ون ؿذُ ٍ لَلِ ّبي آثشػبًي ٍ آثخَسي ّب ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ لبثل لجَل اػت. لزا 

دس هحبػجبت لحبػ ًگشدد. دس ؿشايظ فولي آة هصشفي ثصَست صحيح اًذاصُ گيشي ًـذُ ٍ ّش سٍص ًؼجت ثِ سٍص 

 ديگش تغييش داؿتِ ٍ ثبفث هيـَد

اػت چشا وِ وبّؾ تب فوالً لبدس ًجبؿين حذالل تَْيِ سا ايدبد ًوبيين. ّشچِ اًذاصُ گيشي هيضاى آة هصشفي وبس هْوي 

 دس هصشف آة هي تَاًذ ثيبًگش ثشٍص هـىالت ًبؿي اص ثيوبسي ثبؿذ.
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 محاسبه حداقل تغذيه مورد وياس :

*لجل اص اًتخبة ّشوذام اص سٍؽ ّبي روش ؿذُ وِ هيتَاًذ دس 

هحبػجِ هيضاى تَْيِ حذالل هَسد اػتفبدُ لشاس گيشد، هْن ايٌؼت 

وؾ ثب اًذاصُ گيشي ؽشفيت وِ هيضاى خبثدبيي َّا ثَػيلِ يه َّا

آى دس يه ػبلي پشٍسؽ ثَللوَى تخويي صدُ ؿَد. ايي فول ثب 

اػتفبدُ اص يه ) َّا( خشيبى ػٌح دػتي ٍ تشخيحبً وِ داساي 

ًوبيـگش هي ثبؿذ ثشاي هحبػجِ صحيح حذالل ٍ حذاوثش هيضاى 

ِ ( دس يه ػبلي پشٍسؽ ثَللوَى ثِ تَْيِ اي وِ يه َّاوؾ ؽشفيت ٍ لذست تأهيي آى سا داسد ) هتش هىقت ثش ثبًي

 عَس خذاگبًِ ًيبص هي ثبؿٌذ

 

 *ثشاي حذالل تَْيِ ، داًؼتي لذست حميمي َّاوؾ ّب دس فول خْت هحبػجِ آى هَسد ًيبصاػت.

ّفتگي  8دس ػي ثشاي يه ػبلي پشٍسؽ ثَللوَى  1دس هثبل  MSTD* حذالل تَْيِ هَسد ًيبص ثب اػتفبدُ اص سٍؽ 

ًـبى دادُ ؿذُ اػت. دس ايي هثبل اعالفبت پيؾ ثيٌي خَسان هصشفي ثشاي ػَيِ ًيوِ ػٌگيي ثَللوَى اػتفبدُ ؿذُ 

 اػت ٍ پيـٌْبد هي گشدد همذاس حميمي خَسا ن هصشفي دس خبيي وِ لبثل دػتشع ثبؿذ دس ًؾش گشفتِ ؿَد.
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 ّفتگي اص ػَيِ ًظاد ًيوِ ػٌگيي. 8لغقِ ًشدس ػي  6300قِ هبدُ لغ 6300حذالل تَْيِ هَسد ًيبص  ػبلي ؿبهل  هثبل :

 نرها هاهبدُ  

 تقذاد پشًذگبى
6300 6300 

)   خَسان هصشفي ثبصاء ّش پشًذُ

 ويلَگشم /سٍص(
217/0 269/0 

) تي دس خَسان هصشفي ول گلِ

 سٍص (

خوراك مصرف  ×تقذاد پشًذُ 

 هرپرنده

0111 

3671/1;1000/6300×702/1 6947/1;1000/6300×762/1 

MSTD  /ٍص (س)هتش هىقت / تي 
3 3 

) هتش  حذالل تَْيِ هَسد ًيبص

 هىقت /ثبًيِ (

 ×)همذاس خَسان هصشف گلِ 

MSTD) 

1013/4  ;3671/1 × 3 0841/5  ;6947/1 × 3 

ؽشفيت َّاوؾ ) هتش هىقت / 

 ثبًيِ (
8/2 8/2 

تقذاد ول َّاوؾ ّبي هَسد ًيبص 

د ًيبص / ) حذالل تَْيِ هَس

 ؽشفيت َّاوؾ (

465/1  ;
82

10134
/

/
 816/1  ;

82
08415
/

/
 

تقذاد ول َّاوؾ ّبي هَسد ًيبص 

 ثشاي ػبلي 
28/3;816/1 +465/1 

 تخويي ًؼجت َّاوؾ 
 28/3 ×8/2×60×60; 062/33ػبفت /هتشهىقت 

 



 
 

 

Page 9 of 12 

MINIMUM VENTILATION FOR REARING TURKEYS 

Aviagen Turkeys Ltd ·          www.aviagen.com     www.shturkeys.com    
·Tel: +98 (21) 5616 2760 ·  Fax: +98 (21) 5616 8171 ·  email: info@shturkeys.com  

 
 

 َدٍ َّاوؾ هَسد ًيبص ًضديه حذ ثبال َّاوؾ خَاّذ ث 28/3*ًتيدِ ايي هحبػجِ ثغَس هقوَل دسهثبل 

 ٍ يب حذ پبييي ثشاػبع صيش لبثل اػتفبدُ اػت:

َّاوؾ ٍ  3; 3/3َّاوؾ هثالً  4/0دس فصل تبثؼتبى دػت ثبال ٍ يب حذٍد -
4
 َّاوؾ  4;  3

 وؾ َّا 4;  7/3َّاوؾ ٍ  3;  6/3َّاوؾ هثالً  7/0دس فصل صهؼتبى دػت ثبال ٍ يب حذٍد  -

هتش هىقت ثشثبًيِ هي ثبؿذ ثىبس گشفتِ هي ؿَد. ثشاي  5/3*ايي سٍؽ ثشاي َّاوؾ ّبيي وِ ؽشفيت آى ووتش اص 

 پيشٍي گشدد. 2هتش هىقت ثش ثبًيِ اػت ثبيؼتي اصسٍؽ  هثبل  5/3َّاوؾ ّبيي وِ ؽشفيت آًْب ثيـتش اص 

يب ايدبد گشهبي ثيؾ اص حذ تَػظ ّيتشّب دس *ثب اػتفبدُ اص سٍؽ خغش ػشهبصدگي ثَللوَى ثَػيلِ تَْيِ اضبفي ٍ 

 فصل صهؼتبى ثِ حذالل هي سػبًذ.

صحيح ػشفت يب صهبى وبسوشد َّاوؾ ّب اصعشيك تتَْيِ ًبهٌبػت سا هي تَاىً ،ثقضي اص ػيؼتن ّبي وٌتشل دس*

تٌؾين ٍ وٌتشل  اػتفبدُ اص ايي سٍؽ وٌتشل ثشاي فشاّن ًوَدى تَْيِ حذالل اپشاتَس ثبيؼتي ثغَس هَثش .تأهيي ًوَد

اگشؿه ٍ تشديذ دس هيبى اػت ثْتش اػت وِ َّاوؾ ّب ثغَس دائن وبس هي وٌٌذ. *پيـگَئي ػبصد. يَّاوؾ ّب سا فول

ًيبص ثشاي ووتش اص يه في هـىالت خبصي سا ثَخَد هي آٍسد ثغَسيىِ هي تَاًذ وبسوشد توبم َّاوؾ ّب سا ثغَس دائن 

است ػبلي ايدبد ًوبيذ. ايي هـىل اغلت صهبًي اتفبق هي افتذ وِ خَخِ هختل ػبصد ٍ هوىي اػت هـىلي خذي دس حش

يىشٍصُ دس داخل ػبلي ٍخَد داسد ٍ تَػظ اپشاتَس ػشفت يه يب تقذاد ثيـتشي اص َّاوؾ ّب وبّؾ هي يبثذ ٍ يب 

يي هَضَؿ اص يه َّاوؾ هَسد ًيبص ثبؿذ ا 25/0ثَػيلِ تبيوش فمظ يه َّاوؾ وٌتشل ٍ وبس هي وٌٌذ. ثٌبثشايي اگش 

25تَػظ 
1

 دليمِ خبهَؽ ثبؿذ( 75/3في ّش پٌح دليمِ وبس ًىٌذ ) ثشاي هثبل  
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*ووجَد َّاوؾ ّب ٌّگبم وبّؾ ػشفت ثبفث ثشٍص هـىالتي هي ؿَد ٍ ثبيؼتي ثيي وبسآيي َّاوؾ ّب ٍ ػشفت آى 

وَهبً تَػظ ثؼيبسي اص فَاهل ديگش هتأثش هي آؿٌبئي داؿت الجتِ ايي ساثغِ دس فول ثٌذست اًذاصُ گيشي هي ؿَد ٍ ف

گشدد.هثالً اص عشاحي َّاوؾ ، ػشفت ثبد دس خبسج اص ػبلي ، عشاحي حجبة الهپ ّب سا هي تَاى ًبهجشد. اگشچِ ػيؼتن 

 وٌتشل َّاوؾ اخبصُ چٌيي وبسي سا هيذّذ ٍلي پيـٌْبد هي گشدد اص ػيؼتن تبيوش اػتفبدُ گشدد.

هيليوتشي  900َّاوؾ ّب ثب ؽشفيت ثبال اػتفبدُ هي ؿَد ثشاي هثبل َّاوؾ تؼوِ اي لغش يِ تًَلي اغلت اص دس تَْ*

هتش هىقت ثش ثبًيِ ساداسد ثب ايي ػيؼتن خْت  وٌتشل ػشفت ثشاي ايدبد  5/5وِ لذست خبثدبيي َّا سا ثِ هيضاى 

 تَضيح دادُ ؿذُ اػت . 2حذالل تَْيِ اػتفبدُ هي ؿَد وِ دس هثبل 
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 ػٌگيي ثَللوَى پيؾ ثيٌي گشديذُ اػت .ػَيِ ايي هثبل خَسان هصشف ثشاي  دس -2هثبل 

 ّفتگي ثب ػَيِ ػٌگيي  8لغقِ دس ػي  4500لغقِ هبدُ ٍ  4500حذالل تَْيِ ثشاي وٌتشل ػبلي 

 نرها ًشّب  هبدُ ّب 

 4500 4500 تقذاد پشًذُ

 290/0 234/0 همذاس خَسان هصشف ) ويلَگشم / سٍص(

 x 0.234  305/1 ;1000÷4500x 0.290 4500÷1000; 053/1 شفي ول گلِ ) تي دس سٍص (همذاس خَسان هص

خَسان هصشف تَػظ ّش  ×تقذاد پشًذُ 

 پشًذُ

1000 

  

MTSD ) 3 3 ) هتش هىقت / تي / سٍص 

هَسد ًيبص ) هتش هىقت / ثبًيِ  تَْيِ حذالل

) 

159/3 ;053/1×3 915/3 ;305/1×3 

 (MTDS × ) خَسان هصشف

 َّاوؾ ) هتش هىقت( ؽشفيت

5/5 5/5 

 تقذاد َّاوؾ ّبي هَسد ًيبص حذالل تَْيِ 

 هَسد ًيبص / ؽشفيت َّاوؾ (

574/0  ;5/5 ÷ 159/3 712/0 ;5/5 ÷ 915/3 

  574/0+  712/0;  286/1 تقذاد ول َّاوؾ هَسد ًيبص 
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يي ، اص َّاوؾ ثضسي ٍ هقوَالً ثيؾ اصؽشفيت ثب هقوَالً ثدبي ثىبسگيشي اص تقذاد صيبدي اص َّاوؾ ثب ؽشفيت پبي

اؿبسُ ثِ َّاوؾ ّبي وَچىتش گشديذُ اػت وِ دس ايي  1لبثليت وٌتشل ػشفت اػتفبدُ هي گشدد. ثغَسيىِ دس هثبل 

% اػتفبدُ هي 64َّاوؾ ثضسگتش ثب لبثليت وبّؾ ػشفت ثِ هيضاى حذاوثش  2َّاوؾ هَسد ًيبص اص  286/1هثبل ثدبي 

 ؿَد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 با آرسوی موفقيت

 كار گزوه علمی شزكت بوقلمون شاهسون
 

 


