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سخني با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه 
پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه 
بنیادین  با رویکرد سند تحول  نیاز کشور و مطابق  براساس  پایه هاي قبلي  تغییرات 
آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي 
بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر 
شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد و درست تعریف 
شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصیليـ  حرفه اي 

شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته است:
1ـ شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي شماره زنی و ثبت مشخصات  
2ـ شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف 

بهینه
3ـ شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4ـ شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد 
باالدستي و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني  و حرفه اي و خبرگان دنیاي 
کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند 

که مرجع اصلي و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
تألیف شده است  امور دامی  این کتاب دومین کتاب کارگاهي است که ویژه رشتۀ 
و شما در طول دو سال تحصیلي پیش رو چهار کتاب کارگاهي و با شایستگي هاي 
در  موفقیت  براي  کتاب  این  شایستگي هاي  دید. کسب  آموزش خواهید  را  متفاوت 
تمام  نمایید  سعي  عزیز  هنرجویان  است.  ضروري  بسیار  آینده  براي  حرفه  و  شغل 
به  ارزشیابي   فرایند  را کسب و در  این کتاب  شایستگي هاي آموزش داده شده در 

رسانید. اثبات 
کتاب درسي تولید و پرورش دام های سبک شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي 



یک یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل 
شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي 
نمره در  پودمان یک  براي هر  نمایید. هنرآموز محترم شما  را کسب  آن  به  مربوط 
سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد.

همچنین عالوه بر کتاب درسي امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشي که براي 
شما طراحي و تالیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب 
همراه هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده 
نمایید. کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته 
باشید. سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که 
با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین 

آن مطلع شوید.
منابع،  مدیریت  از جمله  غیرفني  شایستگي هاي  با  ارتباط  در  یادگیري  فعالیت هاي 
و  مادام العمر  یادگیري  شایستگي هاي  و  زیست  محیط  از  حفاظت  حرفه اي،  اخالق 
فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و 
بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را 
در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي 

یادگیري به کار گیرید.
توصیه هاي  لذا  است  کار  انجام  اصول  از  حفاظتي  و  بهداشتي  ایمني،  نکات  رعایت 
انجام  در  است،  آمده  کتاب  در  که  مواردي  رعایت  در خصوص  محترمتان  هنرآموز 

بگیرید. جدي  کارها 
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي 
مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت 

مؤثري شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.
                                                                   دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش 





فصل 1

راه اندازی محل پرورش گوسفند و بز

یکی از محاسن پرورش گوسفند و بز در مقایسه با سایر حیوانات مانند گاو و مرغ، کم هزینه بودن محل نگهداری آنها است. با 
این حال باید توجه داشت که برای بهره برداری اقتصادی در پرورش گوسفند و بز، وجود جایگاه و تأسیسات فنی مناسب اهمیت 
دارد. از طرفی آماده سازی جایگاه نیز از عوامل ضروری پرورش است. قبل از انتقال دام ها به جایگاه باید آن را از لحاظ وضعیت 
آخور، آبشخور، سایبان و موارد مشابه بررسی نموده، نواقص موجود را برطرف کرد. به طور کلی آماده سازی صحیح محل پرورش 
و تهیه دام مناسب موجب حفظ سالمت دام در مدت پرورش، افزایش تولیدات )گوشت، شیر و پشم( و صرفه جویی در هزینه های 

نگهداری گوسفند و بز می شود.
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واحد یادگیری ١ 

آماده سازی محل پرورش گوسفند و بز

آیا تا به حال پی برده اید:

 شرایط اقلیمی منطقه در نحوۀ پرورش گوسفند و بز مؤثر است؟
 جایگاه پرورش گوسفند و بز دارای چه قسمت هایی است؟

 چه کارهایی برای شروع کار در جایگاه گوسفند و بز باید انجام شود؟
 انواع مواد ضدعفونی کننده و شوینده جهت آماده سازی محل پرورش گوسفند و بز کدام هستند؟

 برای پرورش گوسفند و بز چه تجهیزاتی مورد نیاز است؟

هدف از این بخش آماده نمودن جایگاه برای شروع دورۀ پرورش گوسفند و بز است که شامل تخلیۀ کود، 
شست وشو، ضدعفونی و جایگزینی وسایل قابل انتقال است. آماده کردن جایگاه، نقش مؤثری در فرایند دورۀ 

پرورش دارد، از این رو باید این عمل با نهایت دقت انجام شود.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که محل پرورش 100 رأس گوسفند و بز را )با 
روش های شست وشو، ضدعفونی و انتقال تجهیزات( آماده کنند.
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

بررسی اقلیم منطقه

شرایط آب و هوایی )نور، حرارت، باد، رطوبت و بارندگی( در فرایند دورۀ پرورش گوسفند و بز در یک منطقه 
تأثیر به سزایی دارد. از طرف دیگر، با شناخت اقلیم یک منطقه می توان مقدمات الزم را پیش بینی نمود.

اقلیم چیست؟

سایر  و  بارش  باد،  اتمسفر،  فشار  رطوبت،  دما،  نظیر  جغرافیایی  منطقۀ  یک  هوایی  و  آب  شرایط  به  اقلیم 
حاضر  حال  شرایط  معموالً   هواشناسی  در  گویند.  طوالنی  نسبتاً  مدت  زمانی  در  هواشناسی  مشخصه های 
آب و  هوا مورد بررسی قرار می گیرد، در حالی که در اقلیم شناسی مشخصه های درازمدت آب و هوای منطقه 

است. توجه  مورد 

گیاهان و حیوانات شدیداً تحت تأثیر آب و هوا می باشند و شرایط اقلیمی به عنوان یکی از مهم ترین 
گزینه های توسعه کشاورزی و دامداری مطرح است. 

توجه

ارتباط اقلیم با آسایش حیوان نتیجۀ عوامل زیر است.

تابش آفتاب

وزش باد

آسایش حیوان

دمای هوا

رطوبت هوامیزان بارندگی 

هر یک از عوامل فوق چه تأثیری بر پرورش گوسفند و بز دارد؟ بحث 
کالسی

چه اطالعاتی راجع به انواع اقلیم ها درجهان دارید؟ آگاهی از آن چه کاربردی در پرورش گوسفند و بز 
دارد؟

بحث 
کالسی

مناطق اقلیمی جهان
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اقلیم ها به طور کلی به 5 دسته تقسیم می شوند:
١ اقلیم های بارانی حاره1

٢ اقلیم های خشک2
٣ اقلیم های بارانی معتدل گرم3
٤ اقلیم های جنگلی سرد برفی4

٥ اقلیم های قطبی5

مناطق آب و هوایی ایران

ایران از جمله کشورهایی است که به  دلیل شرایط آب و هوایی متنوع آن، روش پرورش گوسفند و بز در مناطق مختلف 
آن یکسان و مشابه نیست و امکان ارائۀ یک روش پرورش برای کل کشور امکان پذیر نیست؛ بنابراین اطالع از شرایط 
اقلیمی منطقه مورد نظر بسیار مهم است، زیرا بازدهی دام تحت تأثیر محیط پرورش و ژنتیک است، لذا سعي مي  شود 
آنچه در تقسیم  بندي اقلیمي ایران در رابطه با پرورش گوسفند و بز اهمیت دارد، بیان شود. بر این اساس کشور به چهار 
اقلیم معتدل و مرطوب )سواحل جنوبی دریای خزر(، سرد )کوهستان های غربی(، گرم و خشک )فالت مرکزی( و گرم 

و مرطوب )سواحل جنوبی( تقسیم می شود.

Tropical rain climates ـ1

 Dry climates ـ2

Warm temperate rainy climates ـ3

Cold snow forest climates ـ4

Polar climates ـ5

خصوصیات مناطق اقلیمی جهان را مورد بررسی قرار دهید و در کالس درس گزارش دهید. تحقیق 
کنید

برف و یخبندان 
غیر دائمی

 توندرا
 کالهک یخی
ارتفاعات

قاره ای
قاره ای مرطوب
نیمه قطبی قاره ای

 مدیترانه ای

دریایی

نیمه بیابانی
حاره ای گرم وخشکبیابانی

حاره ای مرطوب
خشک حاره ای

 نیمه مرطوب حاره ای

معتدل قطبی
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

جدول زیر را تکمیل کنید و در کالس درس گزارش دهید.

دو استان پوشش گیاهیمیزان بارندگی ساالنه رطوبتدمانوع اقلیم
دارای این 

اقلیم

معتدل و مرطوب

سرد

گرم و خشک

گرم و مرطوب

تحقیق 
کنید

هنرستان محل تحصیل شما در کدام اقلیم قرار دارد؟ بحث 
کالسی

البرز
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بررسی محل احداث جایگاه دام

گوسفند و بز حیواناتی مقاوم هستند و می توانند در هوای آزاد و بدون استفاده از جایگاه زندگی کنند. اما در 
برخی از مناطق و یا در فصول معینی از سال بهتر است جایگاه مناسبی برای گله فراهم شود تا سوددهی این 

شغل به حداکثر برسد.

گوسفند نسبت به دماي باالي محیط، کوران باد و رطوبت هوا حساسیت بیشتری دارد؛ ولي بز به  خاطر 
پوشش مو و کرک در سطح بدن خود نسبت به سرما داراي حساسیت بیشتري است.

توجه

برخي از شرایط محل جایگاه گوسفند و بز به شرح زیر است:
١ محل جایگاه دام باید از زمین  های اطراف آن بلند تر باشد تا از ورود آب  های جاری به محل نگه داری دام  ها 

جلوگیری شود.
٢ محل جایگاه باید از خانه  های مسکونی فاصله داشته باشد، اما این فاصله نباید به اندازه  ای باشد که دامدار 

در نگه داری دام دچار مشکل شود.
٣ در مناطق سردسیر جایگاه باید رو به آفتاب و بر خالف جهت وزش بادهاي غالب منطقه باشد.

٤ جهت وزش بادهای فصلی باید از مناطق مسکونی به سمت دامداری باشد.

٥ زمین باید دارای یک شیب مناسب برای هدایت آب  های جاری و فاضالب  های تولیدشده از دامداری باشد 

)شکل 1ـ1(.
٦ ساختمان جایگاه دام باید طوری باشد که از نور خورشید به مقدار زیادی استفاده شود )شکل 2ـ1(. 

٧ ظرفیت مورد نظر بر اساس مساحت آغل تعیین مي شود.

٨ دیوار، سقف و کف جایگاه باید محکم و بادوام، غیر قابل نفوذ، غیر لغزنده، قابل شست  وشو و ضدعفونی 

باشد )شکل  هاي 3ـ1و 4ـ1(.
٩ از آنجا که گوسفند و بز جزء دام  های متکی به مرتع هستند، لذا بهتر است محل نگه داری دائم یا موقت 

آنها نیز در نزدیکی مراتع قرار گیرد.

شیوع ناگهانی بیماری بین حیوانات اهلی می تواند به بیماری آن در انسان و حتی منجر به مرگ شود. 
متداول ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام در کشور ما، هاری، کیست هیداتیک، تب مالت، 

سیاه زخم، سل و برخی بیماری های عفونی دستگاه تنفس است.

بهداشت و 
سالمت

دماي مطلوب براي پرورش گوسفند و بز در سنین مختلف چقدر است؟ تحقیق 
کنید
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انواع جایگاه پرورش گوسفند و بز
١ جایگاه باز١: این جایگاه از چهار طرف باز و دارای قسمت مسقف به صورت سایه  بان است و برای مناطق 

گرم )خشک مرطوب( که فصول گرماي طوالني دارند، مناسب است. قسمت باز آن پشت به بادهاي دایمي 
ساخته مي  شود.

٢ جایگاه نیمه  باز٢: جایگاه نیمه  باز داراي سه دیوارۀ جانبي بوده و مسقف است، معموالً سمت جنوبي آن 

کاماًل باز و به بهاربند متصل است، این نوع جایگاه براي مناطق معتدل مناسب است.
٣ جایگاه بسته٣: این جایگاه کاماًل بسته و مسقف است، جایگاه بسته توسط درب و پنجره ها به فضاي آزاد 

راه پیدا مي کند و براي مناطق سردسیر با فصول طوالني مناسب است.

Open shed ـ1

open shedـSemi  ـ2

Close shed ـ3

به جز نکات مطرح شده دربارۀ شرایط محل جایگاه گوسفند و بز، چه موارد دیگری را می توان درنظر 
گرفت؟

تحقیق 
کنید

بهداشت و 
سالمت

                                            شکل ١ـ١                                            شکل ٢ـ١

                                        شکل ٣ـ١                                              شکل ٤ـ١
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١ در جایگاه هاي باز و نیمه  باز، فضاي الزم براي هر رأس دام بیش از جایگاه بسته است. 
٢ در نیمکرۀ شمالي شیب سقف به سمت پشت آغل است.

٣ در جایگاه  های بسته باید به شرایط تهویه سالن توجه بیشتری داشت و از دریچه ها و فن مناسب 
برای تهویۀ آن استفاده نمود.

توجه

با توجه به مطالب بیان  شده، نوع جایگاه را در زیر مشخص کنید. پرسش

                                       الف                                                           ب                                                            ج

با مراجعه به محل پرورش گوسفند و بز هنرستان خود، نوع جایگاه را مشخص کنید؟ تحقیق 
کنید

پروژه مساحت الزم براي هر رأس میش، قوچ، بره هاي پرواري و بز ماده و نر و بزغاله چند مترمربع است؟

شکل ٥ـ١ـ جایگاه با بهاربند دو طرفه

در اطراف واحد پرورش گوسفند و بز واقع در هنرستان شما چه مراکز دامپروري و تأسیساتي وجود 
دارد؟ آیا رعایت فواصل صورت گرفته است؟

پروژه



9

راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره  دهی(

1

بررسي 
محل

محل پرورش
اطالعات منطقه

محل پرورش مناسب است

محل پرورش نسبتاً مناسب است

محل پرورش مناسب نیست

3بررسي کامل انجام شود

2بررسي نسبتاً کامل انجام شود

1بررسي به  طور کامل انجام نشود

گوسفند و بز را در جایگاه تاریک، بدون تهویه، مرطوب و بیش از ظرفیت دامداری نگه داری نکنید تا در 
طول دورۀ پرورش در اثر شیوع بیماري مجبور به مصرف دارو براي کنترل آن نشوید.

اخالق 
حرفه ای

تخلیه كود جایگاه 

در صورتی که پرورش گوسفند در جایگاه بسته انجام شود، یکی از مهم  ترین عواملی که می  تواند سبب انتشار 
انگل  ها و بیماری  های مختلف شود، آلودگی و تماس دام با فضوالت است. از آنجا که کود گوسفند و بز نسبت 
به کود گاو، دارای رطوبت کمتری است، لذا جمع  آوری و ذخیرۀ آن به مراتب آسان  تر است. با توجه به شرایط 
آب و هوایی و امکانات محلی، در برخی از مناطق از کلش و کود خشک به  عنوان بستر دام  ها استفاده می  شود. 

روش  های جمع  آوری کود
بر اساس نوع جایگاه )باز، نیمه  باز و بسته( و ظرفیت آن روش جمع  آوری کود انتخاب می شود. در دامداري  های 
کوچک معموالً جمع  آوری کود با استفاده از بیل و تراکتورهای کوچک انجام می  شود، اما در دامداری  های 

بزرگ و صنعتی جمع  آوری کود به روش مکانیزه و با استفاده از انواع کود روب انجام می  شود.
١ در دامداری  ها معموالً کف بستر از جنس خاک، آجرفرش یا بتن است، کود به  وسیلۀ کارگر و با استفاده از 

بیل و یا ماشین آالتی مانند تراکتور یا تیغه  های جمع کنندۀ بستر جمع  آوری می شود )شکل 6ـ1(.
٢ در دامداری  های پیشرفته از کف  های مشبک در جایگاه استفاده می کنند. در این جایگاه  ها کود پس از 

تولید، از طریق منافذ موجود در کف به کانال  های مخصوص هدایت شده و از محل نگه داری و استراحت دام  ها 
دفع می  شود )شکل 7ـ1(.
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از مجموع روش  های ممکن برای جمع آوری کود، بر حسب شرایط و امکانات واحد گوسفندداری شما باید 
بتوانید شرایط را بررسی و بهترین روش را انتخاب کنید.

پیامدهاي جمع  شدن طوالنی  مدت کود روی بستر و جمع  آوری دیرهنگام آن:
١ جمع  آوری نکردن و نگهداری نادرست کود، سبب ایجاد محل مناسب برای تجمع و تکثیر مگس و حشرات 

و رشد و نمو آنها می  شود )شکل 8  ـ1(.
٢ باعث آلوده شدن سُم دام  ها و شیوع بیماری گندیدگی سُم در گوسفند و بز می  شود )شکل 9ـ1(.

٣ افزایش رشد انگل  های خارجی مثل انواع کرم  ها )شکل 10ـ1(.

٤ بر اثر خیس شدن کود و متصاعد شدن گازهای گوناگون از آن، تهویۀ محل استراحت دام  ها در جایگاه  های 

بسته و نیمه  بسته با مشکل مواجه می  شود )شکل 11ـ1(. 

                                        شکل ٦ـ١                    شکل ٧ـ١

متوسط تولید کود سالیانۀ هر رأس گوسفند و بز به ترتیب 200 و 150 کیلوگرم است. بیشتر 
بدانیم

چرا برای زمین  های زراعی استفاده از کود کهنه و پوسیده بهتر از کود تازه است؟ در کالس درس در 
مورد آن بحث کنید.

بحث 
کالسی

در نظر گرفتن شیب مناسب )2/5 تا 5 درصد( برای کف جایگاه، باعث هدایت آب و ادرار گوسفند و بز 
به کانال فاضالب و جلوگیری از رطوبت بستر خواهد شد.

توجه
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لذا با توجه به موارد بیان  شده، کود تولید شده به  وسیلۀ گوسفند و بز با توجه به نوع و جنس کف دامداری، 
تعداد دام و شرایط آب و هوایی منطقه، باید به  صورت روزانه یا چند روز یک بار جمع  آوری شود.

                                       شکل ٨  ـ١                                                                            شکل ٩ـ١

                            شکل ١0  ـ١                                                                           شکل ١١ـ١

پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( دربارۀ مکان استراحت گوسفندان فرموده  اند: »جایگاه و آغل گوسفندان را 
تمیز کنید و گرد و خاک آنها را بزدایید، زیرا آنها از حیوانات بهشتی  اند« و در روایت دیگری فرمودند: 

»کود پای گوسفندان را جمع  آوری کنید، زیرا آنها از حیوانات بهشتی هستند«.

بیشتر 
بدانیم

جمع  آوری کود در فصل زمستان به  دلیل خیس شدن سریع  تر بستر نسبت به فصل تابستان، به دفعات 
بیشتری انجام می  شود.

توجه

در اثر تجمع کود با رطوبت باال، آلودگی اتمسفر با گازهای متصاعد از بستر و کود دام اتفاق خواهد افتاد 
که از نظر زیست محیطی پسندیده نیست.

نکات زیست 
محیطی
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 شست  وشوي جایگاه گوسفند و بز

جمع  آوری کود به روش دستي
 مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

١ لباس کار و چکمه        
٢ دست کش، کاله و ماسک مخصوص 
٤ کاردک ٣ فرغون و بیل  

مراحل انجام کار:
١ لباس کار بپوشید.

٢ گوسفند و بز را از جایگاه به بهاربند هدایت کنید.
٣ کود داخل جایگاه را با بیل جمع  آوري کرده و در داخل فرغون بریزید.

٤ با فرغون کود را به محل ذخیره انتقال دهید.
٥ بقایاي کود را با استفاده از کاردک جمع  آوری کنید.

٦ پس از اتمام کار، وسایل کار را به  صورت مرتب و منظم سر جای خود قرار دهید.
٧ گوسفند و بز را به جایگاه هدایت کنید.

٨ پس از انجام کار دوش بگیرید و لباس خود را تعویض کنید.

فعالیت 
کارگاهی

                      جمع آوری کود با تراکتور                      انبار نگه داری و ذخیرۀ کود

قبل از ضد عفونی و پس از خروج کامل تجهیزات و مواد بستر، باید جایگاه شست وشو شود. برای شست  وشو 
به روش دستی از دستگاه محلول پاش استفاده می  شود بدین منظور مواد شوینده با نسبت توصیه  شده با آب 

ترکیب می  شود.

دالیل اهمیت شست  وشوي جایگاه گوسفند و بز را بیان کنید. بحث 
کالسی
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شست  وشوي محل پرورش گوسفند و بز
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

١ لباس کار، چکمه، دست کش، کاله و ماسک   
مخصوص

٢ دستگاه محلول  پاش  
٤ مواد شوینده مناسب و آب به  ٣ جارو، برس   

میزان الزم  
مراحل کار:

١ لباس کار بپوشید.
٢ از چکمه، کاله، دست کش و ماسک استفاده 

کنید.
٣ برق جایگاه را قطع کنید.

٤ کلیۀ تجهیزات و لوازم متحرک از قبیل آخور، آبشخور متحرک و مانند آن را به محوطۀ خارج از 
کنید. منتقل  جایگاه 

٥ بقایاي کود قبلي را خارج کنید.
٦ شست  وشوی دقیق منبع آب و آبشخور ها با برس و مواد شوینده انجام شود.

٧ سطوح مختلف جایگاه را بشویید.
٨ حوضچه های آب ورودي جایگاه دام را به  دقت تمیز کنید.

٩ کلیۀ وسایل خارج  شده را به  وسیلۀ مواد شوینده بشویید و در محل مناسب نگه  داری کنید.
١0 راه  های آسفالت داخل واحد پرورش گوسفند و بز را تمیز کنید.

١١ پس از اتمام کار، وسایل کار را به  صورت مرتب و منظم سر جای خود قرار دهید.

فعالیت 
کارگاهی

پساب حاصل از شست  وشوي محل پرورش گوسفند و بز به آب  هاي زیرزمیني و رودخانه  ها نفوذ نکند، 
زیرا سبب آلودگي محیط زیست مي  شود.

نکات زیست 
محیطی

به  آلوده  آب  در  بیماری  زا  عوامل  وجود  احتمال  هم  آشامیدني  آب  کلرزنی  شرایط  بهترین  در  حتی 
فاضالب وجود دارد. بنابراین اگر دفع فاضالب دامداري به  صورت بهداشتي انجام نگیرد، مسمومیت  های 

عفونی مثل حصبه، شبه حصبه و مواردي مانند آن را برای افراد جامعه به ارمغان خواهد آورد.

بهداشت و 
سالمت
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

2

نظافت 
جایگاه

تراکتور،  بیل،  فرغون، 
کاردک

نظافت کامل
نظافت قابل قبول

نظافت غیر قابل قبول

3انجام همۀ مراحل پاک سازی جایگاه

2انجام ناقص مراحل پاک سازی جایگاه

انجام نشدن مراحل کامل پاک سازی 
1جایگاه

با توجه به دانسته  هاي پیشین خود ضدعفوني را تعریف کنید و بگویید هدف از آن چیست؟ بحث 
کالسی

ضدعفونی کردن: فرایند حذف عوامل بیماری  زای عفونی با استفاده از روش  های شیمیایی یا فیزیکی است. 
ضدعفونی یا گندزدایی به معنی عمومی مبارزه با بیماری  های واگیردار و عوامل ایجاد کنندۀ آنها است. 

در شرایطی که بیماری بروز نکرده است می  توان از ضدعفونی  کننده  ها برای جلوگیری از انتشار آن استفاده 
نمود. ضدعفونی و قرنطینه اولین و مؤثرترین روش  مدیریت کنترل بهداشتی در گله در برابر بیماری  ها است. 
ضدعفونی در مقایسه با روش  های درمان دارویی نیاز به هزینۀ کمتری داشته و از نظر بهداشت عمومی و 

بهداشت گله عوارض سوء کمتری خواهد داشت.

انواع مواد ضدعفونی  كننده

عوامل یا مواد مورد استفاده براي عمل ضدعفونی را ضدعفونی  کننده می  نامند. 
مواد ضدعفونی  کنندۀ مورد استفاده در صنعت دامپروری از نظر کلی به دو دسته تقسیم می  شوند:

الف( ضدعفونی  کننده  های فیزیکی
عوامل فیزیکی متعددی به  صورت طبیعی یا مصنوعی می  توانند در دامداری به عنوان ضدعفونی  کننده عمل 
نور  ضدعفونی  خاصیت  است؛  خورشید  نور  آنها  مهم  ترین  که  خشکی  و  سرما  گرما،  نور،  جمله  از  نمایند؛ 
خورشید به واسطۀ داشتن اشعۀ ماوراي بنفش است. جریان هوای مناسب برای اثربخشی بیشتر این عوامل 

است. مفید  فیزیکی 
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ب( ضدعفونی  کننده  های شیمیایی
این دسته از مواد که به عنوان ضدعفونی  کننده در صنعت دامپروری به کار می  رود، از نظر ساز و کار عمل و نوع 
ترکیب شیمیایی، تقسیم  بندی  های مختلفی دارند. از این دسته می  توان از بنزالکونیوم کلراید، ترکیبات یددار 

)بتادین، تنتورید و لوگل(، ستریمید ـ سی )ساولن(، آهک، فرمالین، مایکوجرم و موارد مشابه آن نام برد.
مواد شیمیایی در دو گروه طبقه  بندی می  شوند:

١ گندزداها١: از این مواد برای از بین بردن عوامل بیماری  زا در سطوح غیر زنده، ابزار، تجهیزات و تأسیسات 

استفاده مي  شود.
در  موجود  بیماری  زای  عوامل  بردن  بین  از  برای  مواد  این  از  )آنتي  سپتیک(٢:  ضدعفونی  کننده  ها   ٢

می  شود. استفاده  دام  ها  بدن  روی  خارجی  انگل  های  با  مبارزه  یا  میزبان  بدن  بافت  های 

ویژگی  های یک ضدعفونی  کنندۀ ایده  آل
یک ضدعفونی  کنندۀ ایده  آل باید دارای شرایط مهم زیر باشد:

١ ارزان و در دسترس باشد.

٢ اثر سریع داشته باشد.

٣ دارای طیف اثر وسیع بر روی باکتری  ها، ویروس  ها، قارچ  ها و مانند آن باشد.

٤ میکروارگانیسم  های مقاوم نسبت به آن ایجاد نشود.

٥ به  وسیلۀ مواد آلی غیر فعال نگردد.

٦ اثر سوئی برای دام و حیوان نداشته باشد.

٧ اثر مخرب روی ساختمان و تجهیزات نداشته و از خود رنگ بر جای نگذارد.

٨ برای پوست و مخاطات حیوان و انسان محرک نباشد.

٩ بدون بو و عطر زننده باشد.

١0 در آب )حتی آب  های سنگین( به  خوبی حل شده و رسوب ندهد.

١١ خاصیت میکروب  کشی داشته باشد.

١٢ نفوذپذیری آن به درزها و شکاف  های سطوح جایگاه زیاد باشد.

١٣ در مقابل هوا، آب، دما و موارد مشابه پایداری شیمیایی خوبی داشته باشد.

Disinfectant  ـ1

Antiseptic ـ2

با توجه به خصوصیات یک ضدعفونی  کنندۀ ایده  آل، دو نمونه از مواد ضدعفوني  کنندۀ مورد استفاده در 
پرورش گوسفند و بز را در کالس درس به هم کالسي  هاي خود معرفي کنید.

پروژه

مواد ضدعفوني کننده، زمانی مؤثر هستند که روی سطوح کاماًل تمیز و عاری از مواد آلی به کار روند. توجه



16

با توجه به دسته  بندي انواع مواد ضدعفوني  کننده در تصویر زیر، در محل پرورش گوسفند و بز، از چه 
روش  هایي مي  توان این مواد را به کار برد؟ 

فکر کنید

فیزیکی

طبیعی

مواد ضدعفونی کننده

شیمیایی

ضدعفونی جایگاه با روش محلول  پاشي
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

١ لباس کار، چکمه، دست کش، کاله و ماسک مخصوص 
٢ دستگاه محلول  پاش 

٣ آب به میزان الزم
٤ مواد ضدعفونی  کننده                        

مراحل انجام کار:
١ لباس کار بپوشید.

٢ از چکمه، کاله، دست کش و ماسک استفاده کنید.
٣ مادۀ ضدعفوني  کنندۀ مناسب را انتخاب کنید.

٤ با توجه به محل پرورش میزان آب مورد نیاز براي ضدعفونی  را محاسبه کنید و در داخل 
محلول پاش بریزید.

٥ با توجه به ظرفیت محلول  پاش میزان آب و ماده ضدعفونی  کننده را طبق دستور کارخانۀ سازندۀ 
آن محاسبه کنید.

٦ آب و مادۀ ضدعفوني  کننده را در محلول  پاش ریخته و به  خوبي آن را به هم بزنید.
٧ با استفاده از دستگاه محلول  پاش، سقف، دیوارها و کف را ضدعفونی کنید.

٨ پس از اتمام کار، وسایل کار را به  صورت مرتب و منظم سر جای خود قرار دهید.

فعالیت 
کارگاهی

از ورود مواد ضدعفونی  کننده به دهان، چشم، گوش و دستگاه تنفسی جداً باید جلوگیری کرد. ایمنی
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(
استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن

نمرهنمره  دهی(

3

ضدعفوني 
جایگاه

محلول  پاش
شعله  افکن

مواد ضدعفوني کننده

ضدعفوني کامل
ضدعفوني قابل قبول
ضدعفوني غیر قابل قبول

3انجام مراحل کامل ضدعفوني

2انجام نسبي مراحل ضدعفوني

انجام بسیار ناقص مراحل 
1ضدعفوني

در محلول  پاشی باید منافذ و درزها با دقت محلول  پاشی شود. توجه

ضدعفونی جایگاه با روش شعله  افکني
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

١ لباس کار، چکمه، دست کش، کاله و ماسک مخصوص 
٢ دستگاه شعله افکن 

٣ گازوئیل یا نفت
مراحل انجام کار:

١ لباس کار بپوشید.
٢ از چکمه، کاله، دست کش و ماسک استفاده کنید.

٣ وسایل و تجهیزات قابل اشتعال  را از محل پرورش خارج کنید.
٤ دستگاه شعله  افکن را با مادۀ سوختي پُر کنید.

٥ مشعل دستگاه را روشن کنید.
٦ با استفاده از شعله  افکن کف جایگاه و دیوارها را تا ارتفاع 1/5 متر ضدعفونی کنید.

فعالیت 
کارگاهی

١ جایگاهی که از چوب، تخته و یا مواد قابل اشتعال ساخته شده است، از روش شعله  افکني استفاده 
نکنید.

٢ در هنگام استفاده از شعله  افکن باید حرارت الزم به تمام سطوح نفوذ نماید.
٣ با ریختن نفت و گازوئیل در محل پرورش گوسفند و بز و آتش  زدن، اقدام به شعله دادن نکنید.

٤ مراقب سیم  های برق و مواد آتش  زا باشید.

ایمنی
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تجهیزات مورد نیاز برای پرورش گوسفند و بز

١ آخورها: آخورها در جایگاه گوسفند و بز به دو صورت ثابت و متحرک است و ممکن است یک  طرفه یا 

بلوک  های سیمانی ساخته می  شوند.  بتون، آجر و  از جنس چوب، آهن،  باشند. آخورها در جایگاه  دو طرفه 
آخورها معموالً 15 تا 20 سانتی  متر باالتر از کف جایگاه قرار می  گیرند و بر حسب سن و جثۀ حیوانات متفاوت 

خواهد بود. 
آخورهای دوطرفه عمدتاً در وسط آغل و بهاربند استفاده مي  شوند و عرض آنها از آخورهاي یک  طرفه بیشتر 
است؛ در جایگاه دام عالوه بر آخور، علف  خور نیز وجود دارد که قابل انتقال بوده و جنس آنها بیشتر از آهن 

گالوانیزه یا چوب است.

جدول١ـ ابعاد توصیه  شدۀ آخور به ازای هر رأس گوسفند و بز در سنین مختلف )سانتی  متر(

بز یک  ساله یا ابعاد آخور
شیشک

قوچ یا بز نرمیش یا بز مادهبره یا بزغالة پروار

4550ـ3040ـ3525ـ30طول آخور

304040ـ4025ـ30ارتفاع لبۀ داخلی

70ـ7060ـ605060ـ50ارتفاع لبۀ خارجی

40305050ـ30عرض آخور

25ـ2518ـ   2018ـ  2015ـ  15عمق آخور

بیشتر 
بدانیم

اگر در یک گلۀ گوسفند در مجموع 100 رأس میش و شیشک، 35 رأس بره پرواری، 25 رأس بره 
شیرخوار و 3 رأس قوچ نگه داری شود، مقدار آخور مورد نیاز برای این گله را محاسبه کنید.

پرسش

                               آخور دو طرفه                             آخور یک طرفه
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

٢ آبشخور: یکی از مهم  ترین وسایل حساس در آغل است. آبشخور نیز مانند آخور به دو شکل ثابت و متحرک وجود 

دارد.  هر رأس گوسفند و بز به طور متوسط روزانه 10ـ5 لیتر آب مصرف می  کند. آبشخور هم مانند آخور به دو دستۀ 
یک  طرفه و دو طرفه تقسیم می  شوند. محل قرار گرفتن آبشخور ها در جایگاه بسته در گوشه و در جایگاه نیمه  باز در 

محوطۀ بهاربند است. 

آبشخور خودکار مخصوص گوسفند و بز

جدول٢ـ ابعاد توصیه  شدۀ آبشخور به ازای هر رأس گوسفند و بز در سنین مختلف )سانتی  متر(

بره یا بز یک  ساله یا ابعاد آبشخور
شیشک

قوچ یا بز نرمیش یا بز مادهبره یا بزغاله پروار

510ـ23ـ31طول آبشخور

50ـ5040ـ4040ـ4030ارتفاع آبشخور

303030ـ3020ـ20عمق آبشخور

بیشتر 
بدانیم

اگر در یک گله گوسفند در مجموع 100 رأس میش و شیشک، 35 رأس برۀ پرواری، 25 رأس برۀ 
شیرخوار و 3 رأس قوچ نگه  داری شود، مقدار آبشخور مورد نیاز برای این گله را محاسبه کنید.

پرسش

١ آبشخور  باید در فاصلۀ مناسبی از آخورها باشد تا از آلودگی آب با خوراک جلوگیری شود. 
٢ در کف آبشخور سوراخی تعبیه شود که آب آن هر چند وقت یک بار تعویض  شود. 

توجه
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٣ وسیلة توزین گوسفندان: برای توزین گوسفندان از ترازو  های چرخ دار و سیار استفاده می  شود. 

٤ حمام ضد انگل  های خارجی سیار: معموالً در هر واحد پرورش که امکان ساخت حمام ضدکنۀ ثابت 

وجود ندارد، در نتیجه مي  توان از نوع سیار آن استفاده کرد.
٥ علوفه خردکن: این دستگاه براي خرد کردن علوفۀ خشک و تر )یونجه، کلش، ذرت و گیاهان دارویی و 

مانند آن( و به منظور تغذیۀ گوسفند و بز کاربرد دارد.
٦ آسیاب: داراي انواع چکشي و غلطکي بوده که براي خرد کردن غالت مورد استفاده در جیره به کار مي  رود.

٧ میکسر: براي مخلوط کردن اجزاي تشکیل  دهندۀ کنسانتره )جو، ذرت، کنجاله  ها، مکمل  ها، نمک و مانند 

آن( استفاده مي  شود.
٨ باالبر: برای انتقال خوراک به داخل آسیاب و میکسر استفاده می  شود.

٩ دستگاه شیردوشی: در پرورش گله  های شیری با توجه به نوع پرورش به جای شیردوشی دستی از دستگاه 

شیردوشی سیار مخصوص گوسفند و بز یا در حالت صنعتی از سالن شیردوشی ویژۀ دام سبک استفاده مي  شود.
١0 دستگاه پشم  چین: دارای انواع مختلف )برقی ـ دستی و صنعتی ـ موتوري( است که برای چیدن پشم 

گوسفند به کار می  رود.

 آبشخور ها را مرتباً تمیز کنید، زیرا خوراکی که هنگام نوشیدن آب در آن وارد می  شود، شرایط را براي 
رشد عوامل بیماري  زا فراهم مي  کند. 

اخالق 
حرفه ای

به جز موارد ذکر شده در باال چه تجهیزات دیگری برای پرورش گوسفند و بز مورد نیاز است؟ 
تحقیق 

کنید
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات،  

زمان، مکان و ...(
استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن

نمرهنمره دهی(

4

استقرار 
تجهیزات

آخور، آبشخور ها و 
بهاربند

استقرار کامل تجهیزات

استقرار نسبی تجهیزات

استقرار نامناسب تجهیزات

3کامل بودن تجهیزات

2ناقص بودن تجهیزات

1وجود تجهیزات نامناسب

قرار دادن آخور و آبشخور هاي متحرك در بهاربند
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

١ لباس کار، چکمه، دستکش، کاله و ماسک مخصوص 
٢ آخور و آبشخور متحرک به تعداد مورد نیاز

مراحل انجام کار:
١ لباس کار، چکمه، دستکش، کاله و ماسک مخصوص 

را استفاده کنید.
٢ بــا توجه بـه تعداد گله تعداد آخـورهـا و آبشخور هـاي 

مورد   نیاز را مشخص کنید.
٣ آخورها و آبشخور ها را با احتیاط به بهاربند انتقال دهید.

٤ با توجه به محل آخورها، آبشخور ها را در محل مناسب 
قرار دهید.

٥ با توجه به ارتفاع آخورها و آبشخورها از تغذیۀ مناسب 
مطمئن شوید.

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی شایستگی آماده سازي محل پرورش گوسفند و بز

رویه انجام کار:
1ـ بررسی محل

2ـ تخلیۀ بستر جایگاه
3ـ شست  وشوي جایگاه

4ـ ضدعفونی جایگاه
5ـ نظارت بر استقرار تجهیزات

استاندارد عملکرد:
آماده نمودن محل پرورش 100 رأس گوسفند و بز

شاخص ها:
1ـ انتخاب جایگاه مناسب بر اساس اقلیم منطقه برای 100 رأس گوسفند و بز

2ـ تمیز بودن جایگاه
3ـ استقرار تجهیزات در محل  های مناسب

شرایط انجام کار:
جایگاه گوسفند و نیروي انساني ماهر.

ابزار و تجهیزات:
بیل، فرغون، تراکتور، تریلي، شعله  افکن، محلول  پاش، آسیاب، میکسر، مواد ضدعفونی  کننده، آخور، آبشخور، علوفه  خردکن و لباس کار.

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از ٣مرحلة کارردیف
1بررسی محل 1
2نظافت جایگاه2
2ضدعفونی جایگاه3
2استقرار تجهیزات4

زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی 
بهداشت  رعایت  ریاضی،  و  محاسبه  تجهیزات،  و  مواد  مدیریت  نگرش:  و 
فردی، ایمنی فرد در زمان آماده سازی جایگاه، امحای مناسب پساب حاصل 

کار در  دقت  و  درستکاری، صداقت  جایگاه،  و ضدعفونی  از شست وشو 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

رشته: امور دامی                                   درس: تولید و پرورش دام های سبک                                                   واحد یادگیری: ١                                                                               
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

واحد یادگیری 2 

تهیۀ گوسفند و بز

آیا تا به حال پی برده اید:

 گوسفند و بز را بر چه اساسی انتخاب می  کنند؟
 گوسفند و بز را از چه محلی می  توان خریداری نمود؟

 تعیین سن گوسفند و بز به چه روشی صورت می  گیرد؟
 برای حمل و نقل گوسفند و بز از چه وسایلی استفاده می  شود؟

هدف از این بخش تهیة گوسفند و بز مناسب با توجه به هدف پرورش، شرایط منطقة مورد نظر، سن و سالمت 
دام است. تهیة گوسفند و بز باید از یک محل مناسب و مورد تأیید ادارة دامپزشکی منطقه صورت گیرد، زیرا 

تهیة گوسفند و بز مناسب و سالم در شروع دورة پرورش در موفقیت دامدار نقش بسزایی دارد.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که 100 رأس گوسفند یا بز سالم را تهیه کنند.
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بررسی شکل ظاهری گوسفند و بز

تهیة  در  آن  از  بتوان  تا  است  اندام  های ظاهری حیوان  بز، شناسایی  و  انتخاب گوسفند  برای  مرحله  اولین 
ظاهری  اندام  مختلف  نواحی  زیر  کرد. شکل  استفاده  چند منظوره  و  پشمی  شیری،  گوشتی،  بز  و  گوسفند 
با  نژادها  روی  و  مختلف  سنین  در  است  ممکن  ظاهری  اندام  های  بررسی  می  دهد.  نشان  را  بز  و  گوسفند 

پذیرد.  صورت  خاص  ویژگی  های 

1ـ دهان   2ـ منخرین )سوراخ بینی(   3ـ غده زیر كاسه چشمی   4ـ صورت   5ـ چشم  
6ـ پیشانی  7ـ حفره شاخی   8ـ گوش   9ـ گردن   10ـ گلو   11ـ كتف   12ـ پشت   13ـ كمر      
14ـ مفصل ران   15ـ كپل   16ـ دم   17ـ ران   18ـ مفصل خرگوشی   19ـ ساق پا   20ـ قوزك پا

21ـ ُسم شبنمی   22ـ بخلوق   23ـ ُسم   24ـ كشاله ران   25ـ دنده ها   26ـ دور سینه
27ـ شانه   28ـ سینه   29ـ گوشت سینه   30ـ ساعد   31ـ زانو   32ـ كشالۀ دست   33ـ شكم

34ـ قضیب یا آلت تناسلی حیوان نر. 

موارد مشخص  شده در تصویر مقابل را نام  گذاری کنید. پرسش
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

نژاد عبارت است از گوسفند و بزی که در صفات ظاهری و ژنتیکی شبیه هم بوده و بتوانند این صفات را به 
نسل بعد منتقل نمایند. 

بررسی شكل ظاهری گوسفند و بز
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار، چکمه، ماسک و دست کش 1
 گوسفند                2

 بز             3
 باکس انفرادی 4

مراحل انجام كار:
 لباس کار بپوشید. 1

 دام را با آرامش و بدون استرس مهار کنید. 2
 در نزدیکی گوسفند قرار بگیرید. 3

 قسمت  های مختلف بدن گوسفند را نشان دهید. 4
 در نزدیکی بز قرار بگیرید. 5

 بز را با آرامش و بدون تنش مهار کنید. 6
 قسمت  های مختلف بدن بز را نشان دهید. 7

فعالیت 
كارگاهی

منظور از نژاد چیست؟ بحث 
كالسی

نژادهای گوسفند ایران

در بین دام  های اهلی، گوسفند بیشترین تنوع نژادی را دارد. نژادها را می  توان براساس معیارهایی نظیر نوع 
اندازة جثه، نوع پشم و مواردی مانند آن طبقه  بندی نمود.  نبود دنبه،  یا  تولید، نوع منطقة پرورش، وجود 
هم  اکنون مشخصات 2٧ نژاد گوسفند و 12ـ10 نژاد بز در کشور شناسایی شده است. تعیین نژاد و گروه  بندی 
آنها کار آسانی نبوده، زیرا در این مورد عوامل ارثی و محیطی دخالت دارد. گوسفندان ایران را بر حسب داشتن 

دنبه، وزن بلوغ )سنگین، متوسط و سبک( و رنگ بدن می  توان به  صورت صفحة بعد طبقه  بندی نمود:
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مهم  ترین نژادهای گوسفند کشور به شرح زیر است:
نژادهای پوستی: گوسفندان پوستی دارای پوستی لطیف، ظریف و جعد )پیچیدگی( خاصی از پشم هستند 
که به  علت نرم و لطیف بودن تار پشم  ها روی پوست در تهیة پالتو و کاله استفاده می  شود. در ارزیابی این 
نژاد  این  باریک و ظریف اشاره کرد، پوشش پشتی روی گوسفندان  نژاد می  توان به دست و پای کشیده، 
تنک و کم  پشت بوده اما تار پشم  ها طویل است. عالوه بر جعد و ظرافت پشم روی پوست، رنگ تار پشم نیز 
حائز اهمیت است. در ضمن هر چه سن بره، کمتر باشد، پوست حاصله مرغوب تر است. در بین بسیاری از 
گوسفندان پوستی که در دنیا پرورش داده می  شوند، اهمیت پوست برة قره  گُل به  خاطر مرغوبیت محصول، 

بیشتر است.

مشخصات گوسفندان منطقة خود را از نظر وزن تولد، وزن بلوغ، وزن دنبه، تولید شیر و درصد 
دوقلوزایی بررسی کنید.

تحقیق 
كنید

نژاد قره ُگل

سنگین)شال، قزل، افشاری(        
متوسط)فراهانی و مغانی( رنگ های مختلف )به جز سفید(       

سبک )سنگسری، زندی و کردی(          
دنبه دار  

سنگین )لری و سنجابی(        
متوسط )ماکویی و کرمانی( رنگ سفید       
سبک )کلکوهی و بلوچی(        

گوسفندان ایرانی 

)زل و قره گل( نیم دنبه   
 

)زل مازندران( بدون دنبه   
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

گوسفندان  انتخاب  برای  است.  گوشت  تولید  ایران  در  گوسفند  پرورش  از  اصلی  نژادهای گوشتی: هدف 
گوشتی باید به نکاتی چون پیشانی پهن، گردن کوتاه و عضالنی، سینة عمیق و عریض، پشت و کمر مستقیم 

و پهن، کپل کوتاه، ساق  های درشت و ران  های حجیم و عضالنی توجه کرد. 

نژاد زندی

                                               لری                                                                                          شال

                                       مهربان                                                                                         افشاری
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نژادهای پشمی: در ایران هیچ گوسفندی به معنی واقعی با خصوصیت پشمی وجود ندارد، ولی تولید پشم 
برخی از نژادها بیشتر است که می  توان آنها را در یک گروه متمایز قرار داد. در ایران صادرات الیاف به  صورت 
خام بیشترین رقم صادرات غیر نفتی را شامل می  شود. این گوسفندان دارای بدنی کشیده و کم  عر ض  تر از 
باید به توزیع پشم در نقاط مختلف بدن و  گوسفندان گوشتی هستند. هنگام شناسایی گوسفندان پشمی 

فشرده بودن آن توجه کرد. گوسفندان بلوچی و ماکویی از این نوع هستند.

نژادهای شیری: در این گروه از گوسفندان، تولید شیر 
بهترین  از  یکی  است.  بیشتر  نژادها  با سایر  مقایسه  در 
گوسفندان شیری ایران گوسفند قزل است. در نژادهای 
شیری لگن پهن و عریض و دام از ظرافت کافی برخوردار 
هنگام  آنها  بافت  و  قرینه  کاماًل  باید  پستان  ها  است، 

باشد. شیردهی کاماًل پرشیر 

                                           بلوچی                                                                                        ماكویی

مجسمة یک گوسفند دارای پشم در تپة سراب ایران پیدا شده و نشان می  دهد که انتخاب گوسفندان با پشم 
مناسب به دست انسان در ٦000 سال قبل از میالد مسیح، در این منطقه اتفاق افتاده است.

بیشتر 
بدانیم

نژاد قزل
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

به نظر شما تصویر مقابل مربوط به کدام نژاد 
گوسفند است؟

فكر كنید

انواع نژادهای گوسفند در جهان

نژادهای گوسفند را می  توان بر اساس نوع تولید به  صورت زیر تقسیم  بندی نمود:

الف( گوشتی )آکسفورد، سافولک، تکسل، سات داون، شاروله و دورست داون(  
)مرینوس و رامبویه(      نژادهایی با پشم خیلی ظریف  1    

)چویوت، دورست و اکسفورد(     نژادهایی با پشم نسبتاً ظریف  2    
)الیسستر، لینکلن و رامنی(  نژادهای پشم دراز  3 ب( پشمی    
)کلمبیا، کوریدال و پاناما(  نژادهای پشم تالقی  یافته  4 نژادهای گوسفند  

)صورت  سیاه هایلند(   نژادهای پشم قالی  5    
ج( شیری    )فریزین شرقی، آواسی، الکاون و کیوسی(   
د( بارور )دوقلو یا چند قلوزا(   )بوروال، رومانف و کمبریج(  

نژادهای گوسفند ایرانی را که از نظر تولید پشم، گوشت، پوست و شیر دارای اهمیت هستند، نام 
ببرید؟

پرسش

گوسفندان ایرانی از نظر ضخامت پشم در کدام دسته قرار می  گیرند؟  تحقیق 
كنید
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                           الیسستر                                               كلمبیا                                                صورت سیاه هایلند

                                مرینوس                                                        رامبویه                                               دورست

                            شاروله                                                                   تكسل                                                               سافولك

                    فریزین شرقی                                              رومانف                                                          كمبریج 
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

نژادهای بز

به نظر برخی از دانشمندان در میان نشخوارکنندگان، بز اولین حیوانی بوده است که بشر به اهلی کردن آن در 
حدود نه تا ده هزار سال قبل از میالد مسیح پرداخته است. منشأ اولیة اهلی کردن و پرورش بز را به خاورمیانه 

)گنج درة ایران( نسبت می  دهند. بررسی  ها نشان می  دهد که ابتدا آریایی  ها بودند که بز را اهلی کردند.

طبقه بندی بزهای بومی ایران
 بزهای شیری: در این بزها تولید شیر از سایر تولیدات برتر بوده و در شرایط اقلیمی حاشیة خلیج فارس  1

و دریای عمان نگه داری و پرورش داده می  شوند و شامل بزهای نجدی، عدنی و تالی هستند.
 بزهای لیفی: این بزها به دو دستة مشخص تولیدکنندة الیاف کرکی و الیاف موهر تقسیم می  شوند. بزهای  2

کرکی مانند بزهای کرکی کرمان، یزد و جنوب خراسان بیشتر در مناطق حاشیة کویر نگه  داری می  شوند. 
دستة دوم بز مرغز یا مرخز است که جزء دام  های در خطر انقراض محسوب می  شود، الیافی شبیه موهر تولید 

می  کند و در مناطقی از استان کردستان پرورش می  یابد.
 بزهای شیری ـ مویی: این بزها شیر و کرك کم تری نسبت به دو گروه فوق تولید می  کنند و بیشتر به  3

شکل چندمنظوره پرورش داده می  شوند. اغلب بزهای مناطق مختلف کشور جزء این گروه هستند. در اغلب 
آنها الیاف از مو و کرك تشکیل شده که به  دلیل میزان کرك پایین معموالً کرك آنها برداشت نمی  شود. معموالً 
 از جمله می  توان به بزهای بومی یزدی، سیستانی،  هر بز به نام منطقة پرورش خود نام  گذاری شده است.

بوشهری، هرمزگان و مانند آن اشاره کرد.
از نظر تولید محصول بزها به چهار گروه شیری، گوشتی، کرکی و پوستی تقسیم می  شوند:

ایران  بلک و آرمان، دو نژاد جدیدی هستند که عالوه بر چندقلوزایی 
در برابر بیماری  ها، تغییرات دما، کمبود تغذیه و شرایط خشک  سالی 
مقاومت زیادی دارند. نژاد ایران  بلک از اختالط گوسفندان بلوچی 
ایران و کیوسی یونان و نژاد آرمـان از اختالط چهار نژاد کیوسی 
یونان، ایران بلک، شال و قزل به وجود آمده است. در نژاد ایران بلک 
میزان ذخیرة چربی در بافت گوشت اندك است و افزایش طول تار 

ماهیچه  در گوشت آن باعث لطافت و تردی گوشت می  شود. این دو نژاد در مرکز اصالح نژاد دام سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان رضوی تولید و ثبت شدند. 

حمایت از 
كار و سرمایۀ 

ایرانی

)سانن، آلپاین و نوبیان( الف( شیری     
)بوئر، کایکو، مایتونی، اسپانیایی و پیگمی(  ب( گوشتی     

 یک پوششی     )آنقوره و مرغز( 1 نژادهای بز                          
ج( کرکی      

 دو پوششی       )کشمیر، نیقوره، پیقوره و رائین(  2                      
د( پوستی    )بز سیاه بنگال(    
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                              بز سانن                                       بز آلپاین                               بز نوبیان

                             بز بوئر                                               بز اسپانیایی                                                             بز پیگمی

                            بز سیاه بنگال                                                                   بز مرغز                                                  بز كشمیر

                            بز نجدی                                                 بز یزدی )ندوشن(                                                           بز تالی
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

نحوة انتخاب نژاد گوسفند و بز

در سطح جهان نژادهای مختلف گوسفند و بز وجود دارد؛ در حالی که در هر کشوری فقط تعداد محدودی 
از این نژادها برای صنعت تجاری کشور اهمیت دارند. در سایت  های مختلف اینترنتی و کتب مرتبط با آن 

می  توان انواع نژادهای گوسفند و بز را مطالعه و شناسایی کرد.

با توجه به استان  های مشخص  شده در نقشه نام نژادهای بومی گوسفند و بز در هر استان را مشخص 
کنید و در کالس درس گزارش دهید.

تحقیق 
كنید

برای تهیة گوسفند یا بز چه نژادی را باید خرید؟ بحث 
كالسی

تصمیم  برای این که چه نژاد یا نژادهایی را پرورش دهیم، بسیار مهم است. بنابراین اولین و مهم  ترین توجه 
هر گله  دار برای انتخاب نژاد باید انگیزه و هدف او از پرورش گوسفند و بز باشد، آیا هدف تولید الیاف پشمی 
یا کرك هست یا منظور دامدار تولید شیر و گوشت و فروش آن در بازار است. نوع پاسخ به این سؤاالت دامدار 
را در انتخاب نژاد پرورشی هدایت می  کند و نژاد مناسب برای مزرعه و گله را می  تواند از این طریق انتخاب 

سیستان و 
بلوچستان

گلستان

مازندران

گیالن

قزوین البرز
تهران

زنجان

همدان
كرمانشاه

كردستان

آذربایجان
 شرقی

آذربایجان غربی

ایالم

قم

ركزی
م

چهارمحال

بویراحمدكهگیلویه و  و بختیاری

فارس

هرمزگان

كرمان

لرستان

خوزستان

بوشهر

اصفهان

یزد

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان 
شمالی

سمنان

خلیج فارس
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کند. در مرحلة دوم قیمت نژاد و در دسترس بودن آن تأثیرگذار است، همچنین در انتخاب نژاد سازگاری با 
شرایط اقلیمی منطقه هم باید مورد توجه قرار گیرد.

اگر هدف از پرورش گوسفند و بز به  صورت داشتی است، نژادهای موجود در منطقة خود را مطالعه کنید و 
هر کدام را که با شرایط منطقة شما سازگار بود، خریداری کنید. حتماً گوسفندان یک  دست و یکنواخت با 

مشخصات نظیر هم انتخاب کنید.
اگر هدف شما پرواربندی است، با توجه به مطالب بخش نژادهای گوسفند ایران، نژادهای گوشتی را که با 

شرایط منطقة شما سازگاری دارند، تهیه کنید. 

برای تهیۀ گوسفند یا بز خودتان اقدام كنید.
در موقع خرید با چشم باز و آمادگی کامل وارد گله شوید و هر یک از گوسفند و بزها را با صبر و از مقابل، 

پهلوها و پشت سر مورد مشاهده کلی قرار دهید.

مواردی که در زمان خرید میش و بز ماده باید رعایت شود: 
 گردن دام نباید خیلی بلند و شل باشد. 1

 وقتی فاصلة بین دو دست و سینه و شانه کم باشد، نشانة آن است که حیوان ریه و قلب کوچکی دارد و  2

چنین حیوانی ناسالم است.
 کپل و تهی گاه کم  عرض با پاهای بلند، نشان می  دهد که اتاقک رشد جنین کوچک است و در نتیجه اندازة  3

جثة برة چنین میش و بزی کوچک خواهد شد و شیر و گوشت خوبی نمی  تواند تولید کند.
 فک پایین یا باال اگر کوتاه باشد، حیوان نمی  تواند خوب چرا کند و این عیب می  تواند ارثی باشد. 4

 دندان  های از هم باز شده یا شکسته یا ریخته عالمت پیری دام است. 5

 پلک چشم کم  رنگ و زرد توأم با سستی حیوان و ریختن پشم عالمت ابتال به انگل  های داخلی است، پلک  6

چشم حیوان سالم، صورتی  رنگ است.
 گله  ای که حیوانات آن یک  دست و یک  رنگ نباشند، عالمت این است که از یک نژاد نیستند و از چنین  7

گله  ای نمی  توان گوسفند خوب انتخاب نمود. 
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 وجود کنه در داخل پشم و مو، پستان و گوش و یا ریختن پشم قسمتی از بدن و ضخیم شدن پوست نشانة  8

ابتالی دام به انگل  های خارجی است.
 پستان کور و سفت، عالمت بیماری است نباید وارد گلة شما شود. پستان میش و بزی که نزاییده است  9

زیر شکم چسبیده است. پستان دام شیرده بزرگ، نرم و کمی آویزان است.
 میش  و بزهایی که نسبت به سایرین خیلی چاق هستند، شاید یک سال آبستن نشده  اند )قصر(.  10

 دنبه  های آویزان و خیلی سنگین باعث قصر ماندن میش  ها می  شود. 11

به غیر از موارد فوق چه عوامل دیگری را باید در زمان خرید میش یا بز ماده در نظر گرفت؟ بحث 
كالسی

خرید قوچ و بز نر

اگر شما یک گلة داشتی دارید و می  خواهید تولیدات گلة خود را بهبود بخشید باید به انتخاب قوچ و بز نر 
خیلی اهمیت دهید.

دلیل اهمیت انتخاب قوچ و بز نر در یک گلة داشتی 
چیست؟

بحث 
كالسی

نكات مهم در انتخاب قوچ و بز نر
 یک قوچ و بز نر خوب دارای ظاهری نرینه و خشن است. 1

 سینه  اش پهن و فاصلة دو دست در محل اتصال به سینه زیاد است. 2

 کمر و پشت آن قوی و بدون انحنا است. 3

 خط زیر شکم مستقیم و فاصلة آن تا خط پشت زیاد است.  4

 کمری بلند و پهن دارد که خود عالمت داشتن راستة خوب و پُرگوشت است. 5
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 کپل قوچ خوب، پهن و عضالنی است. 6

 ران  ها قوی، کلفت و پر گوشت است که گوشت آن به قیمت بیشتری فروخته می  شود. 7

 هر دو بیضة دام مساوی و دارای رشد کامل  باشد. 8

 بدن به  طور یکنواخت پوشیده از پشم است. قوچ با پشم ظریف  تر، بلندتر، فشرده  تر و بدون مو، پشم گله  9

شما را بهبود می  بخشد.
 سعی کنید قوچ شما تمام صفات نژاد مورد پرورش را داشته باشد و از نژاد خالص باشد. همیشه صفات  10

گوشتی را در اولویت اول و صفات شیری، پشمی، پوستی را در اولویت  های بعدی قرار دهید.

نكات مهم در انتخاب و خرید برة پرواری
با توجه به این که در یک واحد پرواربندی با تغذیة دستی حدود ٥0 تا ٦0 درصد هزینه  های جاری مربوط به 
خرید دام است؛ انتخاب برة مناسب برای پروار، از مهم ترین مسائل مربوط به سودآوری واحد پرواربندی است.
 در انتخاب دام پرواری بهتر است که دام هنگام خرید نسبتاً الغر باشد ولی نه دام الغر و بیمار که به  دلیل  1

سوء تغذیه اصطالحاً شیرسوز شده باشد.

 برة مناسب برای پرواربندی باید دارای دست و پا و گردنی کوتاه و ران  های قوی و دنبة کوچک باشد.  2

 عرض و طول مهره  های پشت بسیار مهم است، زیرا همین قسمت باارزش  ترین ناحیة الشه یعنی راسته  3

را تشکیل می دهد. عرض سینة پهن و پاهای جلو به هم نزدیک نبوده و دست  ها و پاها به  صورت چهار ستون 
مستقیم و متقارن زیر بدن قرار گرفته باشند. 

 عمق بدن و سینه نیز حائز اهمیت است، زیرا عمق بدن در قسمت سینه و ران الشة مرغوب  تری را به دست  4

می  دهد. 
 باید دام را برای مسافت کوتاهی در یک محیط روشن و باز حرکت دهید و سرزنده بودن آنها را مشاهده  5

کنید و دیگر این که از لحاظ ظاهری تشخیص داد که بره بیمار نباشد. 
 همچنین وضعیت چشمان بره را از نظر بیماری و سر زندگی معاینه و از روی دندان  ها سن دام را تعیین  6

کنید. 

منظور از گوسفند و بز شیرسوز چیست؟ بحث 
كالسی
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 سن مناسب بره  ها برای پروار کردن 4 الی ٧ ماه و وزن مناسب 2٥ الی 3٥ کیلوگرم است )میانگین 30  7

کیلوگرم(. این بره  ها باید درشت  اندام و دارای وضعیت بدنی متوسط و خوب باشند. 
 انتخاب دام  ها باید به گونه  ای باشد که وزن  دام  ها یکنواخت و نزدیک به هم باشد. 8

به جز موارد فوق چه عوامل دیگری را باید در زمان خرید بره برای پرواربندی در نظر گرفت؟ بحث 
كالسی

اگر دام سالم باشد باید بتواند به  درستی نشخوار کند. نشخوار خوب نشانه این است که دام می  تواند 
 باید نصف گلة شما در حال  به  خوبی خوراك مصرف کند. وقتی به گلة گوسفند و بز نگاه می  کنید،

 باشند. نشخوار

توجه

خرید دام باید زیر نظر کارشناس  های ادارة دامپزشکی و دامپروری انجام شود. به این ترتیب از خطر 
انتخاب نادرست و خرید دام  های بیمار، جلوگیری می  شود. این کار برای حفظ بهداشت دام  ها و جلوگیری 

از شیوع بیماری  ها در منطقه و از دیدگاه اقتصاد ملی حائز اهمیت است.

اخالق 
حرفه ای

خوراندن کاه و آب نمک به دام به  دست فروشنده هم می  تواند باعث ضرر اقتصادی شود. علوفة خشبی 
و کاه به مدت زیادی در شکمبه توقف دارند، بنابراین موقع خرید می  توان با توجه به پُر بودن شکم 
دام پی برد که خوراك خشبی زیادی به دام خورانده شده است و باید موقع خرید 2ـ1 کیلوگرم از 

وزن گوسفند را بابت آن کم کنند.

بیشتر 
بدانیم

انتخاب گوسفند و بز سالم برای پرورش
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار، چکمه، ماسک و دست کش   1
 گوسفند و بز 2

مراحل انجام كار:
 لباس کار بپوشید. 1

 شناسنامة دام را در صورت وجود مطالعه کنید  2
و با پالك گوش تطبیق دهید.

 در ابتدای کار از فاصله  های مناسب دام  ها را از  3
مقابل، پهلوها و پشت سر مشاهده کنید.

فعالیت 
كارگاهی
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 سرزندگی یا افسردگی دام را بررسی کنید. 4
 سختی یا نرمی عضالت نواحی پشت و کمر دام را با لمس مشخص کنید. 5

 ظرافت یا ضخامت گردن دام را بررسی کنید. 6
 سر و بدن دام را از نظر وجود زخم و ضایعات بررسی کنید. 7

 دام را از نظر چاقی و الغری ارزیابی کنید. 8
 کیفیت ظاهری پشم دام را بررسی کنید. 9

 دام را وادار به حرکت کنید و وضعیت سم، طرز ایستادن دام و نحوه راه رفتن آن را مشاهده کنید. 10
 وضعیت پستان در میش و بیضه  ها در قوچ باید بازرسی شود. 11

12 ویژگی  های دنبه از نظر اندازه و شکل ظاهری مد نظر قرار گیرد. 
13 آخرین مراحل دادن داروهای ضدانگل و واکسیناسیون را سؤال کنید.

14 دام مناسب را انتخاب کنید.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل كارردیف
 شرایط عملكرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

استاندارد )شاخص  ها/داوری/نتایج ممكن
نمرهنمره  دهی(

1

انتخاب 
گوسفند و بز

شناسنامه  ها
شجره  نامه

گوسفند و بز

انتخاب مناسب
انتخاب قابل 

قبول
انتخاب نامناسب

3بررسی کامل گوسفند و بز

2بررسی نسبتاً کامل گوسفند     و      بز   

1برسی نامناسب گوسفند و بز

زمان مناسب خرید دام

خرید دام با قیمت مناسب از جمله عواملی است که در کاهش هزینه و سوددهی بیشتر مؤثر است. با آگاهی 
از وضعیت دام می  توان زمان عرضة آنها را به بازار فروش پیش  بینی کرد. 

اگر می  خواهید گلة شیری تشکیل دهید، بهترین موقع خرید، فصل شیردهی میش  و بزهاست. هر میش و 
بزی را که پستان بزرگ  تر و بره  های نسبتاً قوی  تری داشت، انتخاب کنید. 

این صورت باید به   بهترین موقع خرید، فصل زایمان است و در  اگر می  خواهید گلة پوستی داشته باشید،
 از نزدیک دید و آنهایی را انتخاب کنید که پوست  مرکز پرورش نژاد رفته و بره  های کمتر از یک هفته را
مرغوب تری دارند و مادرشان قوی و پرشیر است. همچنین بهترین زمان برای خرید قوچ یک تا دو ماه قبل 

از فصل جفت  گیری است.
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برای گلة داشتی بهترین سن بین 12 تا 1٨ ماه است. بعضی ترجیح می  دهند که گوسفند یک  ساله 
بخرند که در این صورت ارزان  تر تمام خواهد شد، ولی معلوم نیست که این گوسفند و بزها می  توانند 
مادران خوبی باشند یا نه؛ همان طورکه در باال اشاره شد برای خرید گوسفند شیری یا پوستی حتماً 

گوسفند باید حداقل یک شکم زاییده باشد تا مشخصات مورد نظر را بتوانیم مشاهده کنیم.

بیشتر 
بدانیم

در کشور ایران زمان زایش گوسفندان در اواخر زمستان تا اوایل بهار است. در این زمان علوفة سبز مراتع در 
دسترس دام قرار می  گیرد و دام می  تواند به اندازة کافی از مراتع استفاده کند. اگر فعالیت یک دامپرور منحصر 
به امر پرواربندی باشد، الزم است از تابستان به این کار اقدام نماید تا بتواند حداقل دو دوره در طول سال، 

بره پروار نماید. 

خرید بره در ابتدای تابستان دو مزیت عمده دارد:
 بره  ها تا شروع پروار از نظر تکامل سیستم استخوانی در وضعیت بهتری بوده و آمادگی آنها برای پروار  1

است. بیشتر  شدن 
 در این زمان قیمت بره  ها و هزینة خرید آنها کمتر از سایر اوقات سال است. 2

قوچ و بز نر را بهتر است تا حد امکان از ایستگاه  های اصالح نژاد یا از گله  های تحت پوشش طرح 
محوری بهبود مدیریت و اصالح نژاد جهاد کشاورزی تهیه کنید. 

اخالق 
حرفه ای

باید توجه داشت که قیمت هر گوسفند و بز با توجه به نژاد، وزن، جثه و منطقة فروش متفاوت است. توجه

شکل زیر را با کمک هنرآموز خود تحلیل کنید؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

بحث 
كالسی

اسفند بهمن  دی آذر  آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

نمودار 1ـ1ـ نوسانات قیمت هر كیلوگرم وزن زنده بره در طول سال

زن
د و
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ر و

ی ه
ازا

به 
ت 
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ق
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محل  های مناسب خرید دام

کاروانسراها و میادین عرضة دام، واحدهای داشتی گوسفندداری و پرورش  دهندگان روستایی، از جمله مراکز و 
مکان  های موجود برای خرید دام هستند. افراد کم  تجربه برای خرید گوسفند و بز اغلب به میادین دام مراجعه 

می کنند، زیرا:
 در میادین دام، اغلب نژادهای گوسفند و بز منطقه وجود داشته و می  توانند نژاد دلخواه خود را انتخاب  1

کنند.
 به علت عرضة تعداد زیاد دام، می  توانند تعداد رأس دام مورد نیاز خود را از یک محل خریداری نمایند. 2

در طی یک سال  زنده  وزن  کیلوگرم  ازای هر  به  را  بره  قیمت  واحدهای گوسفندداری  به  مراجعه  با 
کنید. مقایسه  و  کرده  یادداشت 

پروژه

 روش  های تهیه و خرید گوسفند و بز

گوسفندان و بزها به یکی از روش  های صفحة بعد به فروش می  رسند:

میادین خرید و فروش دام

1ـ میزان آلودگی در میادین و کاروانسراهای اطراف کشتارگاه  های دام و دامداری  های سنتی باال است؛ 
لذا تا حد امکان از خرید دام از این مراکز پرهیز کنید. 

2ـ میادین عرضه دام باید دارای پروانه بهداشتی بهره برداری از سازمان دامپزشکی کشور باشند. 

توجه
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خرید دام زنده
ممکن است به سه روش زیر صورت پذیرد.

الف( مراكز خرید و فروش یا میادین دام: دارای مزیت  های زیر است: 
 خرید دام با قیمت پایین و سود عادالنه،   صورت می گیرد. 1

 دام به قیمت واقعی روز، خریداری می  شود. 2

ممکن است فروشنده هزینه  هایی را مانند هزینة ایاب و ذهاب، حمل و نقل و علوفه به دامدار تحمیل 
کند.

بیشتر 
بدانیم

ب( فروش دام در محل پرورش: در این روش خریدار، دام را از محل پرورش تهیه می  کند. دامدار با ترازو 
وزن دام را برآورد و بر حسب قیمت بازار و در نظر گرفتن سود مناسب برای خود، قیمت نهایی را اعالم و با 

بحث و تبادل نظر با فروشنده به توافق خواهند رسید.
ج( فروش دام با درج آگهی در سایت  ها و روزنامه  ها: استفاده از اینترنت و وسایل ارتباط جمعی، یک 

امکان برای خرید و فروش دام است؛ امکانی که تا چندی پیش به این شکل فراهم نبود.

 از طریق اینترنت و روزنامه مراکز خرید و فروش دام در منطقة خود را شناسایی کنید. 1
 انواع وسایل نقلیه  ای را که برای حمل و نقل گوسفند و بز استفاده می  شود، مشخص کنید. 2

تحقیق 
كنید

نحوة خرید گوسفند و بز
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار، چکمه، ماسک و دست کش  1
 گوسفند و بز   2

مراحل انجام كار:
 لباس کار بپوشید. 1

 گوسفند و بز انتخابی را از گله جدا کنید. 2
بررسی  را  بز  و  گوسفند  ظاهری  وضعیت    3

. کنید
توافق  فروشنده  با  را  مبلغ  پرداخت  نحوة    4

. کنید

فعالیت 
كارگاهی
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مراحل كارردیف
 شرایط عملكرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

استاندارد )شاخص  ها/داوری/نتایج ممكن
نمرهنمره  دهی(

2

مراجعه به مراکز 
خرید و فروش 

مراکز خرید و فروش
وسیلة نقلیه

آگهی، اینترنت

تعیین مراکز معتبر

تعیین مراکز نیمه معتبر

تعیین مراکز نامعتبر

3مراجعه به مراکز معتبر

2مراجعه به مراکز نیمه  معتبر

1مراجعه به مراکز نامعتبر

گواهی بهداشت و سالمت دام

این نوع گواهی  نامه که برای خرید کاالی خوراکی، دامی و پوست دام است، معموالً از سوی خریدار درخواست 
می  گردد و درستی آن باید به  وسیلة سازمان  دامپزشکی منطقه تأیید شده باشد.

همه خریداران دام زنده،  باید گواهی  نامة بهداشتی و کنترل کامل سالمت دام را از فروشنده دریافت 
کنند.

توجه
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           بسمه تعالی
شبكۀ دامپزشكی استان                                        وزارت جهاد كشاورزی                                             شماره:
شبكۀ دامپزشكی شهرستان:                                سازمان دامپزشكی كشور                                         تاریخ:

                                                                       گواهی بهداشتی ـ قرنطینه  ای حمل دام زنده                 پیوست:

به استناد مادة 4 آیین نامه اجرایی چگونگی کنترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فرآورده  های خام دامی 
موضوع بند ،ذ، مادة 3 و بند ،ب، مادة ٥ قانون سازمان دامپزشکی، بدین وسیله اجازه داده می  شود.

آقای/خانم/شركت:                                 ساكن/واقع در استان:                 شهرستان:

تعداد:                متعلق به:              با وسیلۀ نقلیه مجاز به شماره:                 به رانندگی:

از مبداء:                                         به مقصد:

از مسیر:                                         به منظور:

با توجه به مشخصات ذیل حمل و در محل تخلیه نماید.

مشخصات دام: خروجی داخلی

نوع دام:                      جنس:                      نژاد:

مالحظات:                         سایر مشخصات: شمارة پالك

اقدامات بهداشتی

رونوشت:

ادارة كل دامپزشكی استان:

شبكۀ دامپزشكی شهرستان برای اقدام الزم برابر با مقرارات:

تذكر مهم:
1ـ این گواهی قابل انتقال نبوده و فتوکپی آن و نسخه  های بدون مهر و امضا و شماره ارزش نداشته و مدت اعتبار آن از تاریخ صدور 

به مدت ............... می  باشد.

2ـ حمل  کننده موظف است به  منظور اجرای مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق کاال به پاسگاه  های نیروی انتظامی و همچنین جهت 
ـ    قرنطینه  ای به پست  های قرنطینة دامی مستقر در مسیرهای تعیین  شده مراجعه نماید. کنترل  های بهداشتی   

كنترل: توسط مأمورین پست قرنطینة دامی مستقر در مسیر راه با قید تاریخ و ساعت عبور

نام و امضای مأمور: نام و امضای مأمور:  نام و امضای مأمور: 

مهر پست کنترل  کننده: مهر پست کنترل  کننده:  مهر پست کنترل  کننده: 

تاریخ........... ساعت........... تاریخ........... ساعت...........  تاریخ........... ساعت........... 
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تشخیص سن گوسفند و بز

تعداد  از طریق حلقه  های شاخ و  بز  و  تشخیص سن گوسفند 
است. امکان  پذیر  پیشین  دندان  های 

 این  حلقه  های شاخ: از طریق شمارش  تعیین سن  الف( 
روش بیشتر در بزها قابل استفاده است، زیرا اکثر گوسفندان 
شاخ  دارای  دام  های  شاخ  رشد  با  معموالً  هستند.  شاخ  فاقد 
حلقه یا گره  های برجسته  ای در آن ظاهر می  شود که هر حلقه 

است.  سال  یک  نشان  دهندة 
ب( تشخیص سن با استفاده از دندان: روش دیگر استفاده 
از تعداد و شکل و زمان رویش دندان  هاست. معموالً بره و بزغاله 
به هنگام تولد فاقد دندان بوده و در پایان هفتة اول دندان  های 
شیری از نوع پیش، شروع به رشد نموده و ظاهر می شوند و در 
سن دو ماهگی کاماًل در فک پایین قابل مشاهده است. با آغاز 
 دندان  های   جایگزین دائمی  دندان  های   سالگی  یک و نیم سن

شیری می  شوند. 

گوسفند و بز دارای چه تعداد دندان  شیری و دائمی است؟  فكر كنید

تعیین سن دام بر اساس رشد دندان
وجود یک جفت دندان ثنایای مركزی دائمی = 1 تا 1/٥ سال

وجود یک جفت دندان ثنایای میانه داخلی دائمی = 1/٥ تا 2 سال
وجود یک جفت دندان ثنایای میانه خارجی دائمی = 2/٥ تا 3 سال

وجود یک جفت دندان ثنایای گوشه  ای دائمی = 3/٥ تا 4 سال

>1

 
2ـ1

 
3ـ2

4ـ3

 
<4

 
پیر
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به ازای هر یک جفت دندان دائمی ثنایای فک پایین، یک سال را برای حیوان در نظر می  گیریم. در صورتی 
که هر ٨ دندان دائمی در فک پایین استقرار یابد، سن حیوان، 4 سال است. بعد از 4 سالگی، ساییده  شدن 
دندان  ها شروع می  شود. در ٧ سالگی بین دندان  های ثنایا فاصله ایجاد شده و شروع به ریختن می  کنند در این 

هنگام اصطالحاً به دام دندان شکسته می  گویند.

راهنمای تشخیص سن با استفاده از دندان در گوسفند و بز

                      سن بره كمتر از یك  سال است.                                                    بره 1 تا 2 سال سن دارد.
 

                         سن دام بین 2 تا 3 سال است.                                                  سن دام بین 3 تا 4 سال است.

                   سن دام بین 4 تا 5 سال است.                                                                  سن دام بین 7 تا 8 سال است.
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           سن دام بیش از 11 سال است )بی  دندان(.                          سن دام بین 10 تا 11 سال است )دندان شكسته و كم  دندان(.                    

در نواحی پرسنگ، دندان  های گوسفندان و بزها در نتیجة چرا ساییده می  شود. به دام  هایی که دچار 
ساییدگی دندان هستند، دندان  کوتاه می  گویند. این حالت ممکن است بعد از 4 سالگی ایجاد شود.

بیشتر 
بدانیم

با کمک تصاویر زیر سن دام را تعیین کنید.

       1ـ ................................               2ـ .....................................               3ـ .....................................

                      4ـ ...................................                             ٥ـ ...................................

تمرین 
كنید
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تعیین سن گوسفند و بز
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار، چکمه و دست کش   1
 گوسفند و بز 2

مراحل انجام كار: 
 لباس کار بپوشید. 1

 گوسفند یا بز مورد نظر را مهار کنید. 2
 سر حیوان را نگه دارید و لب  های آن را از  3

باز کنید. هم 
 دندان  های دام را مشاهده کنید. 4
 سن گوسفند و بز را تعیین کنید. 5

 سن دام را به هنرآموز اعالم کنید تا مورد  6
گیرد. قرار  تأیید 

فعالیت 
كارگاهی

انعقاد قرارداد برای خرید و فروش گوسفند و بز
 از طریق اینترنت و مراکز خرید و فروش دام در منطقه، نمون برگ  های قرارداد خرید و فروش را  1

کنید. استخراج 
 نمون برگ  قرارداد را تهیه و در سه نسخه تکثیر کنید. 2

 قبل از انعقاد قرارداد تعداد دام، زمان حمل از جایگاه و نحوة توزین را در نمون برگ  مورد نظر ثبت  3
کنید.

 نحوة پرداخت مبلغ خرید و فروش دام را بنویسید. 4
 قرارداد را در سه نسخه تنظیم کنید و یک نسخه از آن را به خریدار دهید. 5

 دو نفر به  عنوان شاهد، قرارداد را امضاء کنند. 6

فعالیت 
كارگاهی

 پس از احراز سالمت گله از نظر بیماری  ها به  ویژه بیماری  های قابل انتقال به انسان، تعیین سن و  1
قیمت دام، اقدام به انعقاد قرارداد با شخص فروشنده کنید.

 در هنگام انتقال دام از یک شهر به شهر دیگر حدود 2 کیلوگرم از وزن دام کاسته می  شود، بنابراین  2
باید موقع خرید یا فروش این مورد را لحاظ کرد؛ بنابراین وزن خرید دام در مبدأ با مقصد متفاوت است.

اخالق 
حرفه ای

پشم گوسفندی که بر اثر باران،  تر شده است، 2 تا 3 کیلوگرم وزن آن افزایش یافته و در زمان خرید 
باید در قرارداد منظور شود.

توجه
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ردیف
مراحل 

كار

 شرایط عملكرد
)ابزار،     مواد، تجهیزات، 

زمان، مكان و ...(
نتایج ممكن

استاندارد )شاخص  ها/داوری/
نمره  دهی(

نمره

3

انعقاد 
قرارداد

نمون  برگ قرارداد
تأمین هزینه

عقد قرارداد مناسب
عقد قرارداد قابل قبول
عقد قرارداد نامناسب

3تنظیم قراداد مناسب

2تنظیم قراداد نسبتاً مناسب

1تنظیم قراداد نامناسب

حمل و نقل گوسفند و بز

برای انتقال دام از محل خرید به جایگاه متناسب با مسافت، تعداد دام و شرایط دامدار، از وسایط نقلیة مختلف 
می  توان استفاده کرد.

روش  های حمل و نقل گوسفند و بز
با حمل و نقل گوسفند و بز از محل خرید به مزرعه به دام تنش وارد شده و مقاومت دام را در مقابل بیماری  ها 

کاهش داده و موجب کاهش وزن و گاهی تلفات دام می  شود.
الف( انتقال دام  ها به  صورت پیاده )كوچ دام  ها(

 مشخص بودن مسیر راه و استفاده از مسیرهایی که از سوی مراجع قانونی مجاز شناخته  شده باشد. 1

 عبور ندادن دام  ها از مسیرهایی که در آن بیماری  های واگیر شایع است. 2

 وارد نکردن ضربه و فشار به بدن دام  ها. 3

 مساعد بودن شرایط جوی و آب و هوای مسیر راه. 4

 عبور دام با سرعت عادی. 5

ب( حمل و نقل دام با كامیون
ج( حمل و نقل با كشتی و هواپیما

انتقال گوسفند و بز به  صورت پیاده در روز اول 24 کیلومتر و روزهای بعد 1٦کیلومتر در روز انجام 
پذیرد.

توجه
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نکات مورد توجه در نقل و انتقال گوسفند و بز

نقل و انتقال گوسفند و بز برای پرواربندی و داشتی، مستلزم رعایت شرایط زیر است:
 سالمت دام  ها در زمان حمل باید به تأیید دامپزشک برسد و دام فاقد هرگونه عالیم بیماری  های واگیر  1

باشد.
 سازمان دامپزشکی کشور با همکاری نیروهای انتظامی، برای انتقال دام از استانی به استان دیگر دارای  2

قوانینی است. بر این اساس اطالع از این قوانین و اخذ مجوز حمل از دامپزشکی ضرورت دارد.
 شماره، مشخصات و سوابق بهداشتی دام  ها در مجوز تردد و حمل و نقل درج شود.  3

 برای طول مدت سفر، آب سالم و خوراك کافی برای دام  ها به همراه داشته باشید. 4

 ماشین  های حمل و نقل را پیش از بارگیری باید ضدعفونی و پاك  سازی کنید. 5

 از توقف  های غیر ضروری در مسیر حرکت پرهیز شود و قبل از حرکت از وضعیت آب و هوایی اطالع کامل  6

کسب کنید.
 کف ماشین حمل دام را حدود 3 تا 4 سانتی  متر با بستری مانند ماسة بدون خاك در تابستان و مخلوطی  7

از ماسه با کاه یا پوشال در زمستان بپوشانید.
 خوراك تَر و علوفه  های سبز، قبل و در زمان حمل در اختیار حیوان قرار نگیرد، زیرا ادرار و مدفوع باعث  8

کثیف شدن کف وسیلة نقلیه و حیوان می  شود.

 انتقال دام  به  صورت پیاده

انتقال با كامیون

انتقال با كشتی
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استانداردهای وسایل نقلیه

 با توجه به مسافت و تعداد دام باید از وسیلة نقلیة مناسب )قطار، کامیون یا وانت( استفاده کرد.  1

 برای مسافت  های بیش از٧٥0 کیلومتر بهتر است از قطار یا کامیون  های مخصوص حمل و نقل استفاده کرد. 2

باید دارای استانداردهای الزم )کف، دیوارها، سقف، پوشش و تهویة مناسب و مانند   کامیون حمل دام  3

آن( باشد.
 مساحت تقریبی کف خودرو برای حمل گوسفند و بز 0/3 مترمربع است. 4

 کلیة خودروهای ویژة حمل دام باید گواهی بهداشتی حمل از دامپزشکی مبدأ )خارج شهرستان( و گواهی  5

حمل داخل شهرستانی صادره شده به  وسیلة دامپزشک مجاز را به همراه داشته و به پست قرنطینه تحویل دهند. 
 کف وسیلة حمل دام نباید صاف و لغزنده باشد. 6

 وسایل حمل باید مجهز به رمپ بارگیری باشند. 7

چه نکات دیگری به جز موارد صفحة قبل در زمان حمل و نقل دام باید در نظر گرفته شود؟ بحث 
كالسی

 در موقع بارگیری و پیاده نمودن دام  ها با آرامش و خونسردی با گوسفندان و بزها رفتار شود. اخالق 
حرفه ای

 در تابستان حمل دام در شب و در زمستان در روز انجام شود. 1
 سرعت حرکت وسیلة نقلیه باید مناسب باشد به نحوی که به دام فشار بیش از حد وارد نشود. 2

توجه

حمل و نقل گوسفند و بز
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

   لباس کار و چکمه  1
 ماشین حمل   2

 مادة ضدعفونی کننده  3
 گوسفند و بز 4

مراحل انجام كار:
 لباس کار بپوشید. 1

 قبل از حمل و نقل گواهی حمل بهداشتی را از مراجع قانونی کشور دریافت کنید. 2
 ماشین را قبل از ورود دام ضدعفونی کنید. 3

 کاه کلش یا پوشال را در کف وسیلة نقلیه بریزید )بستر مناسب برای کف ماشین حمل دام انتخاب شود،  4
می  توان از ماسه یا ماسه با کاه و یا پوشال استفاده کرد و ضخامت آن باید حدود 3 تا 4 سانتی  متر باشد(.

فعالیت 
كارگاهی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل كارردیف
 شرایط عملكرد

)ابزار،      مواد، تجهیزات، 
زمان، مكان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص  ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممكن

4

انتقال به جایگاه 
قرنطینه

3هدایت مناسبانتقال مناسبوسیلة نقلیه

2هدایت نسبتاً مناسبانتقال نسبتاً مناسب

1هدایت نامناسبانتقال نامناسب

 حدود 12 ساعت قبل از حرکت میزان کمتری آب و غذا در اختیار دام قرار دهیم و 2 تا 3 ساعت قبل  5
از حرکت، از دادن آب و علوفة سبز به دام حتی  المقدور جلوگیری شود.

 ماشین را زیر سکوی بارگیری قرار دهید. 6
 دام  ها را تک به تک و به  آرامی وارد ماشین کنید. 7

 حمل و نقل دام  های آبستن ممنوع است )مگر در شرایط خاص(. 8
 چنانچه تعداد دام  ها زیاد باشد، دام  ها را با استفاده از نرده تفکیک کنید. 9

 ماشین با سرعت متوسط حرکت کند تا دام آسیب نبیند. 10
 هر چند ساعت یک بار، وضعیت دام  ها را بررسی کنید تا در صورت آسیب دیدن دام  ها اقدامات الزم  11

را انجام دهید.
12 در طی حرکت روزانه باید بستر دام  ها تمیز شود.

13 پس از رسیدن به مقصد، ماشین حمل را به سمت سکوی تخلیة دام هدایت کنید.
14 دام  ها را به  آرامی از ماشین حمل تخلیه کنید.

15 پس از پایان حمل و نقل کلیة وسایل باید شست  وشو و ضدعفونی شوند.

16 دام  ها را چند ساعت تحت نظر داشته باشید.

در هنگام حمل و نقل دام از وسایل نقلیة سالم و رانندگان با تجربه استفاده کنید. استفاده از رانندگان 
پرخطر و ماشین حمل معیوب، احتمال تصادف را بیشتر می  کند.

ایمنی

قرنطینة دام های تازه خریداری شده برای کنترل آنها از نظر ابتال به بیماری های مسری امری ضروری 
است. 

اخالق 
حرفه ای

قرنطینه را تعریف کنید و هدف از آن چیست؟  تحقیق 
كنید
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ارزشیابی شایستگی تهیۀ گوسفند و بز

شرح كار:
1ـ بررسی نژاد گوسفند و بز
2ـ مراجعه به مراکز فروش

3ـ انتخاب گوسفند و بز
4ـ انعقاد قرارداد و پرداخت هزینه

٥ ـ انتقال گوسفند و بز به جایگاه قرنطینه

استاندارد عملكرد:
تهیة 100 رأس گوسفند یا بز سالم از نظر عالئم ظاهری مانند دام  های حرکتی و مانند آن.

شاخص  ها:
1ـ انتخاب نژاد مناسب

2ـ انتخاب مراکز فروش معتبر
3ـ انتخاب گوسفند و بز سالم

4ـ عقد قرارداد
٥ ـ انتقال گوسفند و بز بدون تلفات و خسارت

شرایط انجام كار:
مراکز خرید و فروش، اینترنت و رایانه، شناسنامه ها و نمون برگ  های مربوط به آن و گوسفند و بز. 

ابزار و تجهیزات:
وسیلة نقلیه، وسیله برای حمل و نقل گوسفند و بز، نمون برگ  های رایانه  ای و ماشین حساب.

معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3مرحلۀ كارردیف
1انتخاب گوسفند و بز1
2مراجعه به مراکز خرید و فروش2
1انعقاد قرارداد3
2انتقال به جایگاه قرنطینه4

و  زیست  محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی  های 
نگرش: احراز سالمت گله از نظر بیماری  ها به  ویژه بیماری  های مشترك، ایمنی 
گلة گوسفند و بز، ایمنی خودرو، ایمنی افراد دخیل در کار، صداقت و امنیت 

وسیلة حمل و نقل.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

رشته: امور دامی                                                درس: تولید و پرورش دام  های سبك                                    واحد یادگیری: 2



فصل 2

ثبت مشخصات

آغاز هر گونه فعالیت مدیریتی و اصالح نژادی با تعیین و هویت بخشیدن به گوسفند و بز امکان  پذیر است، ثبت مشخصات این 
امکان را برای شناسایی گوسفند و بز در گله فراهم می  سازد. به  طور کلی ثبت مشخصات دام  شامل عملیات شماره  زنی حیوان، 
تهیه شناسنامه و ثبت اطالعات است. تهیة شناسنامه و ثبت مشخصات دام و انتخاب دام مناسب )به  گزینی( برای پیشبرد تمام 

امور در مدت پرورش اعم از بهداشت، بیماری  ها، بررسی تولیدات دام، تغذیه، اصالح  نژاد و مانند آن ضرورت دارد.
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واحد یادگیری ٣ 

شماره زنی

آیا تا به حال پی برده اید:

 هدف از شماره  زنی در گوسفند و بز کدام است؟
 معموالً شماره  زنی در کدام قسمت از بدن گوسفند و بز صورت می  گیرد؟

 برای شماره زدن گوسفند و بز به چه وسایلی نیاز است؟

برای پیشبرد امور پرورش )تغذیه، تولید مثل، زایمان، حذف و مانند آن( نیاز به شناسایی دقیق گله است. یکی 
از راه  های شناسایی دام  ها شماره  زنی است که به دو دستة دائمی و موقتی تقسیم می  شود. اهمیت شماره زدن 
در حیوانات برای تکمیل اطالعات مربوط به گله ضروری است. برای شناسایی و انتخاب دام  های برتر و موفقیت 
در حرفة  پرورش گوسفند و بز و همچنین ثبت اطالعات یا رکورد دام، شماره  زنی ضرورت دارد. شمارة دام باید 
در طول عمر حیوان دوام داشته و به  آسانی قابل رؤیت باشد. بدون شماره  زنی و ثبت اطالعات به  خصوص در 

گله  های بزرگ گوسفند و بز امکان دسترسی به اهداف فوق تقریباً غیر ممکن است.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود شماره  زنی 10 رأس گوسفند و بز را در یک روز 
انجام دهند.
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برای  و  گیرد  صورت  استاندارد  روش های  اساس  بر  باید  که  است  مهم  مدیریتی  ابزار  یک  دام  ها  شناسایی 
رکوردگیری و بیمه کردن آنها در برابر حوادث طبیعی و غیر منتظره ضروری است. شناسایی، این امکان را به 

دامدار می  دهد که رکوردهای جامعی از تولید شیر، چندقلوزایی و مشکالت بهداشتی گله را تهیه کند.
حداقل یک هفته تا یک ماه پس از زایش، بره  ها و بزغاله  ها را باید شماره  زنی کرد. برای شناسایی بره و بزغاله  
تازه متولد شده از روش شماره  گذاری موقت مانند شمارة گوش یا زنجیر گردن استفاده می  شود. بعد از 5 تا 

6 ماهگی از روش شماره  گذاری دائمی استفاده می  شود.

دامداران برای شناسایی دام  های خود از چه روش  هایی استفاده می  کنند؟ بحث 
کالسی

روش  های شناسایی دام
 

برای تعیین هویت حیوانات از روش  های موقت و دائمی استفاده می  شود. نوع موقت قابل تغییر و تعویض بوده 
ولی نوع دائمی را به راحتی نمی  توان تغییر داد.

روش های شناسایی و تعیین هویت گوسفند و بز باید قابل اعتماد، واضح و دارای هزینة منطقی باشد. توجه

شماره  زنی موقتی
پالک گوش: معموالً در ایران برای شناسایی گوسفند و بز از پالک های گوش استفاده می شود که به سادگی 
قابل تعویض هستند و ممکن است به آسانی هم مفقود شوند. پالک  های گوش از جنس فلز و پالستیکی بوده 

و در اندازه  های متفاوت وجود دارند.
 پالک  های فلزی دوام بیشتری نسبت به انواع پالستیکی دارد و معموالً در زمان واکسیناسیون علیه برخی 

بیماری ها مانند تب  مالت )بروسلوز( در گوش نصب می شود.

مزایا و معایب انواع پالک گوش پالستیکی و فلزی را بررسی کنید؟ تحقیق 
کنید

                 استفاده از پالک گوش فلزی                                     استفاده از پالک گوش پالستیکی
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پالک گردن: در برخی از دامداری  ها پالک را به  وسیلة 
زنجیر فلزی یا نوار به گردن بره آویزان می  کنند. پالک 
ممکن است در یک سمت زنجیر یا نوار باشد، گاهی 
نیز دو پالک در دو سمت نوار قرار می دهند تا دیدن و 
خواندن آن از هر دو طرف حیوان عملی و آسان باشد.

انواع پالک های پالستیکی به صورت آماده در بازار 
شماره  بدون  و  خام  پالک های  انواع  دارد.  وجود 
قابل خریداری است که خود دامدار می تواند  نیز 
عالوه بر نوشتن شمارة دام، اطالعاتی مانند تاریخ 
تولد، شمارة پدر و مادر یا اطالعات ضروری دیگر 
به  مواقع ضروری  در  و  نماید  آن حک  در  نیز  را 
 راحتی بخواند. این گونه پالک ها دارای ماژیک های 

مخصوص به خود هستند که رنگ آنها به آسانی از بین نخواهد رفت و دوام بسیار خوبی دارند، همچنین 
به  منظور تفکیک سنی، جنسیتی و نژاد دام، دامدار می تواند از پالک  هایی با رنگ  های متفاوت استفاده 

کند.

بیشتر 
بدانیم

استفاده از پالک گردن

اسپری: اسپری  رنگ  های متنوعی دارد و بیشتر در 
این  در  می  شود.  استفاده  دام  فروش  و  خرید  زمان 
روش گوسفند و بز را معموالً در ناحیة پشت یا سر 
عالمت  گذاری می  کنند، همچنین عالمت  گذاری دام  
در زمان  هایی مانند بیماری و جدا کردن آن از گله و 

استفاده می  شود.  نیز دام  های در حال زایمان 

چرا روش پالک گردن، کم ترین کاربرد را در شناسایی گوسفند و بز دارد؟ پرسش
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شماره  زنی دائمی
خال  کوبی 

خال کوبی روی سطح داخلی و یا خارجی گوش به  وسیلة پالک  کوب  مخصوص خال  کوبی )انبر خال کوبی( انجام 
می شود. این پالک  کوب  دارای حروف و ارقام تغییرپذیر هستند و به شکل سوزن های نوک تیز می باشند. اعداد 
سوزنی  شکل در پالک  کوب  مخصوص خال کوبی قرار داده می شود و مخاط داخلی گوش توسط آنها سوراخ 
می شود. سوراخ  های ایجاد شده به شکل شماره یا عالمت مورد نظر ظاهر می شود. سپس جوهر مخصوص روی 
آنها مالیده می شود. پس از چند روز جای سوزن ها بهبود می یابد و جوهر در زیر پوست به صورت نقاط رنگی 

باقی می ماند و شمارة دام با استفاده از جوهر به  کار رفته قابل خواندن خواهد بود.
در مقایسه با سایر روش های عالمت گذاری، خال کوبی نسبتاً پرهزینه است؛ اما اگر به درستی انجام شود تا 
آخر عمر حیوان، اثر آن باقی می  ماند. ولی حیواناتی که پوست گوش آن ها سیاه  رنگ است، نقش خال آنها 

واضح نیست.

برای  این سن جای کافی  یا 6 ماهگی صبر کرد. در  تا سن 5  باید  بزغاله  ها، حداقل  بره و  برای خال  کوبی 
نصب شماره  ها در گوش وجود دارد و گوش به اندازة کافی رشد کرده است. اگر دام را در سنین بسیار پایین 
خال کوبی کنید با رشد گوش اثر خال  کوبی به  تدریج محو می  شود. به عالوه ضخیم شدن تدریجی بافت  های 

گوش و افزایش مقدار مواد رنگی پوست، خال  کوبی را غیر قابل خواندن می  کند. 

 گوش خال  كوبی  شده 

دستگاه خال  كوب با حروف الفبایی
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استفاده از خمیر سوزانندة قلیایی
خمیر قلیایی توسط یک مهر الستیکی روی پوست خشک قرار داده می شود. این روش باعث ایجاد فرورفتگی 

بدون مو  می  شود. در چند روز اول پس از استعمال، باید حیوان را از باران و رطوبت محافظت نمود.
تعیین هویت به کمک امواج رادیویی1 

یک ریز فرستنده است که روی شمارة گوش، به  صورت 
ریـزتـراشه  هـای  یـا  و  داخـل شکمبـه  ای  بـلوس  های 
)میکروچیپ( کاشتنی در زیر پوست به کار می  رود. یک 
ابزار برنامه  ریزی  شده است که از فاصلة نزدیک، عالئمی 
خوانده  مخصوص  ابزاری  با  و  می  فرستد  رایانه  به  را 
از  استفاده  با  دام   هویت  روش شناسایی  این  می  شود. 
رایانه به تولید کننده کمک خواهد کرد تا رکوردگیری 
دام  ها آسان  تر انجام شود. هر جا که دسترسی به این 

وسیله ممکن باشد، استفاده از آن بسیار مفید خواهد بود، ولی می  تواند سبب ایجاد اشتباه نیز شود.

اثر بینی و اسکن شبکیة چشم 
اثر بینی هر گوسفند و بز همانند اثر انگشت انسان منحصر به فرد بوده و عمدتاً برای کمک به شناسایی دام 
در جشنواره  ها و جلوگیری از تعویض و جابه  جایی آنها به   وسیلة دیگر افراد می  شود. روش کار به این صورت 
است که ابتدا بینی بره را با جوهر آغشته نموده و سپس یک برگ کاغذ یا شناسنامة برة مورد نظر را بر روی 
جوهر فشار داده تا اثر بینی بر روی آن حک شود. اسکن شبکیه چشم در بعضی از مناطق به  علت آسان بودن 

عمل و استفاده از فناوری، جایگزین اثر بینی شده است.

Radio frequency identification = RFID ـ1

ایجاد شکاف در گوشنحوة ایجاد شکاف در گوش

٣000 100010

100
1

٣00

٣0

راست چپ

٣

استفاده از میکروچیپ در گوش گوسفند

با توجه به تصاویر زیر دربارة روش شماره  زنی از طریق ایجاد شکاف در گوش گوسفند و بز فکر کنید و 
نتایج آن را در کالس درس ارائه دهید.

فکر کنید

ایجاد شکاف در گوش 
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داغ زدن 
داغ زدن شامل دو روش سرد و گرم است، در روش سرد شماره ها یا حروف در مجاورت ازت مایع )دمای 
C°196-( یا یخ خشک )دمای C°79-( قرار گرفته، سپس پشم یا موهای قسمت مورد نظر )پشت یا پهلوی 
دام( تراشیده شده و پوست آن مرطوب می شود. در ادامه شماره ها را بسته به نوع و سن دام و نوع مادة مورد 
استفاده )ازت مایع، یخ خشک و الکل( حدود 5 تا 60 ثانیه روی پوست دام فشار می دهند. این عمل باعث 
ازبین رفتن رنگدانه های زیر پوست شده و رنگدانه های سفید تشکیل می گردد و در نتیجة آن مو یا پشم 
سفید روی پوست بدن دام نمایان می شود. در روش داغ گرم شماره ها یا حروف در مجاورت آتش قرار گرفته 
و گداخته شده سپس روی پوست دام فشار می دهند، این عمل باعث سوخته شدن سلول های پوست شده و 
هیچ پشم یا مویی جای آن رشد نخواهد کرد و باعث صدمه دیدن دام نیز می شود. شماره هایی که با استفاده 
از داغ روی بدن دام ایجاد می گردد، به آسانی محو نشده و به سهولت از فاصلة دور نیز قابل مشاهده است. 

                  استفاده از اثر بینی در شناسایی دام                                               استفاده از اسکن شبکیه چشم در بز

                                          داغ گرم                                                                               داغ سرد

در مورد مزایا و معایب هر یک از روش  های شماره  زنی بررسی کنید و در کالس درس گزارش دهید. تحقیق 
کنید



60

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات،  

زمان،  مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن
نمره دهی(

نمره

تعیین 1
دام

دام
زمان شماره زنی

سن دام

انتخاب دام مناسب
انتخاب دام نسبتاً مناسب

 انتخاب نکردن دام مناسب

3تعیین سن مناسب دام

2تعیین سن نسبتاً مناسب دام

1تعیین نامناسب سن دام

آماده  سازی وسایل و ابزار مورد نیاز برای شماره  زنی گوسفند و بز

متناسب با انتخاب نوع روش شماره  زنی به برخی از تجهیزات ذکر شدة زیر نیاز است:
1 لباس کار )چکمه ، دستکش، لباس کار( 

برای شماره  زنی بهتر است از روشی استفاده کنید که دام تحت کم ترین آزار و اذیت قرار گیرد. اخالق 
حرفه ای

تعیین دام مناسب برای شماره  زنی
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

1 تجهیزات ایمنی )لباس کار، چکمه، دست کش، ماسک و کاله(   
2 گوسفند و بز

مراحل انجام کار: 
1 لباس کار بپوشید.

2 از چکمه، ماسک، کاله و دست کش استفاده کنید.
٣ در دامداری هنرستان خود گوسفند و بز فاقد عالیم شناسایی را از سایر گله تفکیک کنید. 

4 هر یک از دام  ها را از نظر سالمت و سن بررسی کنید.
5 دام  ها را به محل شماره  زنی انتقال دهید.

فعالیت 
کارگاهی
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2 انبر دست خال  کوبی 

٣ جوهر خال  کوبی

4 زنجیر و شمارة گردن

5 پالک گوش فلزی

6 سوراخ  کن گوش

7 پالک گوش پالستیکی

8 دستگاه پالک  زنی )اپلیکاتور( 

9 رنگ داغ  زنی پشم

10 میله  های مخصوص شماره  گذاری

11 ریزتراشه )میکروچیپ( 

12 نوار یا پالک  های گردنی

1٣ مادة ضدعفونی  کننده )پنبه و الکل(

با کمک هنرآموز خود و با توجه به مطالب گفته  شده نام و کاربرد هر یک از وسایل زیر را بیان کنید. پروژه

................................................                ................................................          ................................................ 

................................................            ................................................           ................................................      
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................................................      ................................................            ................................................            

................................................             ................................................       ................................................    

آماده کردن وسایل برای شماره  زنی
 مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

1 لباس کار )چکمه ، دست کش، لباس کار و 
ماسک( 

2 زنجیر و شمارة گردن
٣ پالک گوش فلزی به تعداد الزم

4 سوراخ  ُکن گوش 
5 پالک گوش پالستیکی به تعداد الزم

6 دستگاه پالک  زنی    
7 مادة ضدعفونی کننده )پنبه، الکل و اسپری آنتی  بیوتیک(

مراحل انجام کار:
1 لباس کار بپوشید.

2 تجهیزات ایمنی فردی را به کار برید.
٣ شماره و دستگاه شماره  زن متناسب با آن را آماده کنید. 

4 وسایل ضدعفونی شامل پنبه، الکل و اسپری حاوی آنتی  بیوتیک را تهیه کنید.

فعالیت 
کارگاهی
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ثبت مشخصات

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات،  

زمان،  مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن
نمره دهی(

نمره

آماده 2
کردن 
وسایل

شماره زن
پالک

وسایل ضدعفونی

آماده کردن کامل وسایل 
آماده کردن ناقص وسایل 

آماده نکردن وسایل

3کامل بودن وسایل

2ناقص بودن وسایل

1نبود وسایل کار

روش مهار كردن دام برای شماره  زنی

برای انواع شماره  گذاری، شماره  زنی، سوراخ کردن یا خال  کوبی گوش  ها، الزم است فقط سر حیوان مهار شود.
اگر هدف خال  کوبی یا داغ کردن در ناحیه تهی  گاه حیوان باشد، باید حیوان را در جایگاه انفرادی مهار کرد.

در زیر برخی از روش  های مهار کردن گوسفند و بز نشان داده شده است.

نوع مهار حیوان بر اساس سن، میزان قدرت و توانایی حیوان و نوع روش شماره  زنی متغیر است. توجه

      دستگاه مهارکننده ثابت )ایموبالیزر(1                           نحوة مهار گوسفند با دست                          نحوة مهار بره با دست

Immobilizer ـ1
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات،  زمان، 
 مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن
نمره دهی(

نمره

طنابمهار دام3
دام

دستگاه مهار دام

مهار دام صحیح است 
مهار دام قابل قبول است
مهار نکردن صحیح دام

3مقید کردن صحیح دام

2مقید کردن ناقص دام
1مقید نکردن دام

استفاده از نرده و جایگاه انفرادیطناب برای مهار کردن گوسفند و بزصندلی مخصوص گوسفند1

مهار کردن دام برای شماره  زنی
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

1 لباس کار ) چکمه ، دست کش، لباس 
کار ( 

2 گوسفند یا بز
٣ طناب

4 صندلی گوسفند
مراحل انجام کار: 

1 لباس کار بپوشید.
2 تجهیزات ایمنی فردی را به کار برید.

٣ مکان مناسبی را برای انجام شماره  زنی انتخاب کنید.
4 وسیلة مهار را با توجه به امکانات دامداری تعیین کنید. 

5 اگر بره و بزغالة چند ماهه است آن را به  راحتی میان بازوان خود گرفته و سر حیوان را مهار کنید.
6 برای مهار گوسفند و بزهای بزرگ  تر از جایگاه انفرادی، طناب یا کمک فرد دیگر استفاده کنید.

7 مراقب باشید در هنگام مهار، کمترین تنش به دام وارد شود.

فعالیت 
کارگاهی

 Sheep chair ـ1
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شماره  زنی گوسفند و بز
متناسب با امکانات و تجهیزات موجود یکی از روش  های 

زیر را برای شماره  زنی گوسفند و بز به کار برید.
 مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

1 لباس کار )چکمه، دست کش، لباس کار( 
2 گوسفند یا بز

٣ تجهیزات مهار دام
4 وسایل شماره  زنی
مراحل انجام کار: 

الف( با استفاده از پالک گوش پالستیکی
1 لباس کار بپوشید. 

2 تجهیزات ایمنی فردی را به کار برید.
٣ سر دام را مهار کنید.

4 محل شماره  زنی را به  وسیلة پنبة تمیز آغشته با الکل ضدعفونی کنید.
5 برای نصب پالک گوش قاعدة گوش را بگیرید.

6 پالک گوش پالستیکی را در دستگاه پالک  زن مخصوص قرار دهید.
7 یک نقطه در پهن  ترین قسمت گوش بین شیارهای غضروفی تعیین کنید.

8 پالک زن را از جلوی گوش عبور دهید.
9 با فشردن پالک  زن پالک گوش را نصب کنید.

ب( پالک گوش فلزی
1 لباس کار بپوشید.

2 تجهیزات ایمنی فردی را به کار برید.
٣ سر گوسفند یا بز را مهار کنید.

4 یک نقطه در پهن  ترین قسمت گوش بین شیارهای 
غضروفی تعیین کنید.

الکل  آغشته با  پنبة تمیز  با  را  شماره  زنی  محل   5
ضدعفونی کنید.

6 پالک  زن را در محل مناسب گوش قرار داده، فشار 
دهید.

7 پالک گوش را طوری بزنید که عدد آن رو به جلو 
باشد. 

ج( خال  کوبی
1 لباس کار بپوشید.

2 تجهیزات ایمنی فردی را به کار برید.

فعالیت 
انتهای گوشکارگاهی

1__
4

1__
2

٣__
سر4
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات، زمان، مکان 
و ...(

استاندارد )شاخص ها/ نتایج ممکن
داوری/ نمره دهی(

نمره

شماره 4
زدن

دام، شماره زن، 
پالک گوش، مواد 
ضدعفونی کننده، 

دستگاه اسپری

شماره زنی صحیح انجام شده است
شماره زنی قابل قبول است

شماره زنی غیرقابل قبول است

تعیین محل صحیح 
شماره زنی

3

تعیین محل نسبتاً صحیح 
شماره زنی

2

تعیین نکردن محل صحیح 
شماره زنی

1

٣ شمارة مورد نظر را انتخاب کرده، داخل انبردست خال  کوبی قرار دهید.
4 برای جلوگیری از اشتباه، اعداد را روی یک مقوا فشار دهید تا مشخص شود که ترتیب اعداد صحیح است.

5 سر گوسفند یا بز را مهار کنید.
6 نقطه  ای در پهن  ترین قسمت گوش بین شیارهای غضروفی تعیین و محل مورد نظر را با الکل ضدعفونی 

کنید   .
7 انبردست خال  کوبی را روی لبة گوش قرار دهید و با فشار دادن دسته  های آن، شماره  های سوزن  مانند 

را با  دقت و سرعت داخل گوش فرو ببرید.
8 انبردست را با دقت از گوش حیوان جدا کنید و درون مایع ضدعفونی  کننده قرار دهید.

9 اگر سوزن  ها کامالً از گوش بیرون نیامده  اند، با دقت و مالیمت سوزن  ها را جدا کنید.
10 مقداری جوهر یا خمیر خال  کوبی را بردارید و آن را درون سوراخ  های ایجاد شده در گوش بمالید. در 

برخی اوقات جوهر یا خمیر خال  کوبی روی قالب  ها قرار می  گیرد و به وسیلة انبر در پوست فرو می  رود.
11 در پایان، ابزار کار را تمیز کنید.

 دستگاه های پالک زنی به  صورتی طراحی شده اند که پالک را بیش از حد محکم و فشرده نمی سازد؛ 
بنابراین در صورت سالم بودن پالک  کوب، نباید پس از نصب پالک، به  منظور محکم تر شدن آن، دکمه 
پالک را بیش از حد فشار دهید زیرا این کار مانع جریان طبیعی خون شده و در نتیجه در محل پالک، 

پوست اندازی رخ خواهد داد.

اخالق 
حرفه ای

گاهی گوش گوسفند و بز در زمان شماره  زنی دچار زخم، عفونت یا تورم می  شود. در چنین مواقعی 
ناحیة اطراف پالک گوش را تمیز و آن را با اسپری حاوی آنتی  بیوتیک ضدعفونی کنید.

توجه
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ثبت مشخصات

ارزشیابی شایستگی شماره  زنی

شرح کار
1ـ جداسازی گوسفند و بز از گله برای شماره  زنی

2ـ مقید کردن گوسفند و بز 
3ـ آماده کردن وسایل شماره  زنی

4ـ شماره  زنی
5  ـ کنترل اصول بهداشتی

استاندارد عملکرد:
شماره  زنی 10  رأس گوسفند یا بز. 

شاخص  ها:
1ـ انتخاب گوسفند و بز بدون شماره

2ـ مهار بدون تنش گوسفند و بز
3ـ کامل بودن وسایل شماره  زنی

4ـ انجام صحیح شماره  زنی
5  ـ حفظ سالمت گله بعد از شماره  زنی

شرایط انجام کار:
گوسفند و بز. 

ابزار و تجهیزات:
انواع شماره  زن، نمون  برگ  های الزم، مواد ضدعفونی کننده، دستگاه اسپری، وسایل مهار، پالک گوش پالستیکی یا فلزی و پالک گردن.

معیار شایستگی

نمرة  هنرجوحداقل نمرة  قبولی از ٣مرحلة  کارردیف

1تعیین دام1

2آماده کردن وسایل2

2مهار دام3

2شماره زدن4

نگرش:  و  زیست محیطی  توجهات  ایمنی،  بهداشت،  غیرفنی،  شایستگی های 
ضدعفونی  گله،  بهداشت  فردی،  بهداشت  منابع،  رعایت  تصمیم گیری، مدیریت 
لوازم و وسایل شماره زنی، امحای وسایل زاید حاصل از شماره زنی مانند پالک های 

و دقت ابزار کاری  و مصمم،  امنیت  باطل شده، درستکاری، کوشا 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

رشته: امور دامی                                                درس: تولید و پرورش دام  های سبک                                     واحد یادگیری: ٣
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واحد یادگیری 4 

ثبت نمون برگ مشخصات

آیا تا به حال پی برده اید:

 ثبت مشخصات گوسفند و بز به چه منظوری صورت می  گیرد؟
 برای تهیۀ شناسنامه گوسفند و بز به چه مشخصاتی نیاز است؟ 

 رکوردگیری از تولیدات گوسفند و بز با چه اهدافی صورت می  گیرد؟

برای شناسایی و انتخاب دام  های برتر و موفقیت در حرفۀ پرورش گوسفند و بز، ثبت اطالعات مربوط به تولید 
گوسفند و بز به دامدار کمک می  کند تا در امور تغذیه، تولید مثل و موارد بهداشتی به  صورت علمی و دقیق 
برنامه  ریزی نماید. ثبت مشخصات بره  ها و والدین آنها، برای انتخاب حیوانات پرتولید )از لحاظ تولید مثلی و 
محصوالت( و همچنین برای بهبود مدیریت گله نیز اهمیت دارد. تصمیم  گیری دربارة انتخاب دام، جفت  گیری، 

زایمان، بهداشت، تغذیه و حذف حیوانات به شناسنامۀ دقیق دام بستگی دارد.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود اطالعات انفرادی 100 رأس گوسفند و بز را در 
نمون  برگ  های مربوط به آنها ثبت کنند.
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ثبت مشخصات

به نظر شما چرا باید برای گوسفند و بز شناسنامه تهیه کرد؟ بحث 
کالسی

نوع روشی که برای شناسایی دام  ها استفاده می  کنید، بستگی به تعداد گله، شرایط محیطی، اهداف 
شناسایی، قوانین و مقررات دامپروری کشور، وسایل و امکانات موجود دارد. 

توجه

تهیة شناسنامه برای گوسفند و بز

برای شناسایی دام  های پرتولید و افزایش بهره  وری در پرورش، باید خصوصیات ظاهری و ژنتیکی حیوانات 
اندازه  گیری و ثبت شود. همچنین، به  منظور مدیریت صحیح تولید مثل و تغذیۀ دام ها در طول یک فصل یا 
سال الزم است که اطالعات دقیق از حیوان و تاریخ های مهمی مانند تولد، جفت گیری و مانند آن در دسترس 
صاحب یا مدیر گله باشد. این کار زمانی امکان  پذیر است که برای دام  ها شناسنامه  ای تهیه شود که در آن 
اطالعات مختلفی نظیر نژاد، جنس، رنگ، تاریخ تولد، وزن تولد، شمارة پدر، شمارة مادر، مقدار تولید )شیر، 

گوشت، پشم یا مو( و بسیاری از مشخصات دیگر به  طور دقیق و صحیح ثبت شود.

 رکوردهای بهداشتی و  ٣  رکوردهای تولید،  ٢  رکورد جفت  گیری و زایمان،  1 خالصۀ رکوردهای مهم شامل 
 رکوردهای تغذیه است. داشتن این اطالعات و رکوردها در انتخاب دام های برتر، به نژادی گله، بهینه سازی  4

وضعیت تغذیه و بهداشت حیوانات و در نهایت بهبود تولید گله بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این امر 
ثبت  بدون  و  شناسنامه  بدون  و  دارد  اهمیت  صنعتی  و  نیمه صنعتی  مدیریت  با  بزرگ  گله های  در  به ویژه 

اطالعات دام )رکورد دام( مدیریت موفقی نخواهیم داشت.

بره های دارای پالک گوش
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در جدول )1( نمونه  ای از شناسنامۀ گوسفند و بز ارائه شده است. در این شناسنامه مواردی به شرح زیر ثبت 
می  شود:

 نام دامدار، شمارة دام، جنس، نوع زایش، تاریخ و وزن تولد، مشخصات نژادی، تاریخ حذف دام و علت آن.
 شجرة دام شامل شمارة پدر و مادر حیوان.

 عملکرد دام از لحاظ تولید محصوالت.
 ثبت محصوالت فروخته شده.

در قسمت پشت شناسنامه یا دفاتر مخصوص موارد زیر ثبت می  شود:
از  وزن  تولد،  وزن  و  تاریخ  جنس،  تولد،  تیپ  گوش،  شمارة  تولد،  تاریخ  شامل  بزغاله  و  بره  مشخصات   
آن.  علت  و  حذف  تاریخ  و  تولیدی  الیاف  مقدار  پشم  چینی،  تاریخ  دوازده  ماهگی،  و  شش  وزن  شیرگیری، 

 اقدامات بهداشتی نظیر تاریخ واکسیناسیون، نوع واکسن، نوع بیماری و نوع درمان. 

جدول 1ـ شناسنامه گوسفند

نام دامدار: ................................... شمارة گوسفند یا بز: ................................. جنس: ..............................
شمارة مادر: .........................        شمارة پدر: ..............................           نوع زایش) از نظر چندقلوزایی(: .................

وزن تولد: .............................. تاریخ تولد: .................... نژاد و مشخصات ظاهری: ..............................
تاریخ فروش یا مرگ: ..........................  علت فروش یا مرگ: ........................

مشخصات دورة بهره  برداری

عملکرد دورة بهره  برداری در هر سالشرحردیف

سال پنجمسال چهارمسال سومسال دومسال اول

تاریخ چیدن پشم1

وزن پشم بهاره )کیلوگرم(2

وزن پشم پاییزه )کیلوگرم(3

جمع کل پشم )کیلوگرم(4

قطر تار پشم به میکرون5

تاریخ جفت  گیری6
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ثبت مشخصات

شمارة قوچ7

وزن میش )کیلو گرم(8

طول دورة شیردهی )ماه(9

مقدار شیر تولیدی در یک دوره )کیلوگرم(10

تاریخ تولد11

شمارة گوش12

جنس13

تیپ زایش )از نظر چندقلو بودن(14

وزن در هنگام تولد )کیلوگرم(15

وزن در پایان شیرخوارگی )کیلوگرم(16

وزن در دوازده  ماهگی )کیلوگرم(17

وزن در 24  ماهگی )کیلوگرم(18

تاریخ فروش یا مرگ19

مشخصات بهداشتی

مالحظاتنوع درمانتاریخ درماننوع واکسیناسیونتاریخ

    * مشابه جداول فوق را می  توان با کمی تغییرات برای بز نیز به کار برد.
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روش  های ثبت و ذخیرة اطالعات دام    

هدف از ثبت مشخصات آن است که اطالعات متنوعی در مورد دام  های مختلف و کل گله در هر زمان در 
دسترس باشد تا بتوان با بررسی گذشتۀ دام  ها و ارزیابی آنها، با استفاده از این اطالعات برنامۀ تغذیه، بهداشت 
و تولیدات دام را به بهترین نحو مدیریت نمود تا در نهایت سبب بهبود تولید شود. ثبت اطالعات به روش  های 

مختلفی به شرح زیر انجام می  شود:
 ثبت دفتری: بعد از شناسایی دام نیاز به ثبت اطالعات است که در گذشته به  صورت ذهنی انجام می شد.  1

در این روش اطالعات به  صورت ناقص و پراکنده جمع آوری و بعد از مدتی اطالعات در دفتر ثبت می   شد. از 
معایب این روش پراکنده بودن اطالعات بود )شکل 1ـ2(.

 ثبت مشخصات به روش نمون  برگ )کارت(: در این روش از نمون  برگ  های مخصوص برای زایمان،  ٢

رکورد گیری شیر و کلیه اطالعات گوسفندان و بزها استفاده می  شود؛ به  طور مثال نمون  برگ  مخصوص حذف 
گوسفند یا بز، در این نمون  برگ اطالعاتی دربارة شمارة ثبت، تاریخ تولد، تاریخ حذف، علت حذف و مانند آن 

وجود دارد )شکل 2ـ2(.
 روش های نوین ثبت مشخصات: در این روش با استفاده از نرم  افزارهای رایانه  ای مربوط به ثبت مشخصات  ٣

می  توان اطالعات مختلف دام را ثبت نمود )شکل 3ـ2(.

                                         شکل 1ـ٢                                                                                    شکل ٢ـ٢

شکل ٣ـ٢
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ثبت مشخصات

آزمون ارزیابی عملکرد
 

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات،  زمان،  
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن
نمره دهی(

نمره

تهیۀ 1
شناسنامه

نمون برگ های 
رایانه ای

شناسنامه ها کامل است
شناسنامه ها ناقص است
نبود شناسنامه کامل

نمون برگ های کامل و 
بی نقص

3

2نمون برگ های نسبتاً کامل
نمون برگ های دارای نواقص 

زیاد
1

آماده کردن وسایل برای شماره  زنی
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی )دست کش، ماسک(   1
 گوسفند و بز  ٢

   A4 کاغذ  ٣
 لوازم نگارش          4

 رایانه    ٥
 زونکن    ٦

 کمد بایگانی ٧
مراحل انجام کار: 

 لباس کار، کاله، دست کش، ماسک و چکمه بپوشید. 1
 با استفاده از آموزش داده شده نمون  برگ   های مخصوص ثبت اطالعات را تهیه کنید. ٢

 به کمک هنرآموز خود با استفاده از نرم  افزار اکسل نمونه  ای از نمون  برگ   ها را ایجاد و در رایانه ذخیره کنید. ٣
 به  منظور بایگانی نمون  برگ  های دست  نویس، زونکن و کمد به تعداد مورد نیاز فراهم کنید. 4

فعالیت 
کارگاهی

کامل کردن نمون  برگ   ها مهم ترین فعالیتی است که اطالعات ارزشمندی را برای برنامه ریزی و مدیریت 
گوسفندداری فراهم می کند، بنابراین کار ثبت مشخصات را با دقت و وسواس و با تقوای کامل انجام 

دهید.

اخالق 
حرفه ای

عمر اقتصادی گوسفند و بز داشتی به  طور متوسط 5 سال است، بنابراین شناسنامه باید حداقل برای 5 سال 
تنظیم شود، همچنین باید اطالعات مربوط به خصوصیات تولید آنها در سال  های مختلف ثبت شود.

توجه
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ثبت آمار و اطالعات گلة گوسفند و بز
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی )دست کش، ماسک( 1
 گوسفند و بز   ٢

 نمونه شناسنامه تهیه شده ٣
 ترازو     4

 لوازم نگارش    ٥
 رایانه ٦

 زونکن    ٧
 کمد بایگانی ٨

مراحل انجام کار:
 لباس کار، کاله، دست کش، ماسک و چکمه بپوشید. 1

 تعداد رأس دام را به تفکیک )قوچ، میش، بز نر، بز ماده، مادة جایگزین، بره و بزغاله( ثبت کنید. ٢
 اطالعات مربوط به فروش یا حذف یا تلفات را در شناسنامۀ دام وارد کنید. ٣

 آمار زایش  ها و چندقلوزایی در گله را ثبت کنید. 4
 برای بره یا بزغاله  های موجود در گله، اطالعات فردی را نظیر نژاد، جنس، رنگ، تاریخ تولد، وزن   تولد،  ٥

شمارة پدر، شمارة مادر در شناسنامه ثبت کنید.
 وزن هر دام را بر حسب کیلوگرم یادداشت و تاریخ وزن  کشی را ثبت کنید. ٦

 تمام اطالعات موجود در نمون  برگ   های مخصوص ثبت مشخصات را در رایانه ثبت کنید. ٧
 نمون  برگ   های دست  نویس را در زونکن مربوط به آن بایگانی کنید. ٨

فعالیت 
کارگاهی

 هرگز از حدس و گمان برای ثبت اطالعات استفاده نکنید. 1
 از آنجا که در یک گله، دام  هایی با سنین مختلف وجود دارند، باید به نحوی برنامه  ریزی نمود که  ٢
دو حیوان مختلف دارای شمارة مشابه و یکسان نباشد. این امر در هنگام ثبت شماره  ها در رایانه نیز 
اهمیت دارد و باید با در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر سال تولد، گله، جنس و مانند آن همراه با شمارة 

دام، یک شمارة منحصر به فرد ایجاد نمود. 
 برای انجام محاسبات مختلف الزم است این اطالعات در دستگاه رایانه به  صورت روزانه یا هفتگی  ٣

ذخیره شوند.
 برای افزایش بهره  برداری و اطالع از روند رشد و تولید، باید در مرحلۀ اول اقدام به رکوردگیری نمود.  4

 مقدار تولید )شیر، گوشت، پشم یا مو( را مرتباً اندازه  گیری کنید. ٥

توجه
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ثبت مشخصات

نمونه  ای از نمون  برگ  شناسنامه برای هر رأس گوسفند یا بز

نوع نژاد: .....................        جنس: .....................          شمارة گوش: .....................      تاریخ تولد: .....................

نوع تولد )تک  زا، دوقلوزا و مانند آن(: .........
........................

شمارة مادر: .........................

خریداری از: .....................
آدرس صاحب اولیه: .....................

تاریخ خریداری: .....................
دورة شیرخوارگی: .....................

بلندی جدوگاه: .....................
طول تنه: .....................

نواقص و معایب: .....................

فاصلۀ زیر سینه تا زمین: .....................
عرض سینه: .....................

طول و عرض دنبه: .....................
رنگ بدن و لکه  های رنگی: .....................

پشت*

کپل

            

ساق

123

123

123

حذف یا انتقال به: 
..................................................

تاریخ حذف یا انتقال و علت آن: 
..................................................

* درجات مربوط به ترتیب معرف 1ـ عالی   2ـ خوب  3ـ متوسط

نمونه  ای از نمون  برگ   مشخصات بره  

تاریخ 
تولد

شمارة 
گوش

وضعیت جنس
تولد

نوع 
تولد

نوع 
پرورش

وزن 
تولد

نواقص 
و 

معایب

شمارة 
گوش 

پدر

توان 
شیردهی 

میش

تاریخ از 
شیرگیری

وزن ماهانه

1٢٣4٥٦1٢

نمونه  ای از نمون  برگ   های عملیات بهداشتی
1ـ واکسیناسیون

شماره 
دام

تب تاریخآبلهتاریخشاربن تاریخآنتروتوکسمیتاریخ
برفکی

تب مالتتاریخآگاالکسیتاریخ
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 ٢ـ بیماری

تاریخ و علت حذف تاریخ پایان بیمارینوع درمانتاریخ شروع بیمارینام بیماری
از گله

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات،  زمان،  
مکان و ...(

نتایج ممکن
استاندارد )شاخص ها/ داوری/ 

نمره دهی(
نمره

ثبت آمار 2
گله

شناسنامه
نمون برگ مورد نیاز

رایانه

آمار گله کامل است
آمار گله ناقص است
ثبت نکردن آمار گله

تهیۀ  کامل نمون برگ ثبت 
آمار

3

تهیۀ  نسبتاً کامل نمون برگ 
ثبت آمار

2

تهیۀ  ناقص نمون برگ ثبت 
آمار

1

روش ثبت محصوالت گوسفند و بز

برای ارزیابی فعالیت  های اقتصادی در یک واحد پرورش گوسفند و بز، الزم است صفات تولیدی آنها مشخص 
و نسبت به رکوردگیری آن اقدام شود. به  طور کلی گوسفند و بز به  منظور تولید پشم، کرك، مو، گوشت، شیر 
و پوست پرورش داده می  شوند. اهمیت این صفات برحسب شرایط جغرافیایی و تقاضای بازار متفاوت است. 

قبل از انجام عملیات رکوردگیری در هر واحد دامداری به اطالعات زیر نیاز است: 
 نام دامداری 

 شمارة گوسفند یا بز )شمارة پالك فلزی یا پالستیکی گوش یا کپل(
 شمارة ثبت گوسفند یا بز

 تاریخ تولد
 نام پدر و شمارة ثبت آن
 نام مادر و شمارة ثبت آن

 نژاد
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ثبت مشخصات

 دورة شیردهی
 سن گوسفند یا بز

 تاریخ زایش
 تاریخ و شمارة قوچ مورد استفاده در جفت  گیری

 شمارة بره یا بزغاله، تک  قلو یا دوقلو بودن آن، جنس، نقص ژنتیکی )اگر داشته باشد(.
 تلفات.

الف( رکوردگیری از شیر تولیدی گوسفند و بز
حداکثر تولید شیر گوسفند 3ـ2 هفته بعد از زایش و در بز 4 هفته پس از زایش است و سپس به  تدریج کاهش 
می  یابد. به  طوری که حدود 28 درصد از کل شیر تولیدی در ماه اول و 30، 21 و 11 درصد آن به ترتیب در 

ماه  های دوم، سوم و چهارم تولید می  شود.

شیردوشی گوسفند و بز باید در زمان معینی از روز انجام شود. در اوایل زایش حداقل هر 12 ساعت یک نوبت 
و با کم شدن تولید شیر هر شبانه  روز )24 ساعت( یک نوبت گوسفند و بز دوشیده می  شوند. برای رکوردگیری 

شیر در گوسفند و بز از یکی از روش  های زیر استفاده می  شود:
 وزن  کشی بره یا بزغاله قبل و بعد از شیرخوردن و دوشیدن شیر باقی  مانده: در این روش وزن بره  1

یا بزغاله قبل از شیر خوردن منهای وزن بره یا بزغاله بعد از شیر خوردن محاسبه می شود، سپس عدد حاصل 
با شیر دوشیده  شده جمع می گردد که میزان شیر تولیدی را مشخص می  کند. این عمل در شبانه  روز 2 نوبت 
انجام می  شود و 12 ساعت قبل از رکوردگیری شیر پستان دام باید کاماًل تخلیه شود. این عمل برای 15 یا 
30 روز مرتباً تکرار می  شود تا ظرفیت شیردهی حیوان تعیین شود. عیب این روش این است که اگر نوزاد در 

هنگام شیر خوردن ادرار یا مدفوع نماید، برآورد شیر تولیدی دقیق نخواهد بود.
 تزریق اکسی  توسین: در این روش شیر دام  ها را در مدت 24 ساعت و در دو نوبت پس از تزریق هورمون  ٢

اکسی  توسین با ماشین شیردوشی یا دست دوشیده و اندازه  گیری می  کنند. این عمل برای مدت معینی تکرار 
شده و به کل دورة شیردوشی تعمیم داده می  شود.

 دوشش معمولی: در این روش شیر دام  را با استفاده از دست یا ماشین دوشیده و اندازه  گیری می  کنند.  ٣

رکوردگیری در این روش ممکن است 14، 21 یا 30 روز باشد. رکوردگیری باید حداقل 10 روز بعد از زایش 
انجام شود و تا زمانی که تولید شیر دام بیش از 100 گرم است، ادامه  یابد. در هر رکوردگیری مقدار تولید 

شیر 24 ساعت در دو نوبت اندازه  گیری می  شود.

میزان تولید شیر گوسفند و بز به چه عواملی بستگی دارد؟ تحقیق 
کنید
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 نمونه  ای از نمون  برگ  رکورد گیری سالیانة شیر

شمارة میش: ..........................      شمارة پدر و نژاد: ............................       شمارة مادر و نژاد: ......................

تعداد روزهای شیردهیتاریخ پایان شیردهیتاریخ شیردهی
مقدار شیر سالیانه 

به لیتر
مالحظاتمقدار چربی سالیانه

ثبت تولید شیر گوسفند یا بز با روش دوشش
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی )دست کش، ماسک( 1
 گوسفند و بز  ٢

 نمون  برگ  مخصوص ثبت آمار تولید ٣
 ترازو   4

 دستگاه شیردوش   ٥
 لوازم نگارش ٦

 رایانه  ٧
 زونکن  ٨

 کمد بایگانی 9
مراحل انجام کار:

 لباس کار، کاله، دست کش، ماسک و چکمه بپوشید. 1
 نمون  برگ   مربوط به رکوردگیری شیر را آماده کنید. ٢
 در هر گروه روز قبل از شیردوشی در ساعت 6 بعد  ٣
از ظهر بره  ها یا بزغاله  ها را )بعد از مکیدن پستان و شیر 

خوردن( از مادر جدا کنید.
 در ساعت 6 صبح روز بعد، پستان راست را بدوشید. 4

 مقدار شیر دوشیده  شده را با ترازو توزین و ثبت کنید. ٥
 بره یا بزغاله را به مدت نیم ساعت در کنار مادر قرار دهید و سپس آنها را از مادر خود جدا کنید. ٦

 در ساعت 6 عصر همان روز مجدداً همان گروه را جدا کنید و پستان چپ آنها را بدوشید. ٧
 مقدار شیر دوشیده  شده را با ترازو توزین و ثبت کنید. ٨

 دو برابر مقدار شیر دوشیده  شده در صبح و عصر را به  عنوان شیر تولیدی دست  دوش منظور کنید. 9
 رکوردبرداری از هر میش یا بز ماده را تا زمانی که میزان تولید شیر روزانه به 100 گرم برسد، ادامه  10

دهید.
 تمام اطالعات موجود در نمون  برگ   مخصوص و رایانه ثبت کنید. 11

1٢ نمون  برگ   های دست  نویس را در زونکن مربوط به آن بایگانی کنید.

فعالیت 
کارگاهی
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ثبت مشخصات

ب( رکوردگیری وزن: 
بهتر است پس از خشک کردن بره در روز اول تولد و نصب پالك گوش، اولین وزن  کشی به  عنوان وزن تولد 
ثبت شود. دومین مرحلۀ وزن  کشی زمانی است که بره کاماًل از شیر گرفته شده باشد، در این زمان نیز وزن 
زمان از شیرگیری به همراه سن باید ثبت گردد. پس از شیرگیری که وابستگی افزایش وزن به شیر مادر کم 
می  شود و بیشتر تحت تأثیر ژنتیک قرار دارد نیز بهتر است در فواصل هفتگی یا ماهانه وزن  کشی انجام شود. 
با توجه به اهمیت دقت وزن  کشی بهتر است که همواره در زمان  های خاص انجام شود، به  طوری که شرایط 

دستگاه گوارش در همۀ رکوردگیری  ها یکسان باشد.

وزن  کشی قبل از مصرف خوراك باشد، چرا که میزان خوراك مصرفی و حتی شیر مصرفی در بره  ها 
متفاوت است و می  تواند در وزن تأثیرگذار باشد.

توجه

ثبت تولیدات گوسفند و بز
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی )دست کش، ماسک( 1
 گوسفند و بز  ٢

 نمون  برگ  مخصوص ثبت آمار تولید ٣
 ترازو   4

 پشم  چین یا موچین   ٥
 لوازم نگارش ٦

 رایانه  ٧
 زونکن  ٨

 کمد بایگانی 9
مراحل انجام کار: 

 لباس کار، کاله، دست کش، ماسک و چکمه بپوشید. 1
پشم،  )گوشت،  گله  تولیدی  محصوالت  به  توجه  با    ٢
پوست، کرك و مو و مانند آن( نمون  برگ   های مربوط به 

را تهیه کنید. آن 
 اطالعات را بر حسب مورد به  صورت روزانه یا هفتگی یا ماهانه در نمون  برگ  های مربوط به آن ثبت  ٣

کنید.
 وزن گله در سنین مختلف را بعد از توزین دقیق ثبت کنید. 4

 ثبت عملکرد حیوان را از نظر تولید الیاف )پشم، کرك، موهر و مو(، تاریخ پشم  چینی، قطر تار پشم  ٥
یا نمرة درجه  بندی الیاف انجام دهید.

فعالیت 
کارگاهی
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رکورد وزن بدن

سنشماره حیوانتاریخردیف
)ماه(

مالحظاتوزن

رکورد پشم

مالحظاتوزن پشممدت رویشتاریخ پشم  چینیسالردیف

 

آزمون ارزیابی عملکرد

شرایط عملکردمراحل کارردیف
)ابزار، مواد، 

تجهیزات،  زمان،  مکان 
و ...(

استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن
نمره دهی(

نمره

ثبت 3
محصوالت

ترازو،   ماشین پشم چینی
ماشین شیردوش
گوسفند و بز

ثبت کامل محصوالت
ثبت ناقص محصوالت
ثبت نکردن محصوالت

تهیۀ کامل نمون برگ ثبت 
محصوالت

3

تهیۀ  نسبتاً کامل نمون برگ 
ثبت محصوالت

2

تهیۀ  ناقص نمون برگ ثبت 
محصوالت

1

 پس از ثبت اطالعات در نمون  برگ   های مخصوص رکورد گیری، نسبت به تکمیل نمون  برگ  در رایانه  ٦
اقدام نمایید.

 نمون  برگ   های دست  نویس را در زونکن مربوط به آن بایگانی کنید. ٧
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ثبت مشخصات

ارزشیابی شایستگی ثبت نمون برگ مشخصات

شرح کار:
1ـ تهیۀ نمون  برگ  ثبت مشخصات

2ـ ثبت آمار دقیق گله در دفتر آمار
3ـ ثبت دقیق رکورد تولیدات در شناسنامه  ها

4ـ گزارش اطالعات روزانه به مسئول مربوط به آن

استاندارد عملکرد:
ثبت اطالعات 100 رأس گوسفند و بز در نمون  برگ   های مخصوص.

شاخص  ها: 
1ـ شناسنامه برای هر رأس گوسفند و بز

2ـ مشخص بودن تعداد رأس گله به تفکیک )قوچ، میش، بز نر، بز ماده، ماده جایگزین، بره و بزغاله( در نمون  برگ  مربوط
3ـ مشخص بودن میزان محصوالت تولیدی )شیر، گوشت، پشم، پوست، کرك و مو و مانند آن( در نمون  برگ  مربوط

4ـ وجود گزارش  های ارائه  شده

شرایط انجام کار:
گوسفند و بز، دفتر کار و نگه داری شناسنامه  ها، اینترنت و نیروی ماهر.

ابزار و تجهیزات:
دفاتر، ماشین حساب و نمون  برگ   های الزم، رایانه، فهرست کنترل، شناسنامه، ترازو، دستگاه پشم  چین و دستگاه شیردوشی.

معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از ٣مرحلة کارردیف

1تهیه شناسنامه1

2ثبت آمار گله2

2ثبت محصوالت3

زیست  محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی  های 
و نگرش: تصمیم  گیری، کارآفرینی، جمع  آوری اطالعات، محاسبه، مدیریت 
منابع، مستندسازی، بایگانی نمون  برگ  های اضافی در مکان مناسب، نگهداری 

در مکان امن، درستکاری، صداقت و دقت

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

رشته: امور دامی                                                     درس: تولید و پرورش دام  های سبک                                   واحد یادگیری: 4



82



83

تغذیۀ گوسفند و بز

فصل 3

تغذیۀ گوسفند و بز

نظر به رشد سریع جمعیت و نیاز به تأمین مواد غذایی، اهمیت پرورش گوسفند و بز به  عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین کننده 
پروتئین حیوانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. برای دستیابی به تولید مطلوب و اقتصادی در پرورش گوسفند و بز 
در یک برنامۀ تغذیه  ای باید نیازهای غذایی دام، کیفیت مواد خوراکی و زمان مصرف آنها مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر 

زمانی می  توان حداکثر تولید را انتظار داشت که عالوه بر رعایت موارد بهداشتی، نیازهای غذایی دام نیز تأمین شود. 
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واحد یادگیری ٥ 

تغذیۀ دستی

آیا تا به حال پی برده اید:

 برای تغذیة گوسفند و بز از چه مواد خوراکی استفاده می  شود؟
 نحوة آماده کردن خوراک برای گوسفند و بز چگونه انجام می  شود؟

 میزان خوراک  دهی گوسفند و بز بر چه اساسی انجام می  شود؟
 گوسفند و بز در شبانه  روز چند وعده خوراک مصرف می  کنند؟

یکی از مهم  ترین عوامل در پرورش گوسفند و بز تأمین نیازهای غذایی گوسفند و بز است. نیازهای غذایی 
گوسفند و بز از دو روش چرا و تغذیة دستی تأمین می  شود. از آنجا که چرا نمی  تواند تمام نیازهای غذایی آنها 
را تأمین کند، حتی در زمان استفاده از چراگاه نیز الزم است از تغذیة دستی استفاده شود. در چنین شرایطی 

میزان تغذیة دستی بستگی به کیفیت و نوع پوشش گیاهی مرتع دارد. 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که خوراک دادن برای 100 رأس گوسفند و بز 
را طبق گروه بندی در یک روز انجام دهند.



85

تغذیۀ گوسفند و بز

ماده آلی

ماده معدنی

آب

تفاوت بین واژة خوراک1 و غذا2 چیست؟ بحث 
کالسی

مواد مغذی و تقسیم  بندی آن

از کلمة خوراک یا غذا به طور کلی برای هر ماده ای استفاده می  شود که قابل خوردن باشد. قسمتی از مادة 
خوراکی که پس از خوردن هضم شده و به مصرف واقعی حیوان می رسد، مواد مغذی گفته می شود.

مهم  ترین مواد مغذی مورد نیاز گوسفند و بز شامل موارد زیر است:
 آب 1

 پروتئین ٢

 کربوهیدرات )قندها( ٣

 لیپیدها )چربی  ها( ٤

 مواد معدنی ٥

 ویتامین ٦

هرکدام از مواد مغذی فوق، جزئی از خوراک را تشکیل می  دهند که برای تداوم حیات گوسفند و بز ضروری 
است.

Food ـ1
Feed ـ2

خوراک

ماده خشک

کربوهیدرات ها

اسیدهای
 نوکلئیک

چربی ها

پروتئین ها

اسیدهای آلی

ویتامین ها
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مواد مغذی موجود در خوراك

1ـ آب 
آب ارزان  ترین مادة مغذی در دسترس است. میزان آب 
موجود در بدن دام براساس سن متفاوت است. در زمان 
به  طور میانگین 75 درصد وزن کل  بزغاله،  یا  بره  تولد 
بدن آن را آب تشکیل می  دهد که با رشد دام و رسیدن 
کاهش  درصد   50 حدود  تا  مقدار  این  بلوغ،  زمان  به 

می یابد. 

در  و  کنید  بررسی  را  حیوان  بدن  در  آب  نقش 
کالس درس ارائه دهید.

تحقیق 
کنید

گوسفند آب مورد نیاز خود را از سه طریق زیر به دست می  آورد:
 آب آشامیدنی  1

 آب موجود در خوراک ٢

 آب حاصل از فرایندهای سوخت و ساز در بدن )آب متابولیکی(: در گله  های گوسفند و بز که مسافت زیادی  ٣

را طی می  کنند و دسترسی کمتری به آب آشامیدنی دارند، این روش در تأمین آب دارای اهمیت است.

بز نژاد بدوئین سیاه1 در سوریه، قادر است به اندازة 40 درصد وزن بدن خود آب را در شکمبه اش ذخیره 
کند و 2 تا 4 روز بدون خوردن آب، شیر تولید کند.

بیشتر 
بدانیم

گوسفند و بز می  توانند با مصرف مقدار کمی آب )0/5 لیتر( در روز به فعالیت خود ادامه دهند.
عوامل مؤثر بر میزان مصرف آب عبارت اند از: 

الف( درجۀ حرارت: در تابستان به  دلیل افزایش دمای هوا میزان مصرف آب چند برابر زمستان است. 

Black Bedouin ـ1

گوسفند در شرایط آب وهوای خشک و چرای آزاد تقریباً به 4 لیتر و در هوای معتدل به 1/5 لیتر آب 
در روز نیاز دارد. 

بیشتر 
بدانیم



87

تغذیۀ گوسفند و بز

ب( دما و کیفیت آب: با افزایش دمای آب، حیوان آب بیشتری مصرف می کند، بدین جهت پرورش دهندگان 
بز به بزهایی  که شیر بیشتری دارند، آب با دمای مالیم می خورانند. کیفیت آب نیز برای سالمت و توان تولیدی 
حیوان بسیار مهم است که براساس عواملی از جمله اسیدیته، طعم و بو، وجود امالح یا ترکیبات سمی و 
آلودگی میکروبی مورد ارزیابی قرار می گیرد که هریک از این عوامل نیز در میزان مصرف، جذب و دفع آب 

در بدن دام مؤثر هستند. 

ج( نوع و میزان تولید: بزهای شیری به ازای هر کیلوگرم شیر تولیدی به 6 ـ4 لیتر آب نیاز دارند و اگر مقدار 
آب محدود باشد، شیر تولیدی کاهش می  یابد.

د( مادة خشک جیره: گوسفند و بز 4ـ3 برابر مادة خشک مصرفی، آب مصرف می  کنند.

آب آشامیدنی حداقل باید دمای 10 درجة سانتی  گراد را داشته باشد؛ زیرا پایین بودن دمای آب تا صفر 
درجة سانتی  گراد باعث کاهش هضم مواد غذایی در شکمبه و گاهی سقط جنین در دام آبستن می  شود.

بیشتر 
بدانیم

نیاز آبی گوسفند و بزی که در مرتعی با گیاهان مسن چرا می کنند، در مقایسه با زمانی که از مراتع سبز 
بهاری استفاده می کنند، چگونه است؟

بحث 
کالسی

هـ( کیفیت جیرة غذایی: اگر میزان نمک و یا پروتئین جیرة غذایی بیش از حد معمول باشد، میزان آب 
مصرفی دام هم افزایش می  یابد.

در مجامع علمی برای تبیین نیاز آبی هر کاالی تولیدی از شاخصی به نام آب مجازی استفاده می شود. 
با بررسی این شاخص در بین محصوالت حیوانی پرمصرف کشور اعم از گوشت مرغ، گوسفند، گوساله و 
تخم مرغ در منابع معتبر بین  المللی، کمترین نیاز آبی به گوشت گوسفند اختصاص دارد. در بین 4 منبع 
اصلی پروتئینی فوق، بیشترین نیاز آبی مربوط به گوشت گوساله با حدود 20 هزار لیتر آب برای هر کیلو 
و کمترین نیاز آبی برای گوشت گوسفند با حدود 5 هزار لیتر است؛ به عبارت دیگر برای تولید گوشت 
گوسفند تنها 25 درصد آب مصرفی برای تولید گوشت گوساله نیاز بوده و با توجه به محدودیت های 

آبی در کشور، پرورش گوسفند یک سیاست راهبردی است.

اصالح الگوی 
مصرف

در پاییز با کاهش مصرف آب، آب موجود در آبشخور به  دلیل راکد بودن، لجنی می  شود و اگر آبشخور 
را نظافت نکنید و آب آن تعویض نشود، توان تولیدی گوسفند و بز کاهش خواهد یافت.

اخالق 
حرفه ای
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٢ـ کربوهیدرات  ها یا مواد قندی انرژی  زا
موادی هستند که انرژی مورد نیاز گوسفند و بز را تأمین کرده و این انرژی صرف تأمین فعالیت  های حیاتی 
مثاًل  بز هستند؛  و  گوسفند  برای  مغذی  مادة  مهم  ترین  و  اولین  کربوهیدرات  ها  آنها می  شود.  بدن  مختلف 
گوسفند و بز برای تولید شیر، گوشت، پشم، کرک و نیز حرکت، خوردن و سایر فعالیت  های روزانه به انرژی 

نیاز دارد. موادی مانند غالت، مالس و تفالة چغندر قند حاوی میزان باالیی از انرژی هستند. 

٣ـ پروتئین  ها
پروتئین در شکل گیری عضالت، پشم، مو، کرک و تولید شیر اهمیت دارد و کمبود آن موجب کاهش رشد و 
تولید، اختالل در سالمت دام و تولید مثل گوسفند و بز می  شود. کنجالة دانه  های روغنی و یونجه از مهم  ترین 

منابع تأمین پروتئین هستند.

٥ـ مواد معدنی
در ساختمان اسکلت بدن دام و در ترکیب تولیدات دام مانند شیر، گوشت و مانند آن به کار می  روند. مهم  ترین 
عناصر مورد نیاز دام شامل کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، کلر، گوگرد، منگنز، روی، ید و آهن بوده که کمبود 

هر یک از آنها موجب کاهش رشد، تولید و باروری گوسفند و بز می  شود. 

٦ـ ویتامین  ها
این مواد به مقدار کمتری مورد نیاز گوسفند و بز هستند، ولی این میزان اندک نیز باید حتماً در جیرة غذایی 
تأمین شود. کمبود بعضی از ویتامین  ها، باعث عوارضی مثل کوری، ناباروری، سقط جنین و کاهش رشد و 
ضعف سیستم ایمنی )کمبود ویتامین A وE( و مانند آن می  شوند. ویتامین  های مورد نیاز که باید به کنسانتره 
اضافه شوند عبارت اند از: D ،E ،C و A و سایر ویتامین  ها به  وسیلة میکروب  های موجود در شکمبة حیوان 

تولید می  شود و به همین دلیل کمتر به جیره افزوده می  شود.

کنجاله چیست؟ پرسش

٤ـ لیپیدها )چربی ها(
اکثر مواد غذایی، دارای مقداری چربی هستند. چربی نیز در تأمین انرژی بدن گوسفند و بز نقش حیاتی دارد 
و بعضی از ویتامین  ها مثل ویتامین D ،A ،K و E نیز به  وسیلة چربی  ها به بدن گوسفند و بز منتقل می  شوند. 

چربی جیره باید در حد مناسبی باشد، اما نباید از حدود 6 تا 8 درصد جیره بیشتر باشد، در غیر این 
صورت حیوان دچار مشکالت گوارشی و تولیدی می شود.

توجه
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برخی از اقالم خوراکی مورد استفاده در جیرة غذایی گوسفند و بز 
عمدة اقالم خوراکی که در جیرة گوسفند و بز استفاده می  شود، به دو دستة علوفه و کنسانتره تقسیم می  شود.
علوفه  ها: به  طور کلی علوفه  هایی که در تغذیه گوسفند و بز مورد مصرف قرار می  گیرد، به دو گروه تقسیم 

می  شود: 

الف( خانوادة بقوالت )لگومینوز( 
گیاهان این خانواده از نظر پروتئین و مواد معدنی مانند کلسیم و فسفر غنی بوده و تمایل دام به مصرف آن 

زیاد است.
یونجه: مهم  ترین گیاه خانواده بقوالت است. ارزش 
است.  علوفه  ای  گیاهان  سایر  از  بیش  آن  غذایی 
ارزش غذایی برگ یونجه نسبت به ساقة آن بیشتر 
ارزش  یونجه  از گل کردن کامل مزرعة  بعد  است. 
از  و  می  یابد  کاهش  زیادی  مقدار  به  آن  غذایی 
نسبت پروتئین آن کاسته شده و مقدار الیاف خام 

می  یابد.  افزایش  آن 

در دام بیمار یا در وضعیت تنش، باید ویتامین های گروه B را نیز در اختیار حیوان قرار داد. توجه

ویتامین  ها به چند دسته تقسیم می  شوند؟ نام ببرید. پرسش

دلیل باال بودن ارزش غذایی برگ یونجه نسبت به ساقه آن چیست؟ پرسش

شبدر: یکی دیگر از گیاهان خانواده بقوالت که دارای انواع متنوعی شامل شبدر قرمز، شبدر سفید، شبدر 
مصری و مانند آن است. بعد از یونجه این علوفه بیشترین مورد مصرف را دارد. میزان فسفر در این گیاه بیش 

از یونجه است. 
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در  و  است  لگومینه  خانوادة  از  گیاهی  اسپرس: 
موفقیت همراه  با  و شبدر  یونجه  مناطقی که کشت 
نیست، محصول خوبی می دهد. اسپرس را در مرحله 
آخر گل دهی برداشت کرده و خشک می  کنند. ارزش 
غذایی آن مشابه یونجه بوده ولی از نظر مقدار پروتئین 

قابل هضم کمی پایین تر از یونجه قرار دارد. 

خانوادة بقوالت به تولید گاز بیشتر در شکمبة دام 
تغذیه  زمان  در  الزم  تمهیدات  اگر  و  معروف  اند، 
در نظر گرفته نشود یا علوفة بقوالت بیش از حد 
تغذیه شود، ممکن است حیوان دچار نفخ شکمبه 
تولید  گردد و آسیب های جدی به سالمت دام و 

حیوان وارد آید.    

مراقب 
باشید

تلف شدن گوسفند به  علت مصرف یونجۀ تازه
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ب( خانوادة غالت )گرامینه(
مهم ترین گیاهان خانوادة گرامینه که ممکن است به  صورت علوفة سبز مورد مصرف قرار گیرند، عبارت اند 
از: ذرت علوفه  ای، ذرت خوشه  ای، جو، گندم و چاودار. اکثر این گیاهان به  صورت سبز و کمتر به  عنوان علف 
نیز  علوفه  ای(  ذرت  مورد  در  )به  ویژه  سیلو  به  عنوان  آنها  از  می  گیرند، همچنین  قرار  استفاده  مورد  خشک 
استفاده می  شود. این گیاهان غنی از کربوهیدرات بوده و از نظر پروتئین فقیر هستند؛ بنابراین بهتر است 
همراه با یونجه یا سایر گیاهان خانواده بقوالت در تغذیة گوسفند و بز از مکمل  های پروتئینی استفاده شود. 
از طریق  به  وسیلة علوفه  بز  نیاز گوسفند و  تأمین مواد مغذی مورد  معموالً  خوراک متراکم )کنسانتره(: 
تغذیة دستی یا چرا ارزان  تر تمام می  شود، ولی از آنجا که حتی بهترین علوفة قابل دسترس نمی  تواند تمام 
مواد مغذی مورد نیاز دام را به  خصوص در زمان تولید تأمین نماید، برای رفع کمبودها از مواد دانه  ای به همراه 
فرآورده  های فرعی کارخانه  های مختلف، مکمل  ها و مواد افزودنی که کنسانتره را شامل می  شوند، استفاده 

می  شود.
به  واسطة  که  است  غالت  دانه  های  انواع  از  ذرت: 
زیادی  نسبتاً  غذایی  ارزش  آن،  در  نشاسته  فراوانی 
دارد و از این رو در جیرة غذایی به  عنوان مادة اولیه 
می  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  زیاد  مقدار  به  انرژی زا 
ذرت، خوش  خوراک بوده و قابلیت هضم آن باالست و 
می  شود.  تغذیه  ای  مشکالت  ایجاد  سبب  به  ندرت 

و  بوده  متفاوت  ارقام،  و  گونه  برحسب  ذرت  دانة 
دانة  که  است  قرمز  و  سفید  زرد،  رنگ  های  دارای 
زرد آن مصرف بیشتری دارد و سرشار از کاروتنوئید 
حاوی 8  A( است. ذرت معموالً  ویتامین  )پیش  ساز 
درصد پروتئین، 3/5 درصد چربی و 2/7 درصد فیبر 
است. از نظر مقدار پروتئین، کلسیم و فسفر، فقیرتر از 
دانه  های دیگر است، ولی در بین غالت باالترین مقدار 

را دارد. قابل هضم1  مجموع مواد مغذی 
جو: متداول  ترین غله در جیره غذایی گوسفند و بز 
از  قبل  اگر  به  ویژه  است،  بسیار خوش  خوراک  است. 
در حدود  آن  پروتئین  زده شود.  غلطک  دام  مصرف 
12ـ10 درصد و فیبر آن )مواد غیرقابل هضم( حدود 

5/4 درصد است. 

TDN (Total Digestible Nutrients)ـ1

دامدار باید چه نکاتی را رعایت کند تا دام دچار نفخ نشود؟ بحث 
کالسی
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گندم،  نوع  با  متناسب  گندم  سبوس  گندم:  سبوس 
درصد   4/6 و  خام  پروتئین  درصد  16ـ  12/5  حاوی 
ارزش  است.  خام  فیبر  درصد   10 حدود  و  چربی 
پروتئین سبوس بیش از ذرت و آرد گندم بوده ولی 
است.  سویا  به  خصوص  روغنی  دانه  های  از  کمتر 
بیشتری داشته  به سایر غالت، فسفر  سبوس نسبت 
و  فقیر  کلسیم  لحاظ  از  ولی  درصد(   1/20 )حدود 

است.  درصد   0/14 حدود  حاوی 

اگر دانة ذرت و جو خرد و بلغور نشود، بخش زیادی از آن هضم نشده و در مدفوع دام ظاهر می شود و 
موجب افزایش هزینة تولید و هدردهی منابع انسانی، مالی و نهاده  ها می گردد. بنابراین، در تهیة خوراک 

دام بهتر است ذرت و جو به  صورت بلغور استفاده شود.

توجه

درصد نشاسته در سبوس های ایرانی بیشتر از سبوس های خارجی است و علت آن هم ارزان بودن آرد 
در ایران و روش جداسازی دانه از پوسته است. پس نباید خوراک  های داخلی و خارجی را از نظر ارزش 

غذایی و ترکیب یکسان فرض نمود.

بیشتر 
بدانیم

تفالۀ چغندر قند: حجیم، خوش خوراک و ارزان است 
و حدود 9/6 درصد  بوده  زیاد  قندی  مواد  دارای  که 
پروتئین و 0/5 درصد چربی است. از نظر کلسیم غنی 
تفاله ممکن است  از لحاظ فسفر ضعیف می  باشد.  و 
تفالة چغندر  اکثراً  اما  به  صورت خشک مصرف شود، 
تا مرطوب  با نسبت مناسب آب مخلوط می  کنند  را 
شود و بافت مناسبی پیدا کند و سپس در جیرة دام 

می کنند.  وارد 

تغذیة تفالة خشک چغندر قند مصرف آب را افزایش می دهد و اگر بدون برنامه و زیاد از حد تغذیه شود، 
حیوان آب زیادی همراه آن خواهد خورد و ممکن است نفخ و تورم شکمبه بروز کند.

مراقب 
باشید

مالس چغندرقند: مالس ماده ای انرژی  زاست که از مازاد کارخانه  های قند به دست می  آید. مالس یک مایع 
غلیظ می  باشد که از نظر انرژی و مواد قندی غنی است و باعث خوش  خوراکی و چسبندگی دانه  های ریز و 

پودری مثل ویتامین  های موجود در کنسانتره می  شود. 

تفالۀ چغندرقند به صورت پرک و پلت
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دانه  پنبه  کنجالة  پروتئین  مقدار  پنبه:  کنجالۀ تخم 
استاندارد  شده حداقل 36 درصد و حداکثر 43 درصد 
است. چربی در این نوع کنجاله حدود 6 درصد بوده و 
مواد قابل هضم آن کمتر از کنجاله سویا است. دارای 
است.  کلسیم  درصد   0/2 و  فسفر  درصد  یک  حدود 
اگر گوسفند یا بز از نژاد شیری باشد، خوراکی مناسب 
برای تأمین پروتئین و همچنین حفظ نشخوار و حفظ 
چربی شیر خواهد بود. تخم پنبة خام نیز برای حفظ 

چربی شیر بسیار مطلوب و مؤثر است. 

شده  کمتر  دامداری ها  در  مالس  مصرف  امروزه 
تولید  در  آن  از  اخیر  سال  های  در  زیرا  است، 
سوخت زیستی )بیودیزل( و سایر صنایع استفاده 
می کنند و عقیده بر آن است که سود مصرف آن 
در صنایع دیگر باالتر از بخش دامپروری است. پس 
باید به بازار روز و تغییرات رخ داده در صنعت و 
بازار آگاهی کامل داشت؛ و سپس دست به انتخاب 

خوراک براساس منافع ملی زد.

بیشتر 
بدانیم

در زمان خرید کنجالة تخم پنبه باید مراقب بود که فروشنده یا تولیدکننده به آن اوره اضافه نکند، 
زیرا برخی فروشندگان خوراک دام دچار تقلب می شوند و برای افزایش پروتئین محصول خود به آن 
مقادیری از اوره می افزایند که ممکن است برای دامداری که اطالع ندارد، دردسر ایجاد کند و سبب 

مسمومیت دام شود.

مراقب 
باشید

پروتئین  های  بین  مادة غذایی در  این  کنجالۀ سویا: 
را  غذایی  ارزش  و  پروتئین  میزان  بیشترین  گیاهی 
حدود  و  خام  پروتئین  درصد  46ـ41  دارای  و  دارد 
روغن  کشی(  روش  با  )متناسب  درصد چربی  5/3 ـ1 
است. کنجالة سویا دارای 0/29 درصد کلسیم و 0/66 
آمینة  اسید  نظر  از  سویا  کنجالة  است.  فسفر  درصد 

است.  فقیر  متیونین 
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مکمل های ویتامینه و  معدنی دامی : ترکیبی از مواد 
مواد  از  مخلوطی  یا  ویتامین ها  از  ترکیبی  معدنی، 
دام  غذایی  نیاز  اگرچه  و  است  ویتامین ها  و  معدنی 
زیاد  بسیار  به نقش  توجه  با  به آن کم است،  نسبت 
آن در سالمت و تولید دام که در قبل اشاره شد، اگر 
همین مقدار کم نیز تأمین نشود، چرخه زندگی دام 

مختل    می  شود. 

نمک: برای تأمین سدیم و کلر مورد نیاز دام و تحریک 
اشتهای دام به کار می رود و از سنگ نمک تهیه می  شود. 

ازتة  مواد  از  پروتئین،  جانشین  به  عنوان  اوره  اوره: 
گوارش  دستگاه  در  که  است  قیمت  ارزان  و  ساده 
گوسفند و بز تبدیل به پروتئین می  شود. اوره وقتی 
مؤثر است که به مقدار کافی مواد نشاسته  ای )غالت( 
و مواد قندی در جیره وجود داشته باشد. مقدار اوره 

است.  در حدود 1 درصد  معموالً  کنسانتره  در 
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بهتر است از اوره در تغذیة گوسفند و بز در دورة پرواربندی استفاده شود. توجه

در زمان تغذیة اوره به دام چه نکاتی را باید رعایت کرد، و رعایت نکردن آن چه مشکالتی را در پی خواهد 
داشت؟

تحقیق 
کنید

پسماندهای صنعتیـ  کشاورزی: بقایا و محصوالت فرعی حاصل از بخش کشاورزی و صنعت هستند 
که با توجه به کمبود منابع آب و خوراک دام در ایران و کشورهای خشک از آنها در تغذیة دام استفاده 
ارزان  قیمت هستند که ارزش غذایی متنوع و گاهی خوب دارند و می توانند  این پسماندها  می شود. 

کمک زیادی به تأمین خوراک دام نمایند که از آن میان می  توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاه غالت، سرشاخه های نیشکر، کود مرغی فرآوری و میکروب زدایی  شده، پوستة بیرونی پسته، پوستة 

بیرونی بادام، تفالة پرتقال، تفالة زیتون، تفالة سیب، تفالة انگور، پوست و تفالة انار و مانند آن.

اصالح الگوی 
مصرف

                           بقایای کدو                                                  پوست انار                                  کاه و کلش حاصل از غالت

با مصرف پسماندهای صنعتی ـ کشاورزی در تغذیة دام، این مواد از طبیعت و محیط زیست جمع آوری 
آنها رخ نخواهد داد.  از تجمع  ناشی  آلودگی های زیست محیطی  می شوند و 

نکات زیست 
محیطی

دامدار باید با آگاهی کامل از کیفیت فرآورده های فرعی کشاورزی اقدام به مصرف نسبت مناسبی از 
آنها در جیره کند؛ به  طوری که محصول مناسب عایدش شود و سالمت دام به مخاطره نیفتد. این امر 

نیازمند آگاهی و آشنایی کامل هنرجو یا دامدار با این خوراک  هاست.

اخالق 
حرفه ای
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در مورد ویژگی ها و نکات اقتصادی ـ تجاری پسماندهای کشاورزی در تغذیة گوسفند و بز چه می دانید؟ بحث 
کالسی

شناسایی مواد خوراکی
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار   1
 مواد خوراکی  ٢

مراحل انجام کار
 لباس کار بپوشید. 1

 همراه هنرآموز خود از انبار خوراک دامداری هنرستان بازدید کنید. ٢
 مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیة گوسفند و بز را جدا کنید. ٣

 مواد خوراکی را شناسایی کنید.  ٤
 تعیین کنید که هر کدام از این مواد خوراکی برای تأمین کدام مادة مغذی در جیره استفاده می  شود. ٥

 جدول زیر را کامل کنید. ٦

مادة خوراکیشرح

1ـ ......................................................................... منابع تأمین  کنندة کربوهیدرات
2ـ .........................................................................
3ـ .........................................................................
4ـ .........................................................................

1ـ ......................................................................... منابع تأمین  کنندة پروتئین
2ـ .........................................................................
3ـ .........................................................................
4ـ .........................................................................

1ـ ......................................................................... منابع تأمین  کنندة مواد معدنی
2ـ .........................................................................
3ـ .........................................................................
4ـ .........................................................................

1ـ ......................................................................... منابع تأمین  کنندة ویتامین  ها
2ـ .........................................................................
3ـ .........................................................................
4ـ .........................................................................

فعالیت 
کارگاهی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(
نمرهاستاندارد )شاخص  ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

1

تهیه 
مواد 
اولیة 
خوراک

مراجعه به مراکز فروش علوفه 
و کنسانتره و استعالم قیمت، 

خرید مواد اولیة خوراک 

 تهیة مناسب مواد اولیة 
خوراک

تهیة نسبتاً مناسب مواد 
اولیة خوراک 

تهیة نامناسب مواد اولیة 
خوراک

3تأمین خوراک باکیفیت با قیمت مناسب

2تأمین خوراک با کیفیت متوسط با قیمت متوسط

1تأمین خوراک نامرغوب با قیمت باال

نحوة ساخت جیره غذایی چگونه است؟ 

جیرة غذایی مخلوطی از چند مادة خوراکی است که دارای مقدار و نسبت صحیحی از انرژی و مواد مغذی 
مختلف بوده و چنانچه روزانه و به میزان کافی در اختیار دام قرار گیرد، احتیاجات آن را از نظر انرژی، پروتئین، 

مواد معدنی و سایر مواد مغذی در این مدت تأمین می  کند.

به  طور کلی با توجه به نژاد، جنس، وزن، وضعیت دام و مانند آن چند نوع جیرة غذایی وجود دارد:
 جیرة نگهداری: جیره ای است که دام با مصرف آن هیچ نوع تولید و افزایش یا کاهش وزنی نخواهد داشت  1

و شرایط دام را از نظر سرزندگی، سالمت و وضعیت طبیعی حفظ می کند. جیرة مذکور در حقیقت حداقل 
نیاز یک حیوان است.

                                  نمونه ای از جیرة پلت                                         تغذیۀ یونجه و کاه در آخور
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 جیرة آبستنی: این جیره برای میش یا بز  آبستن در نظر گرفته می  شود که بر حسب مدت آبستنی،  ٢

مرحلة آبستنی )ابتدا، اواسط یا دو ماه آخر(، دورة آبستنی )اول یا باالتر( و وضعیت بارداری )یک قلو یا چندقلو( 
تنظیم می  شود.

 جیرة تولید: این جیره براساس تولیدات گوسفند و بز )شیر، گوشت، پشم، پوست، کرک، مو و مانند آن(  ٣

تنظیم می  شود. 

هنگام تغییر دادن جیرة غذایی، این عمل را به تدریج انجام دهید تا حیوان دچار تنش نشود. توجه

روش  های تغذیه را می  توان به انواع تغذیه از چراگاه و تغذیة دستی تقسیم  بندی کرد.

                                                        تغذیۀ دستی                                                تغذیه از چراگاه

روش تهیه و تنظیم جیره  های غذایی متعادل
برای تهیة یک جیرة متعادل باید از میزان احتیاجات گوسفند و بز به مقدار مادة خشک، انرژی، پروتئین 

و مواد مغذی انواع خوراک اطالع داشت. 
برای تنظیم یک جیرة متعادل باید به ترتیب زیر عمل شود:

 احتیاجات غذایی یا حد مجاز تغذیة گوسفند و بز با توجه به چرخة تولید تعیین و نوشته شود. معموالً  1
احتیاجات غذایی بیانگر حداقل مواد مغذی است که باید از جیرة غذایی تأمین شود. عوامل مؤثر در 
تعیین احتیاجات غذایی عبارت از سن، جنس، وزن بدن، نوع تولید )نگه داری، رشد، پرواری، تولید مثل، 

تولید پشم و مانند آن( و میزان تولید می  باشند.
 خوراک  های در دسترس و ترکیب آنها تعیین شود.  ٢

 قیمت هر یک از مواد خوراکی مورد استفاده را باید در نظر گرفت. زیرا یک جیرة غذایی متعادل باید  ٣
حداقل قیمت و حداکثر میزان تولید را داشته باشد.

 حد مجاز مصرف هر یک از اجزای جیره در نظر گرفته شود تا از بروز بیماری  های ناشی از تغذیه  ٤

بیشتر 
بدانیم
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آماده كردن خوراك

همان طور که اشاره شد دام برای تولید مناسب به مجموعه  ای 
از مواد غذایی نیاز دارد. تمام مواد مغذی مورد نیاز گوسفند 
این  کردن  برطرف  برای  لذا  نمی شود،  یافت  علوفه  در  بز  و 
مقدار  و  ترکیب  یک  با  خوراکی  اقالم  از  تعدادی  کمبودها 
مشخص را پس از آسیاب کردن با هم مخلوط کرده و خوراک 
متراکمی به نام کنسانتره تولید می  شود تا حداقل احتیاجات 

نگهداری و تولید دام را تأمین کند. 

شود. جلوگیری 
 مقدار مادة خشک جیره در حد مناسب تنظیم شود، چون خوراک  ها دارای مقادیر متفاوت رطوبت  ٥

هستند.

جیرة غذایی باید به نحوی تنظیم و تغذیه شود که جنبه  های تولید، بازده و اقتصادی نیز در نظر گرفته 
شود و احتمال بروز بیماری و عوارض تغذیه  ای کاهش یابد.

آنچه اهمیت دارد آن است که مادة خشک کافی به حیوان تغذیه شود. چرا؟ بحث 
کالسی

با توجه به منابع موجود در کتابخانه جداول زیر را کامل کنید.

حد مجاز مورد استفاده در جیرة گوسفند و بزمواد خوراکی مصرفی در جیرة گوسفند و بز

جو

سبوس گندم

نمک

کنجالة پنبه دانه

کنجالة سویا

تحقیق 
کنید
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کنسانتره ترکیبی از تعدادی مواد خوراکی است که همراه علوفه باید همة عناصر و مواد مغذی ضروری بدن 
دام را تأمین کند. 

آنچه دربارة کنسانتره می  دانید در کالس درس بیان کنید. بحث 
کالسی

دام اصوالً حیوان علف  خوار است، نه دانه خوار. بنابراین، برای حفظ سالمت، تولید و رفاه بهتر است از علوفه های 
بسیار مرغوب در حد توان استفاده کرد، و هر چه کمبود وجود داشت با کنسانتره جبران نمود. به عبارت 
دیگر، کنسانتره محور اصلی در تغذیة دام نباشد، بلکه تالش دامدار در پرورش دام، باید تولید یا خرید علوفة 
مرغوب باشد، و اگر کمبود وجود داشت، یا علوفه در دسترس نبود، به استفاده از کنسانتره هم توجه نماید، 
زیرا کنسانتره در دام تنش  های خاص خود را ایجاد می کند. پس برای حفظ سالمت دام همواره باید به دنبال 

علوفة با کیفیت بود.
اما با توجه به فقر ارزش غذایی علوفه و مراتع در ایران، دامدار ناچار به استفاده از کنسانترة بیشتر در جیرة 
غذایی دام است، و البته باید نکات ضروری در تغذیة کنسانتره و نسبت های مناسب را به شدت رعایت نماید.
تهیة خوراک به روش صحیح تنها به وسیلة دستگاه هایی مانند آسیاب و مخلوط کن1 امکان پذیر است. در واقع 

تهیة خوراک، مخلوط کردن نسبت خاصی از مواد خوراکی با یکدیگر است. 
با توجه به نوع جیرة غذایی، برای تهیة کنسانتره مواد غذایی مورد نیاز را وزن کرده و در داخل چالة آسیاب 
و یا مخلوط کن می ریزیم. مواد نرم تر مانند نمک و یا مکمل ها در چالة مخلوط کن ریخته می  شود زیرا نیاز 
به آسیاب شدن ندارد و مواد درشت مانند دانه های جو، ذرت و گندم در چالة آسیاب تخلیه می  شود. بعد از 
وزن کردن و ریختن مواد غذایی در چالة آسیاب آن را روشن کرده تا مواد خوراکی از طریق باالبر به آسیاب 

و سپس به مخلوط کن منتقل شود.

mixer ـ1

هر چه کیفیت علوفه کمتر باشد، الزم است کنسانترة غنی تر و بیشتری در اختیار حیوان قرار داده شود 
تا کمبودهای احتمالی پیش نیاید، تولید حفظ شود و سود کافی و مطمئن حاصل گردد.

توجه

قبل از توزین مواد خوراکی از صحت و تنظیم بودن ترازو اطمینان حاصل کنیم. اخالق 
حرفه ای

توزین مواد خوراکی طبق دستورالعمل جیرة غذایی باید با دقت فراوان صورت پذیرد تا جیرة متعادلی 
داشته باشیم.

توجه
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تهیۀ کنسانتره
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار، چکمه، ماسک   1
 مواد خوراکی جیره ٢

 ترازو   ٣
 آسیاب، مخلوط کن )میکسر( ٤

 باالبر   ٥
 کیسه  ٦

مراحل انجام کار 
 لباس کار بپوشید. 1

 مواد خوراکی مورد استفاده در دستورالعمل غذایی را مشخص کنید. ٢
 اجزای خوراک مورد نیاز جیره را با دقت وزن کنید.  ٣

توجه: اجزای با مقدار زیاد در جیره مانند ذرت، جو، کنجاله سویا و مانند آن را با استفاده از ترازوی 
بزرگ و اجزای کم وزن جیره مانند نمک، مکمل های معدنی و ویتامینه را با استفاده از ترازوی دیجیتالی 

گرمی وزن کنید )ترازو با دقت باال(. 
 با توجه به نوع و اندازة مورد نیاز کنسانتره، الک مناسب را انتخاب کنید. ٤

 خروجی دستگاه باالبر را با ظرفیت آسیاب تنظیم نمایید. ٥
 قبل از روشن کردن دستگاه، آن را کاماًل تمیز کنید.  ٦

 ابتدا مخلوط کن و سپس آسیاب را روشن کنید. ٧
 بعد از رسیدن موتور آسیاب به دور مناسب، باالبر را روشن کنید. ٨

 اجزای خوراک را که نیاز به خرد شدن دارند )ذرت، جو، کنجاله سویا( آسیاب کنید. ٩
 برای مخلوط کردن مکمل ها و مواد کم مصرف )نمک، مکمل های معدنی و ویتامینه(، پس از توزین،  10

آنها را با مقداری خوراک آسیاب شده مخلوط کنید و سپس داخل چالة مخلوط کن بریزید.
 بعد از افزودن مواد کم مصرف به داخل مخلوط کن بسته به نوع مخلوط کن زمان کافی بدهید تا کاماًل  11

مخلوط شوند.
1٢ سپس خوراک آماده را در کیسه های بزرگ ریخته و برای استفاده در انبار بچینید.

1٣ محل نگه داری کیسه های محتوی خوراک باید کاماًل خشک، خنک و دور از نور آفتاب و رطوبت 
باشد.

فعالیت 
کارگاهی

زمان الزم برای مخلوط شدن مواد خوراکی در داخل میکسر به چه عواملی بستگی دارد؟ بحث 
کالسی
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از وارد کردن دست در محفظة ورودی دستگاه آسیاب و مخلوط کن در زمان روشن بودن دستگاه خودداری 
کنید  .

ایمنی

خرد کردن علوفه )کاه یا یونجه(
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار، چکمه، ماسک  1
 کاه  ٢

 یونجه   ٣
 علوفه خردکن   ٤

 چهار شاخ  ٥
 کیسه  ٦

مراحل انجام کار
 لباس کار بپوشید. 1

 مقدار کاه و یونجة مورد استفاده در دستورالعمل  ٢
غذایی را مشخص کنید.

 کاه و یونجة مورد نیاز جیره را با دقت وزن کنید.  ٣
 قبل از روشن کردن دستگاه، خروجی و اطراف آن را کاماًل تمیز کنید. ٤

 بسته های کاه و یونجه را بررسی کنید تا اجسام خارجی مانند سنگ، میخ و مانند آن در آنها نباشد. ٥
 طبق دستورالعمل دستگاه را طوری تنظیم کنید تا اندازة قطعات علوفه 3 تا 5 سانتی  متر باشد. ٦

 علوفه خردکن را روشن کنید. ٧
 پس از رسیدن تیغه ها به سرعت مناسب، بسته های کاه یا یونجه را با چهار شاخ از دریچة ورودی وارد  ٨

محفظة تیغه ها کنید.
 قبل از انباشته شدن علوفة خرد شده در قسمت خروجی دستگاه، آن را خاموش کرده و کاه یا یونجة  ٩

خرد شده را داخل کیسه بریزید.
 کیسه های پُر شده از علوفه را برای استفاده در انبار بچینید. 10

 پس از انجام کار دستگاه را تمیز کنید و وسایل را در محل خود قرار دهید. 11

فعالیت 
کارگاهی

هنگام استفاده از علوفه خردکن از نزدیک کردن دست یا لباس به تیغه ها جداً خودداری کنید. ایمنی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد
 )ابزار، مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(
استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن

نمرهداوری/نمره دهی(

2

آماده 
کردن 
خوراک 

دام

آسیاب، میکسر، ترازو، انبار 
علوفه
زمان

آماده کردن مناسب خوراک
آماده کردن نسبی خوراک

آماده کردن نامناسب خوراک

3خوراک مناسب

2خوراک نسبتاً مناسب

1خوراک نامناسب

خوراك دهی

تهیة خوراک یکی از مهم ترین کارهایی است که باید مورد توجه دامداران قرار گیرد. گله ای که با جیرة غذایی 
مناسب تغذیه می  شود، دارای باروری و تولید باال بوده، تعداد بره های بیشتری را تولید می کند و در برابر عفونت ها 

و بیماری ها مقاوم تر است.
بیشترین هزینه در پرورش گوسفند و بز مربوط به خوراک است. بنابراین ضروری است که دامدار منابع غذایی 
در دسترس را ارزیابی کرده و آنها را طوری تنظیم کند که جیرة مناسبی در اختیار گله قرار گرفته و به ازای 
هر رأس دام درآمد خوبی کسب نماید. همان طور که قباًل اشاره شد 6 )شش( مادة مغذی که برای دام فراهم 
می کنیم، عبارت اند از: چربی و کربوهیدرات )منابع انرژی(، پروتئین، ویتامین ها، مواد معدنی و آب. انرژی 
در جیرة روزانه از مخلوط دانة غالت و علوفه به دست می آید. هرگاه به گله ای خوراک کافی داده نشود نباید 
انتظار تولید مناسب را از گله داشت، چه بسا اگر کمبود مواد غذایی ادامه یابد دام دچار بیماری نیز می  شود. 

چگونه دامدار می تواند از تأمین مواد غذایی مورد نیاز دام خود اطمینان نماید؟
 آزمایش کیفی خوراکی  1

 اطالع از تغییر نیازهای غذایی در طول چرخة تولید  ٢
 محاسبة جیرة روزانه ٣

 اندازه گیری وضعیت بدن دام ٤
 کافی بودن فضای آخور  ٥

 اطمینان از منابع آب عاری از عوامل بیماری  زا . ٦

بیشتر 
بدانیم

آماده كردن خوراك بر حسب وضعیت گله 

در پرورش دام با توجه به وضعیت گله تغذیه انجام می  شود، زیرا گله گوسفند بر حسب وضعیت )سن و جنس( 
به گروه هایی تقسیم می شوند که دارای نیازهای متفاوتی هستند.
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دسته بندی گله برای تغذیه

برای هر گروه گوسفند و بز جیرة جداگانه ای تنظیم شده و در اختیار همان گروه قرار می گیرد. تغذیة دام  های 
سبک داشتی به سه دسته زیر تقسیم می شود: 

 تغذیة بره و بزغاله 1

 تغذیة میش و بز ماده ٢

 تغذیة قوچ و بز نر ٣

1ـ تغذیۀ بره و بزغاله

تغذیۀ نوزاد: معموالً بره و بزغاله بالفاصله پس از تولد قادر به ایستادن بوده، در مدت کمی خود را به پستان 
مادر برای خوردن شیر نزدیک می کند. در این صورت بهتر است پستان مادر به وسیلة دامدار تمیز شود تا 

عوامل بیماری  زا به بره یا بزغاله منتقل نشود.

ممکن است در روزهای اولیه )معموالً زایش های اول( مادر، نوزاد را قبول نکند و از شیر دادن به بره یا بزغاله 
امتناع نماید. بنابراین باید با روش  های مختلف از جمله نگه داری نوزاد و مادر در یک جایگاه انفرادی، مادر را 
وادار به شیردهی کرد. درصورتی که علت شیر ندادن زخم یا تورم پستان مادر باشد، باید سریع مادر را معالجه 

کرد و سعی شود از آغوز سایر مادرها با رعایت موارد بهداشتی به نوزاد خورانیده شود. 

آغوز یا ماک چیست؟ چرا تغذیه با آن در ساعات اولیة زندگی، برای بره یا بزغاله بسیار اهمیت دارد؟ تحقیق 
کنید

در ابتدای تولد میزان نیاز روزانة بره یا بزغاله به شیر مادر، حدود 10 درصد وزن بدن است که باید در 
چندین مرحله )حداقل 3 بار( به آن خورانیده شود.

توجه
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تغذیۀ گوسفند و بز

تغذیة نوزاد از تولد تا شیرگیری

اصوالً بره ها و بزغاله ها از بدو تولد حدود 2 تا 3 هفته فقط از شیر مادر تغذیه می کنند. از هفتة دوم و سوم به 
بعد باید به آنها مقداری علوفه داد تا کم کم به خوردن مواد علوفه ای عادت کنند. 

یک بره یا بزغالة 4 کیلوگرمی به چه میزان شیر مادر در روز نیاز دارد؟ پرسش

دمای مناسب آغوز و شیر در زمان مصرف حدود 35 درجة سانتی گراد است. رعایت نکردن آن سبب 
اسهال و تلفات در بره و بزغاله و در نتیجه کاهش سود خواهد شد.

اخالق 
حرفه ای

در دین اسالم، سفارش ها و رفتارهای اعجاب انگیزی دربارة ترحم بر جانداران بیان شده است. درصورتی که 
چهارپایان نوزاد دارند، بر صاحبان آنها الزم است که تمام شیر آنها را ندوشند و به اندازه ای که برای نوزاد 

آنها کافی باشد، شیر در پستان باقی بگذارند.

بیشتر 
بدانیم

در زمانی که بره فقط از شیر مادر تغذیه می کند، 
شیر مستقیماً وارد شیردان می  شود؛ چون عماًل 
سایر قسمت  های معده )شکمبه، نگاری، هزارال( 
از نظر هضم غیر فعال بوده و رشد چندانی هم 
 به تدریج به خوردن  بنابراین باید بره نکرده اند، 
 کنسانتره   و  علوفه جمله  خوراکی از   مواد سایر
عادت کند تا سایر بخش های معده رشد و نمو 

نماید. 

کدام بخش از معده بره یا بزغالة شیرخوار فعال تر و بزرگ تر از سایر قسمت  های معده است؟ بحث 
کالسی
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بره و بزغاله از هفتة دوم یا سوم به بعد عالوه بر شیر مادر )نیاز اولیه به شیر مادر 10 درصد وزن بدن نوزاد 
در ابتدای تولد و 7 تا 8 درصد وزن بدن در پایان از شیرگیری( باید روزانه حدود 25 تا 50 گرم کنسانتره و 
از هفتة هشتم به بعد  400 تا 500 گرم در اختیار بره و بزغاله قرار داد. در این مدت باید علوفه های مرغوب 

)یونجه و شبدر( به مقدار کافی در اختیار بره ها قرار گیرد.

اگر بره ها و بزغاله ها برای چرا به مراتع می روند باید مراتع خوب را در اختیار بره ها قرار داد. بدین معنی 
که مراتع در صورت امکان با نرده کشی یا تورکشی طوری تقسیم شوند تا قسمت خوب مرتع به بره ها 

اختصاص یابد و نرده ها طوری باشد که میش ها نتوانند وارد آن مرتع گردند. 
اگر بره ها به مرتع برای چرا برده نمی شوند، علوفة خشبی و کنسانتره در اختیار آنها به صورت دستی 

قرار داده شود.

مراقب 
باشید

تاریخ از شیرگیری بره و بزغاله 2 تا 3 ماه بعد از تولد است. چند روز مانده به زمان از شیرگیری باید شیر 
میش ها به صورت دستی دوشیده شود و سپس به مدت کمی اجازه داده شود تا بره ها در کنار مادرهای خود 
بمانند. در این زمان چون شیر میش ها کاهش می یابد و بره و بزغاله ناچار است برای سیر کردن شکم خود از 

علوفه و کنسانتره بیشتری استفاده نماید؛ بنابراین بره به استفاده از علوفه عادت می کند.

در مورد بره های داشتی مصرف کنسانترة کمتر ولی مصرف علوفة خشبی زیادتر و در مورد بره های 
پرواری باید تغذیه با کنسانتره بیشتر و مصرف علوفة خشبی کمتر شود. 

توجه

هدف از شیرگیری بره چیست؟ بحث 
کالسی

تغذیة نوزاد با شیر خشک یا مواد جانشین شیر با چه هدفی صورت می گیرد؟ بحث 
کالسی
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تغذیۀ گوسفند و بز

نیاز بره ها و بزغاله ها: مقدار ماده خشک مورد نیاز بره ها در هفتة اول زندگی حدود 250 گرم و از هفتة 
پنجم به بعد به 350 تا 400 گرم افزایش می یابد؛ به عبارت دیگر در هفته  های اول و دوم روزانه 1/5 لیتر 
شیر و در هفتة پنجم 5 /2 تا 3 لیتر شیر با غلظت 16 درصد مادة خشک طی دو تا سه نوبت در روز باید به 

بره ها و بزغاله ها داده شود.

نکات مهم قابل بررسی در مورد تغذیه با جایگزین های شیر شامل موارد زیر است:
 نوزاد حداقل 24 ساعت پس از تولد با مادر نگه داری می  شود تا آغوز دریافت نماید. 1

 در صورت مرگ مادر حتماً از آغوز سایر مادرها به بره یا بزغاله خورانیده شود. ٢
 در صورت نبود ماک یا آغوز، نوزاد با شیر معمولی تغذیه و مواد ویتامینه و آنتی بیوتیک و گاماگلوبولین  ٣

به بره تزریق شود.
 در روز دوم به بعد، نوزاد از مادر جدا و پس از 5 تا 6 ساعت گرسنگی، بره ها را به سرپستانک های  ٤

مصنوعی ویژه هدایت کرده تا از طریق مادر مصنوعی تغذیه شوند.
 مادر مصنوعی می تواند حاوی شیر معمولی یا پودر شیر خشک یا جایگزین شیر باشد. ٥

 در بین بره های 3 تا 4 روزه، وجود بره های 10 تا 15 روزه که به تغذیة شیر از مادر مصنوعی عادت  ٦
کرده اند، در فراگیری و استفاده از مادر مصنوعی برای نوزادان بسیار مؤثر است.

ویتامینی،   جایگزین شیر باید حداقل حاوی 21 تا 22 درصد پروتئین، مواد   پودر شیر خشک یا ٧
معدنی و چربی بیشتری نسبت به شیر معمولی باشد.

بیشتر 
بدانیم

تغذیۀ بره و بزغاله پس از شیرگیری: پس از شیرگیری، بره ها به دو قسمت نر و ماده تقسیم می شوند و 
به طور جداگانه نگه داری می گردند. خود این گروه ها نیز به دو گروه حذفی )پرواری( و داشتی )جایگزین گله( 

تقسیم می شوند که هر کدام تغذیة جداگانه دارند.
یکی از نکات مهم در مدیریت تغذیة بره های پرواری جلوگیری از بیماری اسیدوز است. برای جلوگیری از 
با حدود 200 گرم شروع کنید و  را  با کنسانتره  بر ه ها  تغذیة روزانه  ناگهانی،  بیماری اسیدوز و تلف شدن 

دهید. افزایش  به تدریج 

شرایط از شیرگیری
 سن بره ها حدود 8 تا 15 هفته باشد. 1

 بره یا بزغاله در زمان از شیرگیری باید روزانه 200 تا 250 گرم کنسانتره مصرف نمایند. ٢
 وزن شیرگیری حداقل 3 تا 4 برابر وزن تولد آنها باشد. ٣

 باید نوزادان از هفتة دوم به بعد به خوردن علوفه و مواد کنسانتره عادت کرده باشند. ٤

بیشتر 
بدانیم
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در مورد بیماری اسیدوز در گوسفند و بز مطالعه کرده و گزارش آن را در کالس درس بیان کنید. تحقیق 
کنید

٢ـ تغذیۀ میش و بز ماده
بره ها و بزغاله های یک ساله باید قبل از آمیزش رشد مناسبی داشته باشند. وزن بره ها و بزغاله ها در زمان 
آمیزش 80  ـ60 درصد وزن بلوغ آن نژاد است. سوء تغذیه در این دوران سبب افزایش تلفات جنین در ابتدا و 
انتهای دورة آبستنی در بره میش ها می  شود. میش ها و بزهای ماده، به منزلة رکن اصلی صنعت گوسفندداری 
هستند. تغذیه و اعمال مدیریت صحیح اثر سریع بر تولید دارند. از میش و بزهای بالغ )8  ـ3 ساله( باید فقط 

برای نگه داری تغذیه نمود. 

نمونه جیرة پیشنهادی بره های داشتی با افزایش وزن 
متوسط ٢00 تا ٢٥0 گرم در روز

گرم/ رأس/ روزمادة خوراکیردیف

400 تا 500یونجة خشک1

ـسیلوی ذرت2

350 تا 400کنسانتره3

50 تا 100کاه4

نمونه جیرة پیشنهادی بره های پرواری با افزایش وزن 
متوسط 100 تا ٢٥0 گرم در روز 

گرم/ رأس/ روزمادة خوراکیردیف

350 تا 650یونجة خشک1

ـسیلوی ذرت2

350 تا 500کنسانتره3

50 تا 200کاه4

بیشتر 
بدانیم
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تغذیۀ گوسفند و بز

تغذیة میش و بز ماده به پنج مرحلة زیر خالصه می  شود:
الف ـ خوراک دهی به هنگام جفت گیری

ب ـ خوراک دهی به هنگام آبستنی
ج ـ خوراک دهی به هنگام بره زایی
د ـ خوراک دهی به هنگام شیردهی
هـ ـ خوراک دهی به هنگام خشکی.
الف ـ تغذیه به هنگام جفت گیری

تغذیه بر بازده تولید مثل از طریق ترشح هورمون ها )به ویژه هورمون  مترشحه از غده هیپوفیز )LH( و هورمون  
مترشحه از لوزالمعده )انسولین(( اثرگذار بوده و با افزایش سطح تغذیة مناسب تولید انسولین افزایش یافته 
و باعث برداشت گلوکز شده و در نتیجه انرژی الزم برای تولید هورمون های جنسی و افزایش تخمک ریزی 
فراهم می گردد. بدین منظور پس از پایان شیردهی تا حدود 3 هفته قبل از قوچ اندازی، تغذیة میش و بزهای 
ماده درسطح جیرة نگه داری است تا میش ها قدری الغر شوند. سپس تا قوچ اندازی، میش ها را با کنسانتره 
و علوفه های مرغوب تغذیه می نمایند. این عمل را تغذیه با جیرة تکمیلی )فالشینگ1( گویند. با این روش 

تغذیه ای، درصد آبستنی و بازده بره دهی افزایش می یابد.

Flushing ـ1

مزایا و معایب تغذیة بیش از حد مجاز در گوسفند و بز چیست؟ بحث 
کالسی

میش ها و بزهای مادة چاق به عمل فالشینگ کمتر پاسخ مثبت می دهند و نیز ماده های بالغ نسبت به 
میش های جوان عکس العمل بهتری را نشان می دهند.

توجه

نمونه جیرة پیشنهادی میش ها در هنگام فالشینگ و جفت گیری

گرم/ رأس/ روزمادة خوراکیردیف

300 تا 450یونجة خشک1

500 تا 750سیلوی ذرت2

450 تا 500کنسانتره3

75 تا 200کاه4

بیشتر 
بدانیم
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ب ـ تغذیۀ میش و بزهای بالغ ماده به هنگام آبستنی

استروژن هورمونی است که غلظت آن در خون به طور طبیعی در هنگام آبستنی کاهش می یابد. در 
نمی گیرد. آبستنی صورت  آن  افزایش  صورت 

بیشتر 
بدانیم

میش ها را دو هفته قبل از جفت گیری از چراگاه حاوی علوفه خانوادة بقوالت )لگومینه( خارج کنید و 
به چراگاه دارای علوفه خانوادة گندمیان )گراس یا گرامینه( انتقال دهید. ترکیبات استروژنی موجود در 
گونه های لگومینه مانند یونجه و شبدر، از آبستن شدن میش و بزهای ماده ممانعت می کند. بنابراین از 
دو هفته قبل و یک هفته بعد  از جفت گیری، روزانه 300ـ200 گرم غالت )ذرت، جو، یوالف و سورگوم 

یا ذرت خوشه ای( به میش و بزهای ماده تغذیه کنید.

اخالق 
حرفه ای

وزن میش ها و بزها طی دورة آبستنی 10 تا 15 کیلوگرم اضافه می  شود که ناشی از وزن جنین در نتیجة 
بافت های همراه و مایعات جنینی است، بنابراین برای جلوگیری از سخت زایی و چاقی دام، باید به این مسئله 

توجه داشت. 
در یک سوم انتهای آبستنی حدود 75 درصد وزن جنین شکل می گیرد، بنابراین یک سوم آخرآبستنی با توجه 
به کاهش حجم شکمبه در نتیجة افزایش وزن جنین باید مالحظات ویژة تغذیه ای اعمال شود. بنابراین دورة 

آبستنی را به دو بخش می توان تقسیم کرد:
 سه و نیم ماه اول آبستنی: تغذیة میش ها در این دوره زیاد حساس و نگران کننده نیست. در حقیقت،  1

احتیاجات غذایی میش ها در این دوره تقریباً همان احتیاجات نگه داری است. در این دوره تغذیه از چراگاه 
کافی است.

 یک و نیم ماه آخر آبستنی: از مراحل حساس برای میش ها محسوب می  شود و تأمین مواد مغذی در  ٢

این زمان امری حیاتی به شمار می آید؛ به طوری که اگر مواد مغذی مورد نیاز تأمین نشود ممکن است دچار 
آخر  هفته   6 در  کنسانتره  تدریجی مصرف  افزایش  با  می توان  این صورت  در  که  آبستنی شود  مسمومیت 
آبستنی از بروز این بیماری پیشگیری کرد. این احتیاجات را می توان به سهولت و از طریق افزایش تدریجی 

مقدار خوراک مصرفی تأمین نمود. 

تغذیة نامناسب میش و بز در دوران آبستنی چه عواقبی را به دنبال خواهد داشت؟ بحث 
کالسی
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ج ـ تغذیه به هنگام زایمان میش و بز ماده
هنگام زایمان باید میش ها را از سایر گله جدا نگه داری 
کرد تا با علوفة با کیفیت باال تغذیه شوند. دادن سبوس 
با یونجة خشک و مواد ملین مثل گندم و مالس در 
 یبوست   از  زیرا است؛  ثمربخش  ابتدای زایش بسیار
دام جلوگیری می کند. نیاز میش به آب پس از زایمان 
افزایش می یابد. لذا باید یک سطل آب با دمای مناسب 

در اختیار میش قرار گیرد. 

برای میش  و بزهای با جثة متوسط، جیره های زیر کافی است: 
برای میش های با زایمان زمستانه و بهاره

 2ـ  1/8 کیلوگرم علف خشک+ 350ـ220 گرم دانة ذرت 1
 1100ـ900 گرم علف خشک+900 گرم دانة ذرت ٢

 3/5ـ3 کیلوگرم سیلوی ذرت+450ـ400 گرم دانة ذرت و 200ـ100 گرم مکمل پروتئینی. ٣
 3ـ2/5 کیلوگرم سیلوی کم رطوبت+450ـ400 گرم دانة ذرت ٤

برای میش های با زایمان پاییزه
 چراگاه+ 350ـ250 گرم غالت 1

 اگر چراگاه موجود نباشد مانند میش های با زایمان زمستانه باید تغذیة دستی انجام شود. ٢

نمونه جیرة پیشنهادی برای میش های آبستن

گرم/ رأس/ روزمادة خوراکیردیف

350 تا 450یونجة خشک1

ـسیلوی ذرت2

350 تا 550کنسانتره3

70 تا 150کاه4

بیشتر 
بدانیم

مواد معدنی مورد نیاز از جمله کلسیم و فسفر برای تولید شیر و جلوگیری از تب شیر در زمان زایمان 
بسیار حائز اهمیت است. 

توجه

در مورد بیماری تب شیر در گوسفند و بز مطالعه کرده و گزارش آن را در کالس درس بیان کنید. تحقیق 
کنید
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توجه ویژه به میش های شیرده عالوه بر تأمین احتیاجات نگهداری نیاز به رفع احتیاجات تولید شیر نیز دارند. 
میش های جوان و آنهایی که اولین بار زایمان کرده اند، نیاز به تأمین احتیاجات رشد نیز دارند.

در تغذیة میش های شیرده می توان از چند نکتة زیر به عنوان راهنما استفاده کرد:
الف( احتیاجات غذایی در طول دورة شیردهی بیش از سایر اوقات است.

بیشتری  غذای  به  بنابراین  تولید می کنند،  از میش های تک قلو  بیشتری  دوقلوزا شیر  ب( میش های 
دارند. احتیاج 

ج( تولید شیر در میش ها به سرعت به اوج خود می رسد )3ـ2 هفته بعد زایمان( و تا 8 هفته بعد از 
ثابت می ماند و سپس کاهش می یابد. زایمان 

د( تغذیة کامل بره ها در دو ماه اول با شیر صورت می گیرد. بره ها را در 8 هفتگی می توان از شیر گرفت.
یک تا دو روز پس از زایمان، ضرورتی ندارد که میش ها زیاد تغذیه شوند. در این دو روز آب کافی و یک 
خوراک سبک کفایت می کند. در روز سوم پس از زایمان، می توان میش ها را با جیرة معمولی تغذیه 

نمود که جیره های زیر از آن دسته اند: 
 1400ـ1100 گرم علف خشک + 1250 گرم دانة ذرت.

 2/5ـ  1/8 کیلوگرم علف خشک + 700ـ450 گرم دانة ذرت.
 4/5ـ  3/5 کیلوگرم سیلوی ذرت + 700ـ350 گرم دانة ذرت + 250ـ200 گرم کنجالة سویا.

 4/5 کیلو گرم سیلوی کم رطوبت یونجه + 700 گرم دانة ذرت.
چراگاه مرغوب ممکن است کلیة احتیاجات غذایی میش های شیرده را تأمین کند. اگر چراگاه فقیر 

باشد، باید از مکمل غذایی استفاده شود.

               نمونه جیرة پیشنهادی میش های شیرده

گرم/رأس/روزمادة خوراکیردیف

350 تا 550یونجة خشک1

500 تا 750سیلوی ذرت2

350 تا 550کنسانتره3

50 تا 70کاه4

بیشتر 
بدانیم

آنها   احتیاجات غذایی   باید هستند،  متفاوت   لحاظ احتیاجات بسیار  به دوقلوزا  و  مادرهای تک قلوزا
 در طی دوران شیردهی جبران شود.  مادر  کاهش وزن   تا به گونه ای تأمین شود

توجه
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د( تغذیه درحالت نگه داری و خشکی
میش ها پس از دورة جفت گیری تا یک سوم انتهای آبستنی در حالت نگه داری تغذیه می شوند، سپس جیرة 
آبستنی دریافت می دارند. برای جیرة نگه داری گوسفند و بز، چراگاه کافی است. در صورت استفاده از چراگاه 
هزینة تغذیه بسیار کاهش می یابد. در صورت تغذیة دستی می توان از علف خشک، سیلوی کم رطوبت، سیلوی 
ذرت و سورگوم و غالت به عنوان خوراک اصلی استفاده کرد. همچنین، برای افزایش سود می توان بخشی از 

نیاز این حیوانات را با پسماندهای کشاورزی ـ صنعتی فراهم نمود.

نمونه جیرة پیشنهادی میش در حالت خشکی

گرم/ رأس/ روزمادة خوراکیردیف
200 تا 250یونجة خشک1
300 تا 500سیلوی ذرت2
50 تا 70کنسانتره3
250 تا 350کاه4

بیشتر 
بدانیم

٣ـ تغذیۀ قوچ و بز نر
الف( در فصل غیر جفت گیری: معموالً قوچ ها را پس از دورة جفت گیری که اندکی هم الغر شده اند با جیرة 

نگه داری تغذیه می نمایند.

ب( تغذیه قوچ ها به هنگام جفت گیری )فالشینگ(: تا قبل از جفت گیری، استفاده از چراگاه احتیاجات 
غذایی قوچ را برطرف می کند، در فصل جفت گیری اگر قوچ ضعیف باشد، باید روزانه 0/7ـ0/4 کیلوگرم دانة 
ذرت یا جو یا مخلوط دانه های دیگر خورانیده شود. برة  قوچ ها به مقدار بیشتری مواد دانه ای نیاز دارند. در 

نمونه جیرة پیشنهادی قوچ در فصل غیر جفت گیری

گرم/ رأس/ روزمادة خوراکیردیف

200 تا 250یونجة خشک1

300 تا 500سیلوی ذرت2

50 تا 70کنسانتره3

250 تا 350کاه4

بیشتر 
بدانیم
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به مواد  بره های نر سنگین  بره قوچ ها داده شود.  به  تا 2/5 کیلوگرم یونجه  باید روزانه 1/5  خالل زمستان 
خوراکی بیشتری نیاز دارند.

نمونه جیرة پیشنهادی قوچ در فصل جفت گیری

گرم/ رأس/ روزمادة خوراکیردیف

300 تا 450یونجة خشک1

400 تا 550سیلوی ذرت2

500 تا 600کنسانتره3

75 تا 120کاه4

بیشتر 
بدانیم

به صورت  می توان  را  معدنی  مواد  آجر  و  نمک  سنگ 
داد.  قرار  دام  اختیار  در  جداگانه 

توجه

دسته بندی گله گوسفند و بز برای تغذیه
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار، چکمه، ماسک  1
 دفتر ثبت مشخصات  ٢

 گوسفند و بز ٣

فعالیت 
کارگاهی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

3
دسته بندی 
گله برای 
تغذیه

محل های مناسب برای 
تفکیک گله

گروه بندی صحیح 
گله

گروه بندی قابل 
قبول

گروه بندی غیرقابل 
قبول

3تفکیک مناسب گله برای تغذیه

2تفکیک نسبتاً مناسب گله برای تغذیه

1تفکیک نامناسب گله برای تغذیه

مراحل انجام کار
 لباس کار بپوشید. 1

 با توجه به دفتر ثبت مشخصات ترکیب سنی گله را مشخص کنید. ٢
 بره ها و بزغاله ها تا زمان شیرگیری در جایگاه جداگانه و در کنار میش ها نگهداری شوند.  ٣

 بره ها و بزغاله های نر و ماده را پس از شیرگیری جدا کرده و به جایگاه جداگانه انتقال دهید. ٤
 میش ها و بزهای ماده را بر حسب وضعیت بدنی و شرایط تولید حداقل به دو دسته تقسیم کنید. ٥

 در خارج از فصل جفت گیری قوچ های گله را در مکانی جدا انتقال دهید و با جیرة نگه داری، تغذیه  ٦
کنید.

مدیریت آخور

آخور  از  را  خارجی  اجسام  و  خوراک  بقایای    1

جمع آوری کنید.
  آخور را با جارو و وسایل دیگر تمیز کنید. ٢
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 هنگام تهیة خوراک، اجزای آن را کاماًل مخلوط کنید.  ٣

 آخور باید دارای عمق مناسب باشد تا تغذیة مناسب،  ٤

تغذیه و سالمت دستگاه گوارش حفظ  رفاه دام در طول 
شود. این امر در نهایت موجب بهبود تولید دام خواهد شد.
آخور  در  زدن خوراک  و هم  دفعات خوراک دهی  افزایش 
و  می دهد  کاهش  را  خوراک  کردن  جدا  فرایند  اغلب 

می دهد. افزایش  را  کیفیت  با  علوفة  تغذیه  بنابراین 
 در تغذیة همزمان گله گوسفند و بز فضای کافی آخور  ٥

باید فراهم شود. در غیر این صورت دام  های کوچک جثه 
تولید  از  داده،  دست  از  را  خود  بدنی  وضعیت  پُرتولید  و 
آنها کاسته می  شود. فضای کافی آخور دامدار را مطمئن 
می سازد که تمام میش ها و بزها فرصتی کافی برای مصرف 

جیرة روزانه خود را دارند. 
خوراک  به  دسترسی  برای  کافی  زمان  مدت  دام  ها    ٦

باشند. داشته 
 برنامة تغذیه ای هماهنگ اجرا شود، یعنی برای همة آخورها در  ٧

یک زمان خوراک ریخته شود.

چرا باید قبل از شروع خوراک دهی آخور را تمیز کرد؟ بحث 
کالسی

که  می  شود  باعث  سمت  دو  از  آخور  کف  مالیم  شیب 
نشود. ایجاد  دام  برای  دسترسی  قابل  غیر  و  کور  نقاط 
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(
استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن

نمرهداوری/نمره دهی(

4
تمیز 
کردن 
آخورها

آخور، جارو
زمان: بعد از خوراک دادن

تمیز کردن کامل آخورها
تمیز کردن نسبتاً کامل آخورها

تمیز نکردن آخورها

3آخور تمیز

2آخور نسبتاً تمیز

1آخور کثیف

 تمیز کردن آخورها
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار، چکمه، ماسک  1
 جارو ، بیل و فرغون  ٢

 کیسه   ٣
مراحل انجام کار:

 لباس کار بپوشید. 1
 با جارو داخل آخورها و اطراف آن را تمیز کنید. ٢

 با بیل بقایای جمع  آوری شده را به داخل کیسه بریزید.  ٣
 کیسه ها را با استفاده از فرغون از محل خارج کنید. ٤
 پس از انجام کار وسایل را در محل خود قرار دهید. ٥

فعالیت 
کارگاهی

دفعات و روش خوراك دهی  

اساس خوراک روزانة گوسفند و بز بر پایة مخلوطی از یونجة خشک و کاه گندم برنامه  ریزی شده و لذا توصیه 
می  شود که در کنار کنسانتره، روزانه مخلوط یونجة خشک و کاه گندم نیز در جیره لحاظ شود.

نمونه ای از روش خوراک دهی در پرواربندی بره در زیر آمده است:
بهترین دفعات تغذیه در سه وعدة صبح، ظهر و شب است.

 شروع مقادیر مصرف برای گوسفندهای کوچک جثه )25 تا 35 کیلوگرم( حداکثر 900 گرم کنسانتره  1
در روز است که طی 3 وعدة مساوی 300 گرمی به اضافة 100 تا 150 گرم مخلوط کاه و یونجه در 

اختیار دام قرار می گیرد. 

بیشتر 
بدانیم
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 برای گوسفندهای متوسط جثه )35 تا 55 کیلوگرم( حداکثر 1350 گرم کنسانتره در روز که طی 3  ٢
وعدة مساوی 450 گرمی به اضافة 250 تا 300 گرم مخلوط کاه و یونجه در اختیار دام قرار می گیرد. 
 برای گوسفندهای بزرگ جثه )باالی 60 کیلوگرم( حداکثر 1800 گرم کنسانتره در روز که طی 3  ٣
وعدة مساوی 600 گرمی به اضافة 450 تا 500 گرم مخلوط کاه و یونجه در اختیار دام قرار می گیرد. 

چنانچه به هر علت یونجه موجود نباشد فقط از کاه گندم استفاده گردد.
مقدار  این جیره، می  توان  به  عادت پذیری شکمبة گوسفندان  و  زمان 14روز  از گذشت مدت   پس  ٤
مصرف را به ترتیب برای گوسفند کوچک جثه تا 450 گرم، گوسفند متوسط جثه تا 600 گرم و گوسفند 
بزرگ جثه تا 750 گرم کنسانتره در هر وعده افزایش داد و به همان نسبت نیز مقادیر مخلوط یونجة 

خشک و کاه گندم در وعده های غذایی افزایش یابد.
 در هر وعده با توجه به نیاز گوسفندان و بزها کنسانتره در آخورها توزیع شود. ٥

 خوراک در آخور هر چند وقت یک بار هم زده شود. این امر باعث تحریک مصرف خوراک بیشتر در  ٦
دام کاهش  برای  انتخاب  و جیره یکدست می گردد و حق  تازه تر می شود  بوی خوراک  دام  ها می شود. 

می یابد و این موارد نکات مهمی برای افزایش تولید است.
 امکان دسترسی به آب آشامیدنی کافی و بهداشتی در تمام طول روز برای دام فراهم باشد. ٧

خوراک دهی گوسفند و بز 
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار، چکمه و ماسک  1
 کنسانتره آماده  ٢

 کاه و یونجه خرد شده  ٣
 ترازو  ٤

 ساعت  ٥
 بیل و چهار شاخ  ٦

مراحل انجام کار
 لباس کار بپوشید.  1

 بر اساس تقسیم بندی گله میزان کنسانتره و علوفه مورد نیاز را به پای آخورها منتقل کنید. ٢
 کنسانتره و علوفه را با چهار شاخ با هم مخلوط کنید. ٣

 در ساعت مشخص خوراک را به داخل آخور ریخته و به صورت یکنواخت توزیع کنید. ٤
 کیسه های خالی خوراک را از پای آخورها جمع  آوری کرده، به انبار خوراک انتقال دهید. ٥

فعالیت 
کارگاهی
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توزیع خوراک در آخورها به روش دستی

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

خوراک دهی5

کنسانتره
علوفه

بیل، فرغون
آخور

تولید مناسب
تولید قابل قبول
تولید نامناسب

٣خوراک دهی مناسب

٢خوراک دهی نسبتاً مناسب

1خوراک دهی نامناسب
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ارزشیابی شایستگی تغذیۀ دستی گوسفند و بز

شرح کار:
1ـ تهیة مواد اولیه خوراک

2ـ آماده کردن خوراک
3ـ دسته بندی گله برای تغذیه

4ـ تمیز کردن آخورها
5  ـ خوراک دهی

6  ـ رعایت اصول بهداشتی در تغذیه
7ـ تهیة گزارش تغذیه

استاندارد عملکرد:
تهیة اقالم خوراکی، آماده کردن خوراک و خوراک دهی برای 100 رأس گوسفند و بز طبق گروه بندی.

شاخص ها:
1ـ تهیة اقالم خوراکی با قیمت مناسب برای 100 رأس گوسفند و بز

2ـ آماده کردن خوراک طبق دستورالعمل جیرة غذایی
3ـ گلة تفکیک شده طبق گروه بندی

4ـ نبود بقایای خوراک و اجسام خارجی در آخورها
5  ـ انتقال خوراک به آخورها طبق گروه بندی

6  ـ سالمت گله و تولید مناسب
7ـ نمون برگ های تکمیل شده

شرایط انجام کار:
انبار علوفه، انبار مواد متراکم و گوسفند و بز.

ابزار و تجهیزات:
ترازو، وسایل رطوبت سنج علوفه، آسیاب و میکسر، علوفه خردکن، بیل، فرغون و چهارشاخ.

معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحلۀ کارردیف
1تهیة مواد اولیة خوراک1
2آماده کردن خوراک دام2
1دسته بندی گله برای تغذیه3
2تمیز کردن آخورها4
2خوراک دهی5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
زمان بندی، محاسبه، فناوری مناسب، ایمنی فرد، وسایل و تجهیزات و گلة گوسفند و بز در حین 

خوراک دهی، بهداشت خوراک، دفن پسماندها در مکان مطلوب، صداقت در کار و درستکاری
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

رشته: امور دامی                                    درس: تولید و پرورش دام  های سبک                                          واحد یادگیری:٥                                                                                                           



121

تغذیه با استفاده از چراگاه

فصل 4

تغذیه با استفاده از چراگاه

از مراتع  استفاده  می  کند،  توجیه  را  در  ایران  هم اکنون  گوسفندداری  آنچه  و  است  وابسته  مراتع  به  دامداری کشور  حیات 
انتخاب  اگر چه  می  برند،  چرا  به  مناسب  در فصول  را  گوسفند  معموالً  می  شوند.  استفاده  هزینة کم  با  یا  هزینه  بدون  که  است 
زمان چرا در هر نقطه بستگی به شرایط آب و هوایی، ارتفاع، نوع خاک و باالخره نوع گیاه دارد. در  نقاطی که مراتع غنی وجود 
پرورش  فقر مرتع،  در شرایط  ولی  داد،  پرورش  را  و شیری  نژادهای گوشتی  می توان  و  بوده  پربازده  نیز  پرورش گوسفند  دارد، 
نژادهای کم توقع بومی و کوچک  جثه مناسب  تر می  باشد. مراتع سرمایه های ملی  خدادادی هستند و باید به شکل  صحیح برای 
تعلیف دام  ها استفاده شوند. از جمله اصولی که در این رابطه مورد توجه قرار می  گیرد، توجه به ظرفیت مرتع و رعایت زمان ورود 

است.  از مرتع  دام  و خروج 
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واحد یادگیری ٦ 

چرای گوسفند و بز

آیا تا به حال پی برده اید:

 مزایای چرای گوسفند در مرتع  كدام است؟
 چه فصلی برای ورود گله به چراگاه مناسب است؟

 آیا چرا تمام نیازهای گوسفند را تأمین می  كند؟
 آیا همه گیاهان توسط گوسفند و بز چرانیده می  شوند؟

اطراف  مراتع  به  انرژی و مواد غذایی مورد نیاز خود،  چرای دام فرایندی   است  كه طی آن دام  ها برای تأمین 
محل زندگی خود برده می  شوند. گوسفندان در  چرا بخش مهمی از مواد مغذی مورد نیاز بدن خود را تأمین 
یابد. میزان  نیز كاهش  نیازهای غذایی هزینۀ تغذیه  تأمین  بر  باعث می  شود كه عالوه  این مسئله  می كنند. 
تأمین نیازهای غذایی و كاهش هزینه در  چرا بستگی به پوشش گیاهی مراتع و انواع گیاهان موجود در منطقه 
دارد. استفاده از مراتع باید به  گونه  ای باشد كه به پوشش گیاهی و خاک مراتع آسیبی وارد نشود و این نیازمند 

مدیریت علمی چراست. 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این  واحد  یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود كه چرای 100 رأس گوسفند و بز را در روز و فصل 
مناسب با توجه به ظرفیت مرتع انجام دهند.
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بیش از نیمی از مساحت ایران را مراتع تشكیل می دهد كه از  نظر میزان پوشش گیاهی و  تنوع گیاهی از  مراتع 
و  خشك سالی  مشكالت  به  توجه  با  اخیر  در سال های  به    ویژه  می گردد.  مشاهده  فقیر  بسیار  مراتع  تا  غنی 
تغییر  اقلیم بر  سهم مراتع فقیر افزوده شده، و   مراتع  غنی و مناسب به حد چشم گیری كاهش یافته است. 
در نتیجه، مدیریت چرا و مدیریت مرتع و حفاظت مرتع بسیار مشكل تر شده است و نیاز جدی به توجیه نمودن 
صحیح دامداران و آموزش صحیح نظام چرای دام وجود دارد. در جامعۀ عشایری نظام معیشتی عمدتاً مبتنی 
بر نگه داری و پرورش گوسفند و بز در مراتع است، همچنین در  شیوۀ زندگی روستایی دام به  عنوان هدف 
و وسیلۀ    كسب درآمد بوده و تغذیۀ دام وابسته به مراتع است؛   اما متأسفانه بسیاری از مراتع  كشور به  علت 
تخریب بیش از حد با وضعیت بحرانی مواجه شده اند و ادامۀ این روند مشكالت بسیاری را از قبیل   سیل، كم  آبی، 
رو  این  از  ایجاد خواهد كرد.  برای كشور  و قحطی  طوفان، شن های   روان،   آلودگی محیط   زیست، خشك سالی 
شناخت مراتع و مدیریت صحیح چرا تأثیر بسزایی در كاهش تخریب مرتع و توسعۀ صنعت پرورش گوسفند 

و بز  خواهد داشت.

تاریخچة استفاده از مراتع

برخی از مورخان عقیده دارند كه آریایی ها از اولین اقوامی بودند كه موفق به اهلی كردن گوسفند شده اند، 
ایران را تأیید  كاوش های به عمل آمده در تپۀ سیلک كاشان، وجود گوسفند در زمان های خیلی قدیم در 
می كند. به هر حال آنچه به  صورت تاریخ قابل استناد وجود دارد، این است كه هفت هزار سال پیش دامداری 
ایران رواج داشته است. دامداران برای  ایرانیان بوده و رمه و رمه  گردانی در سراسر  از حرفه  های مهم  یكی 
دستیابی به چراگاه  های سرسبز به  منظور تأمین علوفه  های مناسب تابستانه و زمستانه به  صورت ییالق و قشالق 

كوچ می  كردند. 

مرتع1

انواع مرتع
طبیعی  به  طور  آن  پوشش گیاهی  اینكه  بر حسب  مراتع 
باشد،  دخالت   داشته  در كاشت    آن  انسان  یا  یافته  اند  رویش 
به دو دستۀ مراتع طبیعی و مصنوعی تقسیم  بندی می  شوند. 
زمین  های زراعی و گیاهان روییده در زمین  های آیش2 نیز 

هستند.  مرتع  نوعی 

Pasture ـ1 2ـ نكاشتن زمین به مدت معینی به  منظور اصالح و حاصل خیزی خاک را آیش گویند.  

مرتع را تعریف كنید. بحث 
کالسی
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مرتع طبیعی: شامل زمین  هایی است كه به صورت طبیعی پوشیده از گیاهان خودرو باشد؛  به عبارت دیگر 
رشد آنها دخالتی  روییده  اند و انسان در مراحل  گیاهانی كه مورد چرای  دام واقع می  شوند، به  طور طبیعی 

نداشته است. این مراتع را حیوانات اهلی و وحشی چرا می  كنند.

مرتع مصنوعی   
مرتع مصنوعی زمینی است كه در آن انواع گیاهان علوفه  ای مانند یونجه، ذرت، شبدر و مانند    آن كشت شود 
و ممكن   است به  صورت چراگاه یا كشت  كاری بهره  برداری شود. مراتع مصنوعی بر ا ساس نحوۀ بهره  برداری به 

انواع زیر تقسیم می  شوند:
چراگاه: زمینی است كه تحت عوامل زراعی كشت و محصول آن مستقیماً مورد چرای دام واقع شود.

کشت  زار: به زمینی اطالق می  شود كه تحت عوامل زراعی كشت می  شود و محصول آن پس از برداشت به 
مصرف خوراک دام می  رسد.

کشت  زار چراگاه: زمینی است كه به  صورت منظم پس از برداشت محصول، دام در آن چرا می  كند.

گاو،  اسب،  مانند  حیواناتی  چرای  برای  آن  از  كه  می  شود  گفته  زمین  هایی  و  مراتع  به  چراگاه ها  همچنین 
گوسفند و بز استفاده می شود. پوشش گیاهی غالب آن را گونه های چمنیان، بقوالت و برخی از علف های هرز 

می دهند. تشكیل 

انواع مرتع بر  اساس نوع پوشش گیاهی
بر  اساس وجود درخت یا درختچه مراتع به دو دستۀ مشجر و غیر  مشجر تقسیم می  شوند.

پرسش با توجه به تصاویر زیر مراتع طبیعی و مصنوعی را مشخص كنید؟

                                                   الف                                                                                             ب
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مرتع مشجر: در مواردی كه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد، مرتع مشجر نامیده می  شود. در  این نوع 
مرتع، انواع درختان خودرو به  صورت   پراكنده وجود دارد و  گیاهان مرتعی در  میان درختان  روییده  اند. در  جنگل  های 
انبوه به  دلیل نرسیدن نور كافی، امكان رویش گیاهان مرتعی نیست ولی در  مكان  هایی كه     فاصلۀ بین   درختان بیشتر 

است، دامداران  از  آن به  عنوان  مرتع استفاده می كنند.
مرتع غیر مشجر: این  گونه مراتع دارای پوشش گیاهی غیر  درختی و غیر درختچه  ای است و از انواع گیاهان 
بوته  ای و علفی یک  ساله و چندساله پوشیده  اند. این مراتع را در  بیشتر نواحی ایران می  توان یافت و بیشتر 

مراتع كشور از این نوع هستند. 

اراضی   آیش، هر چند دارای پوشش گیاهی مرتعی و علوفه  ای خودرو باشند، در دسته مراتع غیر مشجر 
قرار نمی  گیرند.

توجه

دیگر  به عبارت  و  می  كنند  استفاده  را  پوشش  های گیاهی  خاصی  از  انواع  خود  طبیعت  بنا   بر  و  بز  گوسفند 
هر كدام، چراگاه خاصی را ترجیح می  دهند.

خصوصیات چراگاه   مورد   استفادة   گوسفند

این مراتع بیشتر در مناطق كوهپایه  ای قرار گرفته كه دارای علوفۀ نرم است، و به عبارت دیگر    این مراتع در  
به میزان 600   ـ350  میلی  متر  بارش سالیانه  نیمه  مرطوب كشور وجود دارد كه دارای  تا  نیمه  خشک  مناطق 
است. از آنجا كه شرایط نیمه  خشک و  كوهستانی در ایران غالب است، اغلب مراتع قابل چرا برای گوسفند است.

به نظر شما چراگاه مناسب برای گوسفند و بز دارای چه ویژگی  هایی است؟ بحث 
کالسی

خصوصیات چراگاه       مورد   استفادة       بز

بزها در  دشت  های خشک، كم  آب، با پوشش گیاهی كم می  چرند كه معموالً در مناطق بیابانی   و كویری واقع 
شده است. این مراتع برای چرای گاو و  گوسفند مناسب نیست. البته بزها در مراتع با پوشش گیاهی مناسب، 
خوب رشد كرده و شیر زیادی هم تولید می  كنند. در  مراتع كوهستانی سنگالخی و صخره  ای كه  گوسفند، گاو 
و دیگر دام  ها نمی  توانند در آنها چرا  كنند و یا به  سختی می  چرند، بز به  راحتی چرا نموده و این مراتع مناسب 
بزها محسوب می  شود. در مناطق كویری و بیابانی كه اوایل فصل پاییز گیاه خارشتر بذر می  دهد، بزها می  توانند 

از آن به  خوبی استفاده كند.
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روش  های چرای گوسفند و بز

روش چرای دام از مرتع می  تواند به دو صورت باشد:
1 چرای آزاد1 
٢ چرای بسته2

در  این   روش  ها دوره  های چرا در  یک فصل مشخص شده  اند و   دام  ها بر  اساس این روش وارد چراگاه می  شوند. 
انتخاب مناسب ترین روش بر  اساس اهداف مدیریتی از اهمیت زیادی برخوردار است. یک روش چرای مناسب 
باید با تركیب پوشش گیاهی، گونه  های موجود، فصل و دورۀ چرا، پستی و  بلندی، نیاز غذایی دام  ها، نوع دام 

و اهداف مدیریت چرا هماهنگی كامل داشته باشد.

1ـ چرای آزاد یا مداوم
گله بدون برنامۀ مشخص و بدون محدودیت در  تمام سطح مرتع و در تمام اوقات سال چرا می  كند. در این 
و در نتیجه چراگاه حالت  به جای دیگر می  روند  از چراگاه  علوفۀ مرغوب یک قسمت  با چرای  روش، دام  ها 

یكنواختی خود را از  لحاظ نوع پوشش گیاهی از دست می  دهد.

٢ـ چرای بسته
سطح چراگاه با توجه به ظواهر طبیعی یا مصنوعی به قطعات مختلف تقسیم می  شود.

روش  های مختلف چرای بسته عبارت اند از:
1 چرای تأخیری: در این روش ورود دام به چراگاه یا مرتع با تأخیر انجام می  شود. برای مثال تا زمان رسیدن 

بذر گونه های مرتعی، از ورود دام به چراگاه جلوگیری شده و بعد از آن دام وارد چراگاه می  شود.
٢ چرای استراحتی:   این  روش در  مراتعی استفاده می  شود كه توقف چرای   دام باعث ترمیم، احیا و تقویت 

پوشش گیاهی شود. طول  دورۀ استراحت متناسب با شرایط، یک تا دو سال یا بیشتر در  نظر گرفته می  شود. 
باید با توجه به میزان بارش سالیانه، طول  دورۀ استراحت را تغییر داد.

٣ چرای تناوبی: دام  ها به  تناوب در  قطعات مختلف مرتع یا چراگاه در طول فصل چرا وارد می  شوند و  در 

هر  زمان یكی از قطعات چراگاه در  دسترس دام  ها قرار می  گیرد. قطعه  ای كه دام پس از چرا ترک می  كند، 
فرصت الزم را برای رشد مجدد و بازسازی پوشش گیاهی خواهد داشت. برای اجرای سیستم چرای تناوبی، 

نخستین قدم، قطعه  بندی مراتع است.
٤ چرای ترکیبی:  هر كدام از  روش  های چرا، مزایا و معایبی دارند كه بر  اساس شرایط محیطی، نوع دام و 

روش مدیریتی انتخاب می  شوند. در بعضی مواقع با توجه به شرایط منطقه از تركیبی از روش  های چرا استفاده 

  Free grazing or Continuous grazing ـ1
          Enclosure grazing ـ2

مزایا و معایب چرای  آزاد كدام است؟ بحث 
کالسی
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می  شود. تركیب روش چرای تأخیری و تناوبی با روش چرای استراحتی ممكن است بر موفقیت چرای دام 
بیفزاید. به این  ترتیب كه اعمال تأخیر   در  یک  قطعه باعث افزایش میزان بذر تولیدی خواهد شد و استراحت 

دادن آن قطعه در  سال بعد، مزایای بیشتری را ایجاد خواهد  كرد. 

خصوصیات چرای بسته را بررسی كنید؟ تحقیق 
کنید

انواع مراتع و چراگاه از لحاظ زمان استفادۀ بهره  برداران
تأثیر عوامل آب و  هوایی، خاكی و  پستی و  بلندی در  مناطق مختلف كشور باعث رشد و نمو گیاهان در  زمان  های 
متفاوت و ایجاد مراتع مناسب چرا در فواصل زمانی مختلف شده است. از لحاظ زمان و فصل استفاده از مراتع 

به  طور كلی سه نوع مرتع   را می  توان در  نظر گرفت:
1 مراتع ییالقی:  مراتع ییالقی اغلب در   ارتفاعات و  مناطق كوهستانی ایران قرار دارند. در  این مناطق دورۀ 

رشد گیاهی دیر شروع شده و معموالً به  علت شروع سرمای زودرس طول دورۀ رویش گیاهی كوتاه است. این 
مراتع در  فصولی كه هوا  گرم است  )بهار، تابستان و اوایل پاییز( می  تواند مورد   چرای دام قرار گیرد. از   این 
چهارمحال و  اردبیل،  شمالی،  و  رضوی  خراسان  رشته  كوه  های  در  واقع  چراگاه  های  به  می  توان  مراتع  قبیل 
بختیاری، آذربایجان غربی و كردستان اشاره نمود. این مراتع فقط چند ماه محدود مورد استفاده قرار   می گیرد 
و  در  بیشتر اوقات سال در حال استراحت قرار دارد. همچنین، به  علت بارش زیاد و تبخیر كم، مراتع مذكور 

پوشش گیاهی خوبی دارد و جزء مراتع مرغوب ایران است.
٢ مراتع قشالقی: این گونه مراتع در  مناطق  گرم و در  دشت  های پست و نسبتاً گرم واقع هستند و   در    فصول  سرد 

سال مورد استفادۀ دام  های عشایر و دامداران كوچنده قرار می  گیرند. در  این مناطق رشد  گیاهان در  اواخر  پاییز 

نکات مهم در  انتخاب یک روش چرای مناسب 
گله دار در انتخاب یک روش چرای مناسب باید به ویژگی  های مهم زیر توجه داشته باشد و این امر 

نظارت سازمان ذی  ربط می باشد.  و  به سطح دانش، آگاهی دامدار  وابسته 
روش چرا باید:

1 بر   اساس مرحلۀ رشد گیاهان تنظیم شده باشد.
٢ با نوع  گیاهان موجود در   مرتع متناسب باشد.

٣ با شرایط خاک، فرسایش و سایر خصوصیات منطقه سازگار باشد.
٤ باید موجب بهبود بازدهی مرتع، حفظ  گونه های  گیاهی مرغوب و تضعیف نشدن مرتع  گردد.

٥ نباید موجب كاهش وزن دام  ها شود.
٦ اجرای روش چرا در  منطقه عملی باشد )متناسب با امكانات، اهداف، منابع طبیعی مانند آب و مانند 

آن(.

بیشتر 
بدانیم
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و زمستان میسر بوده و چرا از بقایای گیاهی یا علوفۀ خشک صورت می  گیرد. سرخس، دشت گرگان، دشت 
مغان، جلگۀ خوزستان و اطراف كویر دارای چنین شرایطی هستند. به  علت هموار و مستعد بودن اراضی این 

مراتع، در سال های اخیر بخش زیادی از آنها به اراضی زراعی تبدیل شده است.
٣ مراتع میان بند: در  حد فاصل مراتع قشالقی و ییالقی قرار دارند. برای فصل بهار و پاییز استفاده می  شود. 

این مراتع به مراتع بهاره ـ پاییزه معروف اند. مراتع مجاور روستاها كه در  تمام طول سال استفاده می  شوند، 
نیز در  این دسته قرار  می  گیرند. كیفیت مراتع میان بند در كمترین حد و نامناسب  ترین شرایط نسبت به دو  
گروه دیگر قرار دارد، زیرا پوشش گیاهی آن تا حد زیادی تخریب می شود و باید با بذرافشانی و رعایت اصول 
مرتع داری آنها را زنده نگه داشت و احیا نمود. نمونه های این مراتع در اطراف دریاچۀ هامون، اطراف تهران، 

كاشان، اصفهان، همدان، كرمان و شیراز دیده می شود.

زمان چرا

معموالً گوسفند، فعالیت چرای كمی در شب دارد؛ چرا را در  صبح شروع می  كند، در  اواسط روز استراحت كرده 
و دوباره   در عصر می  چرد؛ به طوری كه معموالً فعالیت    چرا      در   اوایل تاریک شدن افزایش زیادی می  یابد.گوسفند 
قادر است روزانه 13 تا 14 ساعت چرا كند. احتماالً چرای   صبحگاهی،  گرسنگی حاصل از طول شب را برطرف 
می  كند و فعالیت چرا در اواخر  روز  می  تواند ناشی  از تأمین نیازها برای به حداقل  رساندن  گرسنگی در  طی 

شب باشد.
انتخاب زمان   مناسب برای   چرای دام نقش بسیار مهم و اساسی در  حفظ مرتع و در  نتیجه حفظ منافع گله دار  
در  آیندۀ كاری خود  خواهد داشت. زمان نامناسب چرا و به عبارت   دیگر ورود و خروج دام در  زمان نامناسب 
به معنای   تخریب مرتع و از  بین رفتن مرتع در  آینده ای نه چندان   دور خواهد بود. معموالً گوسفند از اوایل فصل 
بهار قادر  به انتقال به چراگاه است و اگر  چه انتخاب زمان انتقال در  هر نقطه بستگی به شرایط آب و هوایی و 

نوع گیاه دارد، ولی توجه به دو نكتۀ زیر الزم و ضروری است:

اوالً آن كه گیاهان  سمی در  بهار زودتر   از   سایر  گیاهان ظاهر  می  شوند و پیش   چرای  گوسفند در  این 
مناطق می  تواند باعث تلفاتی در  گله  گردد.

به حدود 10 تا 12  علوفه دست كم  ارتفاع ساقه  های  نمود كه  استفاده  از چراگاه  ثانیاً  هنگامی می  توان 
سانتی  متر رسیده باشد. به این ترتیب با تعویق زمان چرا به اواسط بهار می  توان در حفظ و نگه داری مرتع 

تالش بیشتری انجام داد.

توجه

گونه ای  تنوع  پراكنش گیاهی،  پوشش گیاهی،  به  آسیب  تا  كمترین  انتخاب كنید  طوری  را  چرا  زمان 
وارد شود. و  خاک 

اخالق 
حرفه ای
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هدایت گله به چراگاه

یكی    از شروط الزم برای هدایت خوب یک  گله  با دامدار به  سوی چراگاه شناخت رفتار  گوسفند و  بز است. 

ممیزی مراتع
یكی از مشكالت عمدۀ مراتع كشور ما، نحوۀ ممیزی آنها است، بدین معنا كه كشاورزان ما مرز مشخصی 
بین اراضی مرتعی و زمین  های كشاورزی خود نداشته  اند، از این رو مراتع به  طور مداوم مورد هجوم قرار 
گرفته و در اغلب اوقات نیز به نفع زمین  های زراعی عقب  نشینی كرده  اند. با اجرای برنامۀ ممیزی مراتع 
در سطح كلیۀ اراضی )مرتعی(، مراتع تحت اختیار عشایر و دامداران ذی  صالح و دارای نفع به شكلی 
اصولی و صحیح و به  دقت شناسایی شده و برای آنان پروانه موقت یا دائم مرتع  داری صادر می  گردد. 
در این پروانه  ها نام و مشخصات دامدار، وسعت مراتع تحت اختیار، درصد پوشش گیاهی و تركیب آن، 

ظرفیت تولید علوفه، فصل و مدت مناسب برای چرای دام ذكر می  شود.

بیشتر 
بدانیم

رفتار چرا

گوسفند از یک الگوی روزانۀ فعالیت چرا تبعیت می كند و از صبح زود تا غروب به مصرف غذا می پردازد، 
در حالی كه مدت كوتاهی استراحت می كند و غذایش را می جود. مراتع ایده  آل برای گوسفند، چمن زارها نیستند 
بلكه تركیبی از  گراس ها، لگوم ها و  گیاهان  علفی پهن برگ  هستند. گوسفند علف  خوار و چراگر است در حالی 
كه بز رفتار سرشاخه خواری دارد و علف های بلندتر را می پسندد. گوسفند با صورت نسبتاً باریک خود گیاهان 
را تقریباً از نزدیک زمین می َكند و در  مقایسه با    گاو فشار چرای بیشتری به زمین می آورد. به همین دلیل 
بسیاری از چوپانان از چرای تناوبی فشرده استفاده می كنند كه یک  گله در چند قسمت مرتع به  صورت تناوبی 

برده می شود و لذا زمان مناسب به گیاهان برای ترمیم داده می شود.
بز  چه به  صورت عمودی با باال رفتن از درختچه و درختان و چه به  صورت افقی دارای تحرک چرایی بیشتری 
است. بز معموالً بوته  ها را بیشتر از  گوسفند چرا می  كند، بنابراین بوته  های خوش  خوراک بیشتر در  دسترس 

بزها قرار می  گیرند.
گله داری: گوسفند یک حیوان گله ای است و اغلب رفتارهای گوسفند را می توان بر اساس تمایل آنها به زندگی 
دسته جمعی درک  كرد. دو   تمایل  طبیعی  در  گوسفند  یعنی دنباله روی از رهبر  گله و رفتن به  سوی     مراتع    جدید 
از  عوامل محوری    است  كه باعث  شده تا گوسفند یكی از    اولین حیواناتی باشد كه به  دست انسان در  تاریخ اهلی  
شده است. تمام گوسفندان میل به تجمع در  نزدیكی دیگر اعضای گروه دارند اگر چه این رفتار در نژادهای مختلف 
فرق می كند و  گوسفندی كه از اعضای  گروه خود جدا شده است در  تنش به سر می برد. در طول دورۀ ایجاد گله، 
 گوسفند تمایل قوی به دنباله روی دارد و رهبر گروه نیز به  سادگی تعیین می شود: اولین فردی كه حركت را آغاز 
می كند، رهبر  گروه می شود. رابطۀ بین افراد خویشاوند در  گله بیشتر است. گوسفندان به بخش خاصی از چراگاه 
عالقه نشان می دهند و به مدت طوالنی در  آن منطقه مستقر می شوند و در   دورنمای مرتع بدون حصار به  طور 
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آزادانه به این طرف و آن طرف نمی  روند. كشاورزان از رفتار  گله ای  گوسفند سود می برند تا آنها را در یک چراگاه 
بدون حصار و نرده كشی در كنار  هم نگه دارند و آنها را به  راحتی كنار هم حركت دهند و جابه  جا كنند. چوپان ها 
در این موارد اغلب از سگ گله استفاده می كنند كه دارای توانایی باالیی در جمع  كردن گله است. گوسفند تمایل 
و جهت  گیری معینی به سمت غذا دارد و ارتباط انسان با غذا  دهی منظم آنها منجر  به آن می شود كه گوسفند 
برای غذا دنبال انسان حركت كند. افرادی كه تمایل به حركت دادن گله گوسفند دارند از این خصوصیت رفتاری 
استفاده كرده و دسته ای از علوفه را در دست گرفته و آنها را راه می  برند و لذا در   این مواقع از زور برای حركت 

گوسفند استفاده نمی كنند. 

اصوالً طعم، كیفیت و كمیت گوشت تحت تأثیر 
نوع تغذیۀ دام  ها قرار دارد. گوسفند و بز در 
خوراک كافی،  به  نداشتن  دسترسی  صورت 
مدفوع  و حتی  پالستیک  كاغذ،  از  تغذیه  به 
باعث  كار  این  می  آورند.  روی  زباله  و  انسان 
سالم نبودن محصوالت آنها و در  نهایت باعث 
اثرات منفی در سالمت جامعه می  شود. تفكر 
را  رویه  این  انسانی  وجدان  و  تعهد  و  الهی 
در  دام  از چرای  لذا  می  داند؛  قبول  غیر قابل 

كنید.        خودداری  آلوده  چراگاه  های 

اخالق 
حرفه ای

هدایت گله به چراگاه
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

1 لباس كار،  كفش و كاله مناسب  
٢ گلۀ گوسفند و بز  

٣ داشتن وسایل و ابزار  ذبح
٤ چوب  دستی و چراغ قوه

مراحل انجام کار:
1 لباس كار،  كاله و كفش مناسب بپوشید.

٢ گله را حركت دهید.
٣ گله را آهسته و آرام حركت دهید.

٤ برای هدایت گله از سگ گله استفاده كنید.
٥ حركت گله را زیر  نظر داشته و در صورت جاماندن دام علت را بررسی كنید.

فعالیت 
کارگاهی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

نتایج ممکن
استاندارد 

)شاخص  ها/داوری/
نمره دهی(

نمره

هدایت گله 1
به چراگاه

گله     دام
زمان شروع چرا

مكان: مرتع

هدایت گله در زمان مناسب به 
چراگاه

هدایت گله در زمان نسبتاً مناسب به 
چراگاه

هدایت  گله در زمان نامناسب 
به چراگاه

تعیین زمان مناسب 
3چرا

تعیین زمان نسبتاً 
2مناسب چرا

تعیین نكردن 
1زمان   مناسب چرا

در  هنگام رعد  و   برق از بردن گله به ارتفاعات و دامنۀ كوه   خودداری كنید. در چنین مواقعی از جمع كردن 
گوسفند و بزها در زیر درخت، كنار   رودخانه، دره و مزارع كشاورزی خودداری كنید.

ایمنی

رسول خاتم )صلی اهلل علیه و آله( افزون بر آن كه به مدارا و مهربانی با حیوانات سفارش و از آزارشان 
نهی می  كردند، حتی از ناسزاگویی به آنها نیز نهی می  فرمودند و در مقابل چنین ناسزاگویانی عكس  العمل 
نشان داده، یا به آنان تذكر می  داد یا در  صورت لزوم برخورد می كرد. در  دین  اسالم نیز، سفارش  ها و 
رفتارهای اعجاب  انگیزی دربارۀ ترحم بر جانداران بیان شده است. ترحم بر  حیوان موجب پاداش و آزار 

و اذیتش، باعث عذاب آخرت است.

اخالق 
حرفه ای

اصول مدیریت چرا

مدیریت چرا، تولید حداكثر فرآورده  های دامی همراه با حفظ و اصالح پوشش گیاهی و افزایش توان تولید 
منابع مرتعی است. به عبارت دیگر مدیریت چرا روش استفاده از پوشش گیاهی مرتع یا چراگاه از  طریق كنترل 

موارد زیر:
1 شدت چرا 

٢ زمان چرا

٣ نوع حیوان چراگر
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هدف از چرا،    تأمین منافع مشترک انسان، دام و  مرتع است، در حالی كه دام حداكثر بازدهی تولید را داشته و 
برای دامدار سودآور باشد. در   مدیریت چرا باید به نیازهای رویشی و تولید مثل گیاهان، بی  شاخ و برگ شدن، 
اثرات دام بر گیاه، میزان مصرف خوراک دام، كیفیت و خوش  خوراكی علوفه و ارجحیت آن به  وسیلۀ دام توجه 

نمود.
مدیریت مناسب چرا در  مرتع باید پنج مورد زیر را داشته باشد:

1 رعایت تناسب دام و مرتع 

٢ حفظ تركیب گونه ای مطلوب در   مرتع 

٣ اطمینان از تراكم مناسب گیاهان در  مرتع 

٤ حفظ كیفیت خوب علوفه 

٥ قابل انعطاف بودن مدیریت مرتع

اهمیت كنترل تعداد، نوع و زمان چرای دام در مراتع

كنترل تعداد، نوع و زمان چرای دام یكی از مسائل مربوط به برنامه  ریزی در جهت مدیریت چراگاه است و از  
جمله موارد مهمی است كه باید به آن توجه نمود.

1ـ کنترل تعداد دام در  مراتع: بدیهی  است بین میزان علوفۀ تولیدی در  مرتع و تعداد دام در  حال  چرا، 
باید  تعادل وجود داشته باشد. برداشت از گیاه نیز باید تحت شرایطی خاص و بر اساس برداشت متعادل انجام 

شود. برداشت بیش از اندازه از اندام  های گیاهی باعث تخریب چراگاه می  شود.

٢ـ کنترل نوع دام: عالوه بر تعداد    دام، نوع دام نیز بسیار مهم است. انتخاب نوع دام مربوط به تیپ گیاهی، 
عوامل فیزیكی، به ویژه ارتباط با فیزیک خاک است. در  مراتع كوهستانی با پستی و بلندی زیاد امكان نگه  داری 
دام  های سنگین  جثه، مانند گاو وجود ندارد. بوته چوبی  ها و سر شاخه  ها در درجۀ اول مورد   عالقۀ بز است و 
در  موقعی كه غالب پوشش گیاهی را پهن  برگان تشكیل می  دهد، چرای گوسفند نسبت به سایر حیوانات برتری 

دارد.
مرتع  از   برنامه  ریزی شود كه حداكثر بهره  برداری  زمان چرا باید به  گونه  ای  مدت  ٣ـ کنترل زمان چرا: 

به عمل آید.

اگر تعداد دام در مرتع بیش از ظرفیت آن باشد، عالوه بر آن كه مقدار تولید محصول دامی كاهش 
خواهد یافت به  علت به هم خوردن تعادل تركیب گیاهان مرتعی، ارزش غذایی و كیفیت علوفه مرتع 

می  یابد. نیز كاهش 

توجه

خاک و  گیاه در  مرتع چه موقع آمادگی الزم برای بهره  برداری را دارند؟ برای یافتن پاسخ این سؤال از 
كتاب  های موجود در  كتابخانه استفاده   كنید.

پرسش
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به  منظور ترغیب دام برای استفادۀ یكنواخت از علوفه در سطح مرتع باید به نكات زیر توجه نمود:
1 از چوپان با تجربه برای هدایت گله استفاده كرد.

٢ از هدایت گله به محل مشخصی برای استراحت دام در  هر روز جلوگیری شود و در  پایان روز دام در  نزدیک 

محل چرا، اتراق داده شود.
٣ نمک و سایر مكمل های معدنی در قسمت  های مختلف مرتع قرار گیرد.

٤ توسعۀ منابع آب شرب دام و توزیع یكنواخت آن در سطح چراگاه صورت گیرد.

قرق نمودن مراتع
قرق به  معنی جلوگیری از ورود دام به مرتع با اهداف مشخص برای مدت  معین است. قرق مراتع یكی از 
سهل  ترین و مؤثرترین روش  های احیا و اصالح مراتع به  خصوص در مراتع ییالقی است كه ممكن است 
با هدف تقویت پوشش گیاهی ، تولید بذر،   حفاظت خاک، حمایت و نگه  داری از دیگر پروژه  های احیا و 
اصالح، مطالعه و بررسی پوشش گیاهی و... باالخره حفاظت از تأسیسات صورت گیرد كه در  هر مورد 
عوامل دخیل در انتخاب محل قرق متفاوت خواهد بود. قرق با هدف افزایش پوشش گیاهی و تولید 
علوفه در  مراتعی انجام می گیرد كه درصد قابل توجهی از  گونه  های خوش  خوراک در  تركیب گیاهی 

منطقه وجود داشته باشد.
با اعالم آگهی با مشخص نمودن حدود و ثغور مرتع و  قرق مراتع پس از مطالعه و بررسی  های الزم 
مدت آن به اطالع بهره  برداران و دامداران همان مرتع و مراتع مجاور می رسد و پس از پایان مدت قرق 
و حصول نتیجه با بررسی مجدد بهره  برداری از مرتع برای دامداران همان مرتع آزادسازی می گردد تا با 

رعایت اصول و ضوابط صحیح بهره برداری، از آن استفاده نماید. 

بیشتر 
بدانیم

توزیع آبشخور در   چراگاه
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توزیع دام در چراگاه با توجه به پراكنش مناسب جایگاه  های استراحت دام، محل قرار گرفتن آبشخور ها  و مانند 
آن قابل اجراست، زیرا حضور دام در اطراف آبشخور بسیار زیاد است و باعث نابودی مرتع اطراف آن می  شود؛ 
لذا الزم است فواصل بین سایه  بان  های محل استراحت دام و آبشخور حداقل باشد تا دام برای رسیدن به 

آبشخور یک مسیر طوالنی را طی نكند و باعث آسیب و فشار در بخش  های دیگر مرتع نشود.

چرای گوسفند در مرتع

چرای گوسفند و بز در زمان دفاع مقدس

حركت دسته  جمعی گلۀ گوسفند و بز در مناطق خاكی یا جاده  های خاكی باعث ایجاد گرد و غبار و 
سرفۀ شدید دام می  شود. بنابراین دام  ها را از مناطقی حركت دهید كه فاقد گرد و غبار باشد یا آنها را 
در دسته  های كوچک هدایت كنید، زیرا تنفس گرد و غبار سبب بیماری  های تنفسی در انسان و دام 

می  شود.

بهداشت و 
سالمت
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد)شاخص  ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

چرانیدن 2
گوسفندان

گلۀ گوسفند و بز
مدت چرا

مكان: مرتع
گیاهان مرتعی

چرای صحیح
چرای ناقص

چرای نامناسب

3تعیین مدت مناسب چرا

2تعیین مدت نسبتاً مناسب چرا

1تعیین نكردن مدت مناسب چرا

چرانیدن گوسفند و بز
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس كار، كفش و  كاله مناسب

٢ گلۀ  گوسفند و بز    
٣ داشتن وسایل و ابزار ذبح  

٤ چوب دستی و چراغ قوه
مراحل انجام کار:

1 لباس كار، كاله و  كفش مناسب بپوشید.
٢ گله را به  آرامی و بدون تنش به سمت چراگاه هدایت كنید.

٣ در مدت چرای دام در چراگاه مراقب گله باشید.
٤ مدت زمان چرا برای سیر شدن دام را رعایت كنید.
٥ از ورود دام به منطقۀ خارج از چرا جلوگیری كنید.

فعالیت 
کارگاهی

 هنگام عبور گلۀ گوسفند و بز از عرض جاده به عالیم هشدار دهنده و عبور وسایل نقلیه توجه كنید زیرا 
تصمیم ناگهانی شما با ایجاد ترس در  حیوان ممكن است منجر به برخورد دام با وسایل نقلیه شود. 

از تجهیزاتی چون شب  رنگ، فانوس و چراغ قوه در   شب استفاده كنید. 

ایمنی

ربات چوپان 
قادر است از  گله در زمان چرا مراقبت كند 
مراتع  به  را  گله  مسیریابی،  فناوری  با  و 
خود،  دوربین  های  و  حسگر  با  و  برده 
از آخرین وضعیت گله، بیمار یا  چوپان را 

می  كند.                           آگاه  دام  زخمی بودن 

تفکر 
فناورانه
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ظرفیت مرتع یا چراگاه

برحسب تعریف، حداكثر تعداد  گوسفند و   بزی كه می  تواند در هر سال در محدودۀ خاصی و در  مدت معینی   چرا 
كند و سطح تولید مرتع از نظر كمیت و كیفیت تغییر نكند، ظرفیت چرای  مرتع یا چراگاه نامیده می  شود. 
مدت معین چرا از نظر آن كه در سطح تولید مرتع تغییری حاصل نشود، در سال  های قبل در  ایران به  صورت 
در  سال های  اخیر  ایران  مناطق  از   در  بسیاری  اقلیم  تغییر  به هر  حال،  است.  بوده  متوسط حدود 100 روز 
موجب شده كه ظرفیت و توان واقعی مراتع برای چرا و پذیرش دام از   عدد گفته  شده كمتر شود و هم  اكنون 
باید تعداد دام را با دقت بیشتری انتخاب نمود و به مرتع فرستاد تا كمترین آسیب و تخریب در شرایط خشک

سالی موجود به مرتع و علفزار وارد شود.

پس از    تعیین میانگین تولید علوفه و  حداقل  كاه و  كلش باقی مانده در  چراگاه می  توان میزان    دام    اولیه را     در  مرتع   
یا  چراگاه مشخص كرد.

به  عنوان یک اصل كلی، نباید به  طور متوسط، بیش از 5 درصد از رویش همان سال گیاهان در فصل رویش 
برداشت شود.

اخالق 
حرفه ای

باید فاصلۀ زمانی كافی برای بازسازی پوشش گیاهی بین دو نوبت چرا منظور گردد. متناسب با شرایط 
طبیعی مرتع، این فاصله ممكن است30 تا 60 روز یا حتی بیشتر باشد.

توجه

اثرات منفی افزایش تعداد دام بیش از  حد ظرفیت چراگاه را بیان كنید؟ بحث 
کالسی

كل علوفۀ مورد نیاز دام  های چرنده برای یک دورۀ چرا / كل علوفۀ قابل بهره  برداری در  واحد سطح = تعداد دام در مرتع
سطح مرتع )هكتار( × درصد استفادۀ مجاز × علوفۀ تولید شده )كیلوگرم( = كل علوفۀ موجود در مرتع برای چرا )كیلوگرم(
درصد مصرف مادۀ خشک روزانه × طول دورۀ چرا )روز( × وزن دام )كیلوگرم( = علوفۀ مورد نیاز گوسفند و بز )كیلوگرم(

 500 متوسط  به  طور  هكتار،   100 مساحت  به  چراگاهی  خشک  علوفه  ساالنۀ  تولید  كنید  فرض 
كیلوگرم است. با استفاده از این چراگاه چند رأس گوسفند و بز با میانگین وزنی 50 كیلوگرم را می  توان 

نگه داری كرد؟ 

پرسش
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برای کنترل و مراقبت از گله در زمان چرا توجه به نکات زیر ضروری است:
1 دام عالقه دارد به  صورت گروهی چرا كند. هر  چه پوشش گیاهی متراكم  تر اندازۀ گروه بزرگ  تر و هر چه 

پوشش گیاهی پراكنده  تر، اندازۀ گروه  ها كوچک  تر می  شود )شكل 1ـ4(.
٢ وجود سایه هم از عوامل مهم پراكنش دام در  مرتع است در  هوای  گرم دام تمایل به سایه دارد و فاصلۀ 

زیادی را طی می  كند تا خود را به سایه برساند )شكل 2ـ4(.
٣ پراكنش دام به  صورت متراكم در اطراف آبشخور است. هر چه علوفه سبزتر و پرآب  تر باشد، دام كمتر به 

آب احتیاج دارد و در این صورت دام شعاع بیشتری )تا شعاع 10 كیلومتری از آبشخور( از منابع آب فاصله 
می  گیرد )شكل 3ـ4(.

٤ در   دامداری بهتر است كه دامداران تركیب مناسبی از گوسفند و بز را در گله نگه  داری كنند تا از مزایای 

هر كدام از آنها در كنترل گله استفاده شود. وجود بز مانع سكونی گله می  شود و میش از تحرک بیش از حد 
گله جلوگیری می  كند )شكل 4ـ4(.

٥ درفصل زایش برای مراقبت از دام باید از چرای دام خودداری نمود، زیرا بی  توجهی به میش  ها سبب بروز 

خسارت  اقتصادی شدید می شود. در این زمان باید از تغذیۀ دستی برای تأمین احتیاجات دام استفاده نمود 
)شكل 5ـ4(.

٦ اگر مرتع یا چراگاه وسعت  زیادی دارد،    توصیه می  شود كه به قسمت  های مختلف تقسیم شده و به  صورت 

چرخشی استفاده شود، زیرا چرانیدن به  طور متناوب، عالوه بر حفظ كیفیت چراگاه سبب قطع چرخۀ زندگی 
انگل  های داخلی می  شود )شكل 6ـ4(. 

                                             شکل1ـ٤                                                                             شکل٢ـ٤

                                             شکل٣ـ٤                                                                             شکل٤ـ٤
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توانایی دام  ها در انتخاب علوفه تا حد زیادی به میزان دسترسی دام به مواد گیاهی سبز بستگی دارد. گوسفند 
شبدر سفید را انتخاب  می  كند و این در حالی  است كه شبدر به نسبت  كافی در چراگاه وجود داشته باشد. در 
جایی كه شبدر  سفید و  گندمیان با هم و به  صورت هم  ارتفاع پراكنش یافته باشند، هر كدام به نسبت پراكنش 

خود در ارتفاعی كه دام چرا می  كند، استفاده می  شود.

                                شکل٥ـ٤                                                                              شکل٦ـ٤

عوامل مؤثر بر خوش  خوراكی پوشش گیاهی چراگاه

پیش  بینی نحوۀ تغذیۀ دام امری پیچیده است، زیرا انتخاب علوفه نه   تنها بین  گونه  های دامی متغیر است، بلكه 
متناسب با نوع گیاه، سن علوفه و مرحلۀ رسیدگی گیاه، منطقه، وضعیت آب و  هوایی و میزان دسترسی به علوفه 

نیز تغییر می  كند. 
عوامل مؤثر  بر خوش  خوراكی تحت عنوان عوامل فیزیكی گیاه، تركیب شیمیایی گیاه، عوامل محیطی، نوع و 

گونۀ علوفه و روش تولید آن مورد مطالعه قرار گرفته است.
1 عوامل فیزیکی گیاه: تعدادی از عوامل فیزیكی افزایش  دهندۀ خوش  خوراكی عبارت اند از:

1 آب دار بودن

٢ باال بودن نسبت برگ به ساقه

٣ كم بودن ساقه  های تولید كنندۀ بذر 

٤ حضور برگ  های ریز و ترد، شاخه  های كوچک و باز، نبود خار و برگ  های صاف.

٢ ترکیب شیمیایی گیاه: مطالعات زیادی رابطۀ بین خوش  خوراكی و برخی از تركیبات شیمیایی در گیاه 

را نشان داده است. از جمله باال بودن پروتئین خام، مواد قندی و مواد چربی باعث افزایش خوش  خوراكی 
می  گردد.

با پیشرفت مراحل رویش، درصد پروتئین خام، مواد قندی و چربی  ها كاهش یافته، در    مقابل مواد چوبی و 
سلولزی افزایش می  یابد و این افزایش باعث كاهش خوش  خوراكی گیاه می  شود.
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تغذیه با استفاده از چراگاه

خاک باعث تغییرات  تغییرات شرایط محل، اقلیم، عوارض پستی و بلندی و نوع  عوامل محیطی:   ٣

خوش  خوراكی گیاهان  می  شوند.
باشد و چگونه و در چه  به كدام گونۀ گیاهی  علوفه مربوط  اینكه  ٤ نوع علوفه و چگونگی تولید آن: 

بود. خواهد  مؤثر  آن  در خوش  خوراكی  باشد،  شده  تولید  شرایطی 

چند نمونه از گیاهان خوش  خوراک مورد چرای گوسفند

چند نمونه از گیاهان خوش  خوراک مورد چرای بز

                            شبدر سفید                               گیاه آتریپلکس               گندمیان

گیاهان سمی مراتع 

در اثر چرای مفرط و بی  رویه  ای كه در كلیۀ نقاط كشور صورت می  گیرد، اكثر گیاهان مفید فرصت تكثیر 
و ازدیاد نیافته و به  تدریج از بین می  روند. با از بین رفتن گیاهان علوفه  ای مفید گیاهان كم ارزش و سمی 

                             کاکتوس                                دم روباهی              گیاه آلروپوس لیتورالیس

وجود  گیاهان سمی در مراتع یكی از مسائل مهم در زمینۀ دامپروری است كه باید به آن توجه كرد. 
گیاهان سمی موجب خسارات زیادی از جمله مرگ و میر گوسفند و بز و كاهش ارزش دام می  شود. 

شما دربارۀ این گیاهان چه می  دانید؟

بحث 
کالسی
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جانشین آنها می  شود و دام  ها هنگام گرسنگی یا دسترسی نداشتن به علوفه  های خوش  خوراک به اجبار از این 
گونه گیاهان تغذیه  می  كنند.

روش  های کاهش اثرات منفی گیاهان سمی 
1 جلوگیری از چرای مفرط یک چراگاه یا بخشی از آن. در بعضی موارد حیوانات به علل خاصی مانند بودن 

زیر سایۀ درخت یا نزدیكی آخور و یا محل آب فقط از قسمت  های خاصی از مرتع تغذیه كرده و باعث از بین 
رفتن گیاهان مناسب آن ناحیه می  شوند.

٢ درصورت سیر نبودن دام به اندازۀ كافی، نباید آن را به چراگاهی برد كه دارای گیاهان سمی است.

با  گیاهانی  تغذیه  به  بزها  و  گوسفند  نمک،  نبودن  دسترس  در  با  زیرا  است،  ضروری  دام  برای  نمک   ٣

می  كنند. چرا  را  آنها  و  شده  ترغیب  پایین  خوش  خوراكی 
گیاهان  از مسمومیت  ناشی  تلفات  اضافه شود.  بز  و  به خوراک گوسفند  استخوان  پودر  مقداری  چنانچه   ٤

یافت. خواهد  توجه  ای  قابل  سمی كاهش 

برای گیاه سرخدار: کشنده ترین گیاه سمی برای گوسفند است. گلبرگ  تا  ریشه  آن  قسمت های  تمامی  خرزهره:  گیاه 
است. کشنده  و  سمی  بسیار  بز  و  گوسفند  انسان، 

علوفۀ مراتع در محدودۀ مراكز صنعتی و به  ویژه كارخانه  های پاالیش مواد شیمیایی ممكن است آلوده 
به فاضالب مواد سمی باشد و موجب مسمومیت در گوسفند و بز شود.

مراقب 
باشید

گیاهان سمی موجود در چراگاه هنرستان خود را بررسی كنید؟ تحقیق 
کنید
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تغذیه با استفاده از چراگاه

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد،تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد)شاخص  ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره  دهی(

3
مراقبت  های 

گله در 
زمان چرا

تعداد دام
مدت چرا

زمان برگشت

وجود علوفۀ كافی برای دام  ها
برای  كافی  نسبتاً  علوفۀ  وجود 

دام  ها
نبود علوفه برای دام  ها

تعیین مناسب ظرفیت 
3چراگاه

تعیین نسبی ظرفیت 
2چراگاه

تعیین نكردن مناسب 
1ظرفیت چراگاه

مراقبت  های گله در زمان چرا
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

1 لباس كار، كفش و كاله مناسب 
٢ گله گوسفند و بز  

٣ داشتن وسایل و ابزار ذبح   
٤ چوب  دستی و چراغ قوه

مراحل انجام کار:
1 لباس كار، كاله و كفش مناسب بپوشید.

٢ در هنگام چرا مراقب اطراف جایگاه چرا باشید.
٣ مدت زمان چرا را رعایت كنید تا گله سیر شود.

٤ زمان برگشت را طوری برنامه  ریزی كنید كه به  موقع به جایگاه برسید.
٥ در زمان چرا مراقب دام  های بیمار یا مصدوم باشید.

٦ تعداد دام را قبل و بعد از چرا شمارش كنید.

فعالیت 
کارگاهی

زمان برگشت گله به جایگاه

تصمیم گیری بر روی طول دورۀ چرا و فاصلۀ زمانی بین دو چرا از اهمیت ویژه برخوردار است.  مدت زمانی كه 
دام  ها در چراگاه به سر می  برند، باید به قدر كافی طوالنی باشد كه بتوانند علوفۀ تولیدی در چراگاه را به  طور 
كامل و یكنواخت چرا نمایند، ولی به قدر كافی نیز كوتاه باشد تا از چرای گیاهان تازه رویش یافته جلوگیری شود. 
در  غیر  این صورت به  علت نزدیكی فصل برداشت یا چرا با خاتمۀ فصل رشد، امكان ذخیرۀ مواد غذایی برای گیاه 
میسر نبوده و این امر باعث تضعیف گیاه شده و در تولید علوفه چراگاه در سال بعد تأثیر منفی خواهد گذاشت.

محدودیت زمان شیردوشی روی ساعات بهره  برداری از مرتع تأثیر گذار است. چنانچه شیردوشی روزانه یک بار 
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انجام شود، دام  ها را فقط می  توان در حدود 10 ساعت از محل اتراق دور كرد كه با افزایش دفعات شیردوشی 
به 2 بار در روز، این مدت به 4/5 ساعت كاهش می  یابد. با توجه به شرایط منطقه،  پوشش گیاهی و نیاز دام 
به آب حداكثر فاصله ای كه دام  ها ضمن چرا در مدت 10 ساعت می  پیمایند، از 5 كیلومتر تجاوز نخواهد 
كرد. بنابراین چوپان مجبور است كه دام  ها را در فضای محدودتری چرا دهد. بدین ترتیب چراگاه  های غنی 

دور افتاده مورد استفاده دام قرار نگرفته و مراتع به  صورت یكنواخت چرا نخواهد شد.
برای كاهش استرس در گوسفند و بز توجه به نكات زیر ضروری است:

را تشخیص  قهوه ای،  سبز، زرد و سفید  قرمز،  انواع رنگ سیاه،  و فرق  دارای دید رنگی هستند  گوسفندان 
می دهند. گوسفندان وقتی چرا می كنند، با یكدیگر تماس چشمی دارند. هر گوسفند سرش را باال می آورد تا 
موقعیت گوسفندان دیگر را تشخیص دهد و به  صورت مناسب موقعیت خود را تصحیح كند. این پایش ثابت و 

دائمی دلیل مهمی برای حفظ موقعیت گوسفند در گله در زمان حركت گله در چرا است. 
گوسفندان وقتی جدا شوند دچار استرس می شوند. در این حالت اگر آینه ای در برابر آنها گذاشته شود، این 

استرس از بین می  رود. بنابراین وجود گوسفندان دیگر در میدان دید آنها موجب كاهش استرس می شود. 
 دام باید از محیط زندگی خود آگاه باشد؛ یعنی زمانی كه دام برای اولین بار وارد چراگاه می  شود ابتدا حد و 
مرز آن )به  عنوان مثال فنس یا محدودۀ چرا( را پیدا می  كند و سپس شروع به یافتن منابع علوفه  ای می  كند. 

بیشترین تجمع گوسفندان و بزها در اطراف منابع آب صورت می  گیرد.
 از راهپیمایی اضافی دام برای مراجعت به محل مشخصی كه توأم با مصرف انرژی است، جلوگیری شود.

 چرای شدید مناطق اطراف اتراق، كاهش یابد و كمتر مورد لگدكوبی دام قرار گیرد.

حفاظت مرتع
ورود غیر قانونمند دام به مرتع، ورود در زمان نامناسب، ورود در تعدادی بیش از حد ظرفیت مرتع و 
همچنین ورود دام غیر مرتبط به مرتع )یعنی بی توجهی به تناسب بین مرتع و نوع دام؛ مثاًل ورود بز به 
مرتعی كه ویژه گوسفند است و برای بز مناسب نیست(، به  تدریج موجب كاهش پوشش گیاهی و تخریب 
مرتع می گردد. بدین ترتیب، پس از مدتی فرسایش خاک افزایش می یابد، سیالب ها به  دلیل تخریب 
پوشش گیاهی بیشتر می شود و مرتع به زمینی خشک و بی  آب و علف تبدیل می شود كه خاک آن نیز 
وضعیت نامناسبی خواهد یافت. بسیاری از زمین های كویری و لم  یزرع امروزی در سال  های پیش جزء 
مراتع خوب كشور بوده اند، اما به  دلیل كاهش نزوالت آسمانی و فزون بر آن فشار بیش از حد به مراتع 
از سوی انسان و دام به شكل اسف  بار كنونی در آمده اند. این مقدمه نشان می دهد كه یكی از اصول 
اساسی در چرای دام تفكر به حفظ مرتع برای امروز و نسل  های آینده است. تعداد دام باید با ظرفیت چرا 
متناسب باشد، نوع دام مطابق با نوع مرتع و پوشش آن باشد، فصل و زمان چرای صحیح انتخاب گردد، 
دام به  موقع از مرتع خارج شود، احیای مراتع مورد توجه باشد، در بخش  های الزم بذرپاشی در فصل 
مناسب صورت گیرد، قرق مراتع رعایت شود، با بافت خاک و تغییرات آن توجه شود و با آموزش صحیح 
به دامدار و گله دار و توجه به اخالق حرفه ای مسیری را ترسیم نمود كه در نهایت منجر به بیابان زایی، 
ایجاد شوره زار و از بین رفتن مرتع و پوشش گیاهی نگردد. چرا كه رعایت نكردن این موارد و حفاظت 
نكردن از مراتع و منابع طبیعی در نهایت امر نتیجه ای وخیم و در حد سقوط تمدن ها و جوامع روستایی 

و شهری خواهد داشت و الزم است كه جزء اولین آموزه ها در بحث چرای دام قرار گیرد.

اخالق 
حرفه ای
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص  ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

 بازگرداندن 4
گله از چرا

گله دام
زمان چرا

مكان: مرتع

خروج كامل گله از 
چراگاه

خروج نسبی گله از 
چراگاه

خروج كامل گله از 
چراگاه

تعیین زمان مناسب خروج 
3دام از چراگاه

تعیین زمان نسبتاً مناسب 
2خروج دام از چراگاه

تعیین نكردن زمان مناسب 
1خروج دام از چراگاه

نقش مرتع و حفظ آن در موضوع مهم امنیت غذایی كشور چیست؟ تحقیق 
کنید

در مورد انواع روش های مدیریتی در حفاظت از مراتع، نقش و تأثیر حفظ مراتع در آینده ملی كشور، و 
نقش دولت، دامدار و مردم عادی در حفظ مراتع مطالعه، تفكر و بحث نمایید.

بحث 
کالسی

 زمان مراجعت گله به جایگاه
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس كار، كفش و كاله مناسب  

٢ گلۀ گوسفند و بز  
٣ داشتن وسایل و ابزار ذبح  

٤ چوب دستی و چراغ قوه
مراحل انجام کار:

1 از لباس كار مناسب استفاده كنید.
٢ وضعیت سیر شدن گله را ارزیابی كنید.

٣ نسبت به جمع  آوری گله اقدام كنید و از جانماندن دام مطمئن شوید.
٤ مدت زمان رسیدن به جایگاه را در نظر گرفته، به  موقع گله را حركت دهید.

٥ در طول برگشت از جانماندن دام مطمئن و گله را یكنواخت هدایت كنید.
٦ در شرایط نامساعد جوی نسبت به برگشت سریع گله اقدام كنید.

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی شایستگی چرای گوسفند و بز

شرح کار
ـ  تعیین زمان مناسب شروع و خاتمۀ چرا در روز 1

2ـ هدایت گله به چراگاه
3ـ مراقبت از گله در زمان چرا

4ـ بازگرداندن گله از چراگاه به جایگاه

استاندارد عملکرد:
چرای 100 رأس گوسفند در روز و فصل مناسب با توجه به ظرفیت مرتع

شاخص  ها:
1ـ مدت چرا با توجه به شرایط آب و هوایی

2ـ انتقال گله بدون هر گونه تنش به چراگاه 
3ـ حفظ سالمت گله در هنگام چرا

4ـ برگشت گله بدون تلفات و عوارض

شرایط انجام کار :
مرتع، گوسفند و بز و دسترسی به آب در محل مرتع. 

ابزار و تجهیزات:
داشتن وسایل و ابزار ذبح، وسایل دفاعی برای مقابله با حمله حیوانات وحشی در چراگاه و لباس كار.

معیار شایستگی:

حداقل نمرۀ مرحلة کارردیف
نمرۀ هنرجوقبولی از ٣

2هدایت گله به چراگاه1
2چرانیدن گوسفندان2
1مراقبت های گله در زمان چرا3
2بازگرداندن گله از چرا4

شایستگی  های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست  محیطی و نگرش: تفكر خالق، مدیریت 
زمان، فناوری  های مناسب، مسئولیت  پذیری، مذاكره، درستكاری، ایمنی فرد، ایمنی دام  ها در حین انتقال به 

چراگاه، از بین نبردن پوشش گیاهی و حفظ منابع طبیعی. 
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 است.

رشته: امور دامی                           درس: تولید و پرورش دام  های سبک                               واحد یادگیری: ٦                                                                             
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فصل 5

بهداشت جلدی گوسفند و بز

یکی از موارد مهمی که در بهداشت انفرادی گوسفند و بز از اهمیت خاصی برخوردار است، بهداشت جلدی دام می  باشد که به 
دلیل وجود پشم در گوسفند و کرک و مو در بز باید موارد بهداشتی با دقت کامل پیگیری و رعایت شود. با توجه به این که پشم 
و مو جزء محصوالت این دو حیوان است و در برخی نژادها از تولیدات محوری آنها محسوب می شود؛ لذا رسیدگی به آن بسیار 
مهم می باشد. پشم  چینی و حمام دادن از مواردی است که می  تواند در بهبود کمی و کیفی این تولیدات نقش بسیار مؤثری را 

ایفا نماید. از طرفی حمام دادن به  منظور شست  وشو و مبارزه با انگل  های خارجی انجام می  شود.
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واحد یادگیری ٧ 

پشم چینی

آیا تا به حال پی برده اید:

 چرا در گوسفند و بز پشم چینی و كرك  چینی صورت می  گیرد؟
 قبل از پشم  چینی و كرك  چینی چه اقداماتی باید انجام  شود؟

 از چه وسایل و تجهیزاتی برای پشم  چینی و كرك  چینی استفاده می  شود؟
 بعد از عمل پشم  چینی به چه نكاتی باید توجه كرد؟

پشم )به  ویژه پشم حاصل از گوسفندان تیپ پشمی(، یكی از مهم  ترین مواد اولیه در صنایع نساجی بوده و 
از دیرباز بشر توانسته از این الیاف در تهیۀ پوشاك استفاده نماید. از دالیل اصلی توسعۀ قالی بافی در ایران 
وجود اصلی  ترین مادۀ اولیه مورد نیاز این هنر و صنعت یعنی همان پشم بوده است. این محصول دامی برای 
عشایر دارای اهمیت خاصی است زیرا در امر بافندگی مصرف شده و فروش محصول تولیدی از آن می تواند 
منبع مهمی از درآمد عشایر را تشكیل دهد. متأسفانه كمّیت و كیفیت پشم، به دلیل نداشتن اطالع كافی 
گوسفندداران ایرانی از روش های صحیح تهیه و عرضۀ آن، درحد مطلوبی نیست و نیازمند اطالع رسانی و 
آموزش بیشتر دامداران در این زمینه است. عالوه بر این كه فروش پشم برای كسب درآمد مهم است، چیدن 
پشم گوسفندان برای خنک نگه داشتن بدن آنها و همین طور رعایت مسائل بهداشتی بسیار حائز اهمیت است.

استاندارد  عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود كه پشم  چینی برای 10 رأس گوسفند را در یک 
روز انجام دهند.
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تیپ های اهلی و وحشی گوسفند و بز بیشتر در مناطق سردسیر و ارتفاعات زندگی می كنند، این امر سبب 
توسعه و تحریک رشد پوشش ضخیم بدن در این حیوانات می شود. بنابراین وظیفۀ پشم گوسفند، حفاظت 
و گرم نگه داشتن حیوان بوده، كه پس از اهلی كردن آن به  دست بشر مورد استفادۀ تولیدی و صنعتی قرار 

گرفته است.

به نظر شما پشم در گوسفند و كرك و مو در بز چه نقشی را ایفا می  كند؟ بحث 
کالسی

شرایط گوسفند برای پشم چینی

اكثر دامداران برای پشم چینی، ابتدا دام  های چاق نظیر قوچ  ها، میش  های قصر و شیشک  های جایگزین را انتخاب 
نموده و میش  های شیرده را بعد از آنها پشم چینی می  كنند. دامدار باید از پشم چینی دام  های الغر، ضعیف و 
آبستن خودداری  كند. در دام  های الغر به  علت چسبیدن بیش از حد الیاف به پوست، ماشین  های پشم چینی 
و به  ویژه دوكارد به  سختی وارد سفرۀ پشم می  شود؛ همچنین در زمان عبور دوكارد پوست جمع  شده و سبب 

ایجاد بریدگی  در پوست دام می  شود. 
دامداران گوسفندان دارای پشم رنگی را جدا كرده، در پایان كار، پشم آنها را می  چینند. حیوانات یک  ساله نیز 

باید تفكیک شده و جداگانه پشم چینی شوند.

آیا دامداران هر گوسفندی را پشم  چینی می  كنند؟ بحث 
کالسی

قبل از پشم چینی از سالمت گلۀ گوسفند اطمینان حاصل كنید، زیرا بسیاری از بیماری  های قابل انتقال 
به انسان مانند تب مالت )بروسلوز(، سیاه   زخم )شاربن( و مانند آن می  توانند از طریق پوست و تنفس 

به فرد پشم  چین منتقل شوند.

ایمنی

انواع بیماری  های مشترك بین انسان و گوسفند و بز را بررسی كنید و در كالس درس گزارش دهید؟ تحقیق 
کنید
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زمان پشم چینی

در ایران گوسفندان هر سال یک یا دو نوبت و در فصل بهار یا تابستان پشم چینی می  شوند. موی بزها نیز 
در یک نوبت در سال و در ابتدای تابستان چیده می  شود. پشم چینی در گوسفند به عواملی نظیر نژاد، روش 
پرورش )متراكم و باز(، هدف و نوع تولید )پرواری و داشتی( بستگی دارد. پشم چینی پیش از موعد موجب 
بیماری حیوان می شود و پشم چینی دیرهنگام نیز موجب تنش حرارتی در دام می شود و همچنین در گرمای 
شدید رشد پشم متوقف می  گردد. بنابراین، رعایت نكردن زمان مناسب موجب كاهش كیفیت پشم، كندی 

رشد و كاهش سایر تولیدات گوسفند و بز می  گردد. 

چه زمانی را برای پشم چینی گوسفندان منطقۀ خود پیشنهاد می  كنید؟ پرسش

اكنون  هم   ولی  دارد،  بستگی  منطقه  هوای  و  آب  نوع  و  حرارت  درجۀ  به  چینی  پشم  برای  مناسب  فصل 
پشم چینی دام  های پرواری و گله  های داشتی كه به  صورت متمركز در جایگاه بسته پرورش می  یابند، در فصل 
زمستان صورت می  پذیرد. اما در شرایط روستایی و عشایری ایران به  دلیل تغییرات شدید جوی و بهره  گیری 
دام از پوشش بدن در برابر سرما، پشم چینی انجام نمی  شود. باید توجه داشت كه پشم چینی دام  های پرواری 

یک ماه پیش از آغاز پروار صورت گیرد.

اگر پشم چینی را در فصل بهار انجام می  دهید، به شرایط نامساعد جوی )نظیر باران، تگرگ، كوالك و 
مانند آن( توجه كنید، زیرا دام  ها به یک باره پوشش خود را از دست می  دهند و این عمل می  تواند سبب 

سرماخوردگی دام  ها و در برخی موارد تلف شدن دام  های ضعیف  شود. 

اخالق 
حرفه ای

 بره  هایی را كه تا اول ماه مرداد فروخته نشده  اند، باید پشم چینی كرد، زیرا این امر باعث می شود در  ١
هوای گرم افزایش وزن بیشتری داشته باشند.

پوستی  ترشح عرق غدد  افزایش  باعث  زیرا هوای گرم  انجام شود  در هوای گرم  باید   پشم چینی  ٢
می شود و همچنین موجب می گردد چربی پشم )النولین( تا حدودی ذوب  شود و سبب نفوذ قیچی و 

ماشین پشم  چین به درون سفرۀ پشم گردد.
 پوست بسیاری از گوسفندان به گرما حساس است و اگر پشم چینی خیلی دیر انجام شود، گرمای  ٣

محیط و تابش مستقیم آفتاب موجب اختالل در سالمت دام خواهد شد.
 الیاف پشم برخی از گوسفندان بومی ایران )به خصوص در نواحی كوهستانی(، در طول سال عوض  ٤
می شود. بنابراین، برای پیشگیری از ریزش پشم باید آنها را دو بار در سال و پیش از آغاز تعویض الیاف 

پوششی، پشم چینی نمود.
 توصیه می  شود در نژادهای پشمی، میش مادر را قبل از بره  زایی پشم چینی كرد، زیرا در اثر زایش  ٥

و شیردهی، پشم دچار خسارت می شود.

توجه
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره  دهی(

1

انتخاب كردن 
گوسفندان

گوسفند دارای پشم 
مكان پشم چینی

انتخاب مناسب
انتخاب نسبتاً 

مناسب
انتخاب نامناسب

بررسی صحیح وضعیت 
3گوسفند

بررسی نسبی شرایط 
2گوسفند

1بررسی نامناسب گوسفند

انتخاب گوسفندان برای پشم چینی
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس كار و چكمه   ١
 دست كش   ٢
 ماسک   ٣

 گلۀ گوسفند   ٤
مراحل انجام کار:

 لباس كار بپوشید. ٥
 تجهیزات ایمنی فردی را به كار برید. ٦

 شرایط محیطی را از نظر دما، وزش باد و مانند آن بررسی كنید. ٧
 گوسفندان را از نظر وضعیت بدن، آبستن یا غیر آبستن، سن و سالمت ارزیابی كنید. ٨

 با توجه به نكات بیان  شده دام مناسب را برای پشم چینی انتخاب كنید. ٩
 با عالمت  گذاری یا جداسازی، گوسفندان را برای پشم چینی مشخص كنید. ١0

فعالیت 
کارگاهی

شست  وشوی گوسفندان

وجود گرد و غبار، مدفوع، علوفه، خار یا هر نوع مادۀ خارجی در پشم سبب كاهش ارزش اقتصادی آن می شود. 
به كار بستن اصول صحیح مدیریت در طول سال سبب تمیز ماندن تارهای پشم می شود. به هرحال بهتر است 

برای تمیز كردن پشم قبل از شروع پشم چینی، گوسفندان شسته شوند.
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               استفاده از شیلنگ آب برای شست وشوی گوسفند یا بز                          استفاده از منابع آب طبیعی برای شست وشوی گوسفند و بز

شست  وشوی گوسفندان
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس كار و چكمه  ١
 سطل آب  ٢

 برس  ٣
 قشو  ٤

 شانۀ  پشم  ٥
 وان شست  وشو   ٦

 گوسفند ٧
 مراحل انجام کار:

 لباس كار بپوشید.  ١
 وسایل كار را آماده كنید. ٢

 اگر پشم گوسفند كثیف باشد، باید قبل از پشم چینی آن را كاماًل تمیز كنید.  ٣
 گوسفندان را در یک مخزن حاوی مادۀ پاك كنندۀ مالیم به  طور ایستاده یا نشسته قرار دهید.  ٤

 با كمک دست  ها و یک برس، پشم گوسفند را كاماًل بشویید. ٥
 اگر برای شست  وشوی گوسفند از صابون استفاده می كنید، سعی كنید صابون را كاماًل از پشم پاك  ٦

كنید.
 اگر مخزن آب در اختیار ندارید، می  توانید از یک شیلنگ مجهز به آب پخش  كن استفاده كنید. در  ٧

این صورت با فشار آب، الیاف پشم را تمیز  كنید.
 قسمت  های عقب بدن، پاها و سینۀ گوسفند را بیشتر شست  وشو دهید تا كاماًل تمیز شود. ٨

 بعد از شست  وشو و تمیز كردن گوسفند، آن را در بستر تمیزی نگه  داری كرده تا حیوان كاماًل خشک  ٩
شود و حیوان كثیف نشود و شما ناچار به شست  وشوی مجدد دام نباشید.

فعالیت 
کارگاهی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص  ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره  دهی(

٢

شست  وشوی 
گوسفندان

گوسفند
آب
حمام

مواد ضدعفونی  كننده

تمیز بودن پشم
پشم نسبتاً تمیز

پشم ناشور

3انجام كامل مراحل شست  وشو

انجام ناقص مراحل 
2شست  وشو

1انجام ندادن مراحل شست  وشو

گوسفندان باید قبل از پشم چینی كاماًل خشک شوند. چنانچه در هنگام پشم چینی خیس باشند، پشم 
گرم شده و در اثر رطوبت رنگ خود را از دست می  دهد.

توجه

هرگونه كثیفی الیاف پشم را با شست  وشوی صحیح گوسفندان برطرف كنید، زیرا این عمل باعث كاهش 
هزینه  های مربوط به عمل  آوری پشم خام و در نتیجه كاهش اتالف سرمایه خواهد شد. 

اخالق 
حرفه ای

پشم چینی در واحد گوسفندداری

مزایای پشم چینی را در كالس درس بیان كنید. بحث 
کالسی

 ماشین های  ٢  دوكارد،  ١ پشم چینی یک شغل است و احتیاج به مهارت دارد. برای پشم چینی از وسایلی مانند 
و  دو زمانه  بنزینی  محركه  نیروی  )با  موتوری  ماشین های    ٤ یا  بزرگ،  برقی  ماشین های    ٣ كوچک،  برقی 
معمولی( بر اساس شرایط و امكانات فنی قابل دسترس در محل استفاده می شود، هر كدام مزایا و معایب خاص 
خود را دارد. همراه وسایل پشم چینی باید وسایل تیزكننده و تمیزكننده، وسیلۀ روغن كاری و دستگاه های 

خنک كننده )در صورت امكان و ضرورت( همراه شخص پشم چین باشد.
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برای حفظ مرغوبیت و بازار پسندی پشم باید از ابزارهایی استفاده نمود كه پشم را به  طور یكنواخت از بدن دام 
جدا نماید. در زیر به روش  های مختلف اشاره شده است.

 قبل از پشم چینی بهتر است از خوراك  دهی دام  ها جلوگیری شود، زیرا پُر بودن اندام  های گوارش  ١
سالمت دام را به خطر می  اندازد.

 در موقع پشم چینی نباید حیوان را زخمی نمود.  ٢

ایمنی

                    پشم چینی گوسفند با استفاده از ماشین پشم چینی برقی                                              پشم چینی گوسفند با استفاده از ماشین پشم چین موتوری

                                             مو چینی بز با استفاده از قیچی                                                              پشم چینی گوسفند با استفاده از دوکارد یا قیچی پشم چینی
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برای انجام یک پشم چینی مناسب باید از اصول زیر پیروی كرد:
 گوسفند را در یک وضعیت راحت و مناسب مهار كنید.  ١

 پوست آن ناحیه از بدن را كه می  خواهید پشم چینی كنید، بكشید تا صاف شود و پشم آن راحت  تر چیده  ٢

شود.
 الیاف پشم را فقط یک بار نزدیک به پوست بچینید تا الیاف كوتاه و كم  ارزش به جای نماند و ناچار به  ٣

نباشید. آنها  چیدن مجدد 
 پشم نواحی شكم یا پاها ارزش چندانی ندارد و باید آنها را از پشم مرغوب بخش های پشت، گردن و پهلوها  ٤

جدا كرد.
 پشم را باید به  طور یكنواخت بچینید تا بستن آنها آسان  تر باشد. چنین پشمی ارزش اقتصادی بیشتری  ٥

خواهد داشت، فرآورده های تولیدی از آن مرغوب  تر خواهد بود.
 پشم را فقط باید با نخ پشمی ببندید، نخ نایلونی و موارد مشابه پشم را آلوده می  كنند. ٦

معروف  ترین روش پشم چینی در اغلب نقاط دنیا، روش »تالی  های« است كه از سوی دبیرخانۀ بین المللی 
پشم پیشنهاد شده كه در آن دست و پای گوسفند بسته نمی شود، بلكه با پا و زانوی شخص پشم چین 

حیوان مقید می شود و پشم چینی صورت می گیرد. 

بیشتر 
بدانیم

نشانگر، رعایت نكردن چه نكته  ای را به  وسیلۀ فرد پشم  چین نشان می  دهد؟ بحث 
کالسی

كف زمین محل پشم چینی را تمیز كنید زیرا كاه، كود و سایر مواد زاید سبب افزایش ناخالصی در الیاف 
پشم و كاهش كیفیت آن خواهد شد. 

اخالق 
حرفه ای
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پشم چینی
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس كار، ماسک، دست كش و چكمه    ١
 قیچی یا ماشین پشم چینی    ٢

 روغن لیز كننده   ٣
 شانه  ها و قیچی  های یدكی           ٤

 برس زبر              ٥
 نخ پشمی        ٦

 گوسفند ٧
 مراحل انجام کار:
 لباس كار بپوشید. ١

 از چكمه، ماسک، كاله و دست كش استفاده كنید. ٢

فعالیت 
کارگاهی

روش پشم چینی نمایش 
فیلم

 با دست چپ زیر گردن گوسفند و با دست  ٣
دیگر ران گوسفند را بگیرید.

 سر گوسفند را در جهت عقربه ساعت خم  ٤
كنید.
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بهداشت جلدی گوسفند و بز

 گوسفند را روی زمین بخوابانید. تا ٥ و  كنید  چینی  پشم  به  شروع  سینه  ناحیۀ  از    ٦
ناحیۀ شانۀ سمت چپ ادامه دهید. یكی از پاهای خود 
را در پشت و پای دیگر را مقابل گوسفند قرار دهید.

 سر گوسفند را با دست چپ نگه دارید. پشم چینی را  ٧
از بینی شروع و به سمت گوش  ها ادامه دهید و صورت 

را پشم چینی كنید. 

بنشانید،  دنبه  روی  را  گوسفند    ٨
چینی  پشم  را  شانه  ها  قسمت  سپس 

كنید. 
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 در همان موقعیت قبلی، با نگه داشتن سر  ٩
با دست چپ، قسمت چپ بدن را پشم چینی 

كنید.

به  با دست  را   دست سمت چپ گوسفند  ١0

چینی  پشم  و  كنید  هدایت  آن  گردن  سمت 
پهلو و شكم را انجام دهید.

گوسفند،  موقعیت  در  جزئی  تغییر  با  تنها    ١١

شما می  توانید قسمت پهلوی دام را پشم چینی 
كنید.

و  می  شود  صاف  پا  پشت،  دادن  فشار  با   ١٢

می  توانید آن را به  آسانی پشم چینی كنید.
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بهداشت جلدی گوسفند و بز

فقرات  ستون  چینی  پشم  موقعیت،  این  در   ١٣

و چند سانتی  متر اطرف آن را هم انجام دهید.
امكان پشم چینی  نگه داشتن پای چپ،  با   ١٤

اطراف ناف فراهم می  شود. 

پشم چینی  از  نیمی  قسمت  این  در   ١٥

انجام شده است. 
با دست چپ نگه دارید و  از گوش  ها را  ١٦ یكی 

پشم چینی سمت راست گردن را انجام دهید. 
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١٧ گوسفند را با دست چپ نگه دارید و 

زیر چانه، دور گردن و قسمتی از شانه را 
پشم چینی كنید.

١٨ گوسفند را مقابل خودتان نگه دارید. سمت راست 

و تا حد امكان به سمت پایین حیوان را پشم چینی 
كنید.

پشت  قسمت  تصویر،  موقعیت  با  مطابق   ١٩

حیوان را پشم چینی كنید.
٢0 موقعیت خود را مطابق تصویر تغییر داده 

و انتهای بدن را پشم چینی كنید.
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بهداشت جلدی گوسفند و بز

٢١ پای راست گوسفند را با دست چپ نگه دارید. سمت 

راست ناحیۀ ناف را پشم چینی كنید.
٢٢ در پایان كار، ظرف كمتر از یک 

دقـیقه گـوسفـند بـلند شده و روی 
پاهای خود می  ایستد.

  نکات مهم در هنگام پشم چینی
 در هنگام پشم چینی، گوسفند را به  خوبی مهار كنید تا دچار تنش نشود، در چنین شرایطی پشم گوسفند  ١

بسیار سریع  تر و با بریدگی كمتر چیده می  شود؛ به  طوری كه پشم یكنواخت از بدن حیوان جدا می  شود.
 پاهای عقب گوسفند را نگیرید، زیرا حیوان آنها را عقب می  كشد. برای چیدن پشم پاهای عقب می  توانید  ٢

روی مفصل باالی زانو فشار آورید تا پاها راست شوند.
 هرگز پشم چیده  نشده را با دست چپ بلند نكنید و آن را نچینید، زیرا پوست نیز همراه با پشم بلند  ٣

بریده خواهد شد.  می  شود و در هنگام پشم چینی 

به نظر شما در تصاویر فوق فرد پشم  چین چه مواردی را رعایت نكرده است؟ فکر کنید

در زمان پشم چینی مراقب باشید تا آسیبی به دست خود و بدن حیوان وارد نشود. ایمنی
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 ماشین پشم  چین را با فشار به داخل پشم نبرید. اگر انجام این كار الزم و ضروری است، باید تیغه  ها و  ٤

شانه  ها را تیز كنید، در غیر این صورت ممكن است در اثر برخورد با چین و چروك  ها یا سایر موانع روی پوست، 
بریدگی ایجاد كرده، به گوسفند آسیب برساند. 

 هنگام چیدن پشم  های اطراف پستان، بیضه، غالف و چروكیدگی  ها بسیار دقت كنید كه بریدگی در آنها  ٥

ایجاد نشود. همچنین مراقب زردپی  پاها باشید. اگر چه ایجاد بریدگی و شكاف در پوست گوسفند در هنگام 
پشم چینی اجتناب  ناپذیر است، ولی سعی كنید آن را كاهش دهید.

 دست آزاد خود را با دست كش بپوشانید تا از آن در مقابل آسیب قطعۀ دستی ماشین محافظت كند. ٦

 سیم ماشین پشم چینی را پشت سر خود قرار دهید تا بریده نشود و جرقه ایجاد نكند. ٧

 در ضمن مراحل پشم چینی برای افزایش سرعت كار تالش نكنید. سرعت در اثر تمرین و تجربه به دست  ٨

می  آید، باید بدانید كه ظاهر عمومی یک گوسفند پشم چینی  شده )با حداقل بریدگی و جراحات( و كیفیت 
پشم به اندازه سرعت كار اهمیت دارد. یک پشم  چین با تجربه پشم هر گوسفند را در 5 دقیقه یا كمتر می  چیند، 
یعنی روزانه حدود 100 رأس گوسفند پشم چینی می  شود. اما یک پشم  چین مبتدی باید به نصف این تعداد 

بسنده كند تا در این كار تسلط و تجربه كافی به  دست آورد.
 هنگام تمیز كردن ماشین پشم چینی جریان برق را قطع كنید و ماشین پشم چینی را داخل آب فرو نبرید.  ٩

 وسایل پشم چینی را پس از هر بار استفاده تمیز و تیز كرده و با مواد لیز كننده، آغشته كنید. ١0

 پشم های نازك، ضخیم، رنگی و كوتاه باید جدا از بقیه دسته بندی شوند. اگر مقدار زیادی مواد خارجی در  ١١

یک نقطه از بدن حیوان وجود دارد، جدا كرده و جداگانه بسته بندی كنید.
١٢ تا زمان فروش، پشم را در یک جای تمیز و خشک نگه  داری كنید، هرگز برای بسته بندی و انبار كردن پشم 

از كیسه های پالستیكی استفاده نكنید.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(
استاندارد )شاخص  ها/داوری/ نتایج ممکن

نمرهنمره  دهی(

3

گوسفندپشم چینی
ماشین پشم چینی

مواد ضدعفونی  كننده
دستگاه اسپری

پشم چینی كامل
پشم چینی قابل قبول
پشم چینی غیرقابل 

قبول

3انجام كامل مراحل پشم چینی

2انجام ناقص مراحل پشم چینی

1انجام ندادن مراحل پشم چینی

امكان ایجاد خراشیدگی و بریدگی در پوست با دوكارد به  ویژه به  وسیلۀ افراد بی تجربه بسیار زیاد است، 
لذا عالوه بر كاهش كیفیت پوست، از آنجا كه عمل پشم چینی همزمان با گرم شدن هوا و شروع فعالیت 
حشرات است سبب تخم  گذاری حشرات در بریدگی  های پوست شده و در نتیجه سبب بروز میاز گوشتی 

و پوستی می  شود.

مراقب 
باشید
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كنترل دام بعد از عمل پشم چینی

بعد از انجام عملیات پشم چینی بدن كلیۀ گوسفندان را از نظر وجود زخم و جراحات بررسی كنید. در صورت 
مشاهدۀ هر گونه زخم یا بریدگی در بدن گوسفند آن را ضدعفونی و معالجه كنید.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص  ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره  دهی(

4
بررسی گوسفند 
بعد از پشم چینی

گوسفند
وسایل مهار دام

مواد ضدعفونی  كننده

كنترل كامل گله
كنترل ناقص گله
كنترل نكردن گله

3بازدید كامل گله
2بازدید ناقص گله
1بازدید نكردن گله

اگر بره  ها در معرض اشعۀ مستقیم آفتاب قرار بگیرند، دچار آفتاب  سوختگی می  شوند. توجه

کنترل دام بعد از پشم چینی
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس كار و چكمه   ١
 دست كش   ٢

 ماسک          ٣
 وسایل مهار دام   ٤

 مواد ضدعفونی  كننده  ٥
 گوسفند ٦

 مراحل انجام کار:
 لباس كار بپوشید.  ١

 از ماسک، دست كش و چكمه استفاده كنید. ٢
 گوسفندان پشم چینی شده را مهار كنید. ٣

 قسمت  های مختلف بدن دام را بررسی كنید. ٤
 در صورت وجود زخم یا بریدگی محل زخم را با تركیب مناسب ضدعفونی كنید. ٥

فعالیت 
کارگاهی

دام زخمی را از گله جدا كنید و در مكان خاص به مدت 3 تا 7 روز متناسب با شدت جراحات تحت 
مراقبت و درمان قرار دهید. 

اخالق 
حرفه ای
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ارزشیابی شایستگی پشم چینی

شرح کار:
1ـ انتخاب گوسفندان دارای پشم 

2ـ شست  وشوی گوسفند
3ـ مقید كردن گوسفند
4ـ پشم چینی گوسفند

5ـ كنترل سالمت گوسفند بعد از پشم چینی

استاندارد عملکرد:
پشم چینی 10 رأس گوسفند در روز 

شاخص  ها:
1ـ گوسفندان دارای پشم

2ـ تمیز بودن پشم عاری از كود و گرد و غبار
3ـ گوسفند مهار شده

4ـ یكنواخت بودن پشم چیده  شده
5 ـ سالمت بودن گوسفندان پشم چینی شده

شرایط انجام کار :
گوسفندان دارای پشم و مكان مناسب پشم چینی. 

ابزار و تجهیزات:
ماشین پشم چینی، طناب، آب، مواد ضدعفونی كننده و دستگاه اسپری.

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از ٣مرحلۀ کارردیف
2انتخاب كردن گوسفندان1
2شست وشوی گوسفندان2
1پشم چینی3
2بررسی گوسفند بعد از پشم چینی4

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی 
نگرش:

دقت، درستكاری، جمع آوری پشم و جلوگیری از انتقال برخی بیماری ها به 
محیط از طریق پشم، مدیریت مواد و تجهیزات.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.

رشته: امور دامی                           درس: تولید و پرورش دام  های سبک                               واحد یادگیری: ٧
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واحد یادگیری ٨ 

حمام دادن

آیا تا به حال پی برده اید:

 چرا برای گوسفند و بز از حمام استفاده می  شود؟
 به جز آب از چه مادۀ دیگری در حمام استفاده می  شود؟

 محل حمام گوسفند و بز چگونه است؟
 چگونه گوسفند و بز را حمام می  دهند؟

كاهش تولید و تلفات ناشی از انگل  های خارجی دام یكی از موارد مهم است كه باید به آن توجه خاص نمود. 
با  بیماری  ها هستند.  انتقال  عامل  و خون حیوان،  بافت  ها  از  مستقیم  تغذیۀ  بر  عالوه  كنه  نظیر  انگل  هایی 
استفاده از تجهیزات مناسب و با یكی از روش  های حمام، دوش یا اسپری می  توان محلول ضد انگل  را روی بدن 
گوسفند و بز به كار برد. حمام دادن دام  ها از سایر روش  ها مؤثرتر است، زیرا نفوذ و تأثیر مادۀ مؤثر در محلول 

سم نیاز به زمان دارد كه در حوضچه  ها این عمل بهتر انجام می  گیرد.

استاندارد     عملکرد

انگل  های خارجی، 100 رأس  با  برای مبارزه  بود  قادر خواهند  یادگیری هنرجویان  این واحد  اتمام  از  پس 
گوسفند و بز را در یک روز آفتابی حمام دهند.
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حمام ضد كنه

كنه یكی از مهم  ترین انگل  های خارجی است كه گوسفند و بز را به  ویژه در جایگاه  های سنتی تهدید می  كند. 
شرایط بد بهداشتی جایگاه دام از یک طرف و آگاهی نداشتن از نحوۀ تكثیر و افزایش جمعیت كنه  ها و روش 
كنترل آنها از سوی دیگر، موجب خسارت و تلفات به دامداری  ها می  شود. این انگل  ها برای ادامۀ حیات وابسته 
انتقال بیماری  هایی چون تیلریوز خسارات و تلفات به دامداری  ها  با تغذیه از خون دام و  به میزبان بوده و 

تحمیل می شود. 
یكی از روش  ها برای مبارزه با كنه و از بین بردن آن استفاده از حمام ضد كنه است. حمام دادن دام  ها به  دلیل 
نفوذ و تأثیر بهتر محلول سم در مقایسه با سایر روش  ها مؤثرتر بوده و متداول  ترین روش برای از بین بردن 

انگل  های خارجی است.
یک حمام ضد كنه از چهار قسمت زیر تشكیل شده است: 

 قسمت نگه  داری گوسفند )قسمت انتظار(: برای حمام دادن گوسفند و بز ابتدا باید دام را به قسمتی  ١

كه محصور است و ادامۀ آن به راهرویی می  رسد، انتقال داد تا بتوان به  صورت كنترل شده آنها را وارد حمام 
نمود. مساحت این قسمت به ظرفیت گوسفندداری بستگی دارد.

 راهرو یا گذرگاه: راهرو، محل انتظار را به حوضچه متصل می  كند. طول راهرو معموالً 10 متر بوده و  ٢

عرض آن 60 سانتی  متر است. در طول راهرو برای تمیز شدن سم دام  ها از كود و آلودگی دو حوضچه به عمق 
15ـ10 سانتی  متر و طول 4 متر به فاصله 2 متر از یكدیگر ساخته می  شود. حوضچۀ اول با آب و دومی از 

ماسه و قلوه  سنگ پُر می  شود.
 حوضچه یا حمام: ارتفاع یا عمق مناسب حوضچه 1/5ـ1/2 متر و عرض آن به  طور متوسط 70 سانتی  متر  ٣

است. زیرا حداقل عمقی كه در آن حیوان مجبور به شنا می  شود، 1/2 متر است. طول حوضچه حدود 8 متر 
است تا زمان مورد نیاز برای شنای دام و خیس خوردن پشم  آن تأمین شود. محل ورودی به حمام با شیب 
زیاد احداث می  شود تا دام در هنگام ورود كنترل خود را از دست داده و داخل محلول سم غوطه  ور شود. 
دیواره های محل ورود حوضچه را بلندتر می سازند تا گوسفند نتواند از آن خارج شود و از جهش آب به بیرون 
از حمام نیز جلوگیری شود. برای آن كه گوسفند به  راحتی از سمت دیگر حوضچه خارج شود و محلول سم 
نیز به داخل حوضچه برگشت كند در قسمت خروجی، پلكانی با شیب 25 درجه احداث می  شود. كف حوضچه 
باید شیبی 5 درصدی به سمت كانال فاضالب داشته باشد تا بتوان به  راحتی آن را شست وشو و نظافت كرد.
 استراحتگاه: در این قسمت دام  ها به مدت 10 دقیقه نگه  داری می  شوند تا باقی ماندۀ محلول )4ـ2 لیتر(  ٤

از داخل پشم آنها خارج و به حوضچه برگردد. این قسمت باید شیب مالیمی به سمت حوضچه داشته باشد 
تا محلول سم كه از بدن گوسفندان می ریزد، به  آسانی به داخل حوضچه برگردد.

به نظر شما منظور از حمام ضد كنه چیست؟ بحث 
کالسی
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بهداشت جلدی گوسفند و بز

                                                 ١ـ قسمت انتظار                                                                                           ٢ـ راهرو یا گذرگاه

                                             ٣ـ حوضچه یا حمام                                                                                                  ٤ ـ استراحتگاه 

با توجه به مطالب بیان  شده نام قسمت  های مشخص  شده در تصویر را بنویسید. پرسش



166

دوش یا اسپری

در این روش، ساختمانی مانند حمام ایجاد می شود، اما به جای حوضچه یک محوطۀ دایره ای یا مربع  شكل 
ایجاد می گردد و محلول دارویی به  وسیلۀ پمپ با فشار مناسب به تمام بدن و سر و صورت حیوان پاشیده 
پاشیده  بز  و  از دو طرف روی بدن گوسفند  یا  به  وسیلۀ دوش نصب شده در سقف  می شود. محلول دارویی 

می شود. البته دوش های دستی هم وجود دارد كه می توان با فشار مناسب از آنها استفاده نمود.

از فصل  از پشم چینی )اواسط بهار( و قبل  بهترین زمان برای حمام دادن گوسفندان یک هفته بعد 
آمیزش )اواخر مرداد( است.

توجه

چرا بهتر است گوسفند و بز را یک هفته بعد از پشم چینی حمام داد؟ فکر کنید

با توجه به تصویر نوع حمام ضد كنه را بر اساس ثابت و سیار بودن مشخص كنید؟ پرسش

روش حمام دادن گوسفند و بز نمایش 
فیلم

                  الف ..................................................                                           ب ..................................................
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 روش  های استفاده از ترکیبات ضد انگل در گوسفند و بز
انواع ضد انگل را برحسب نوع و دستورالعمل آنها می  توان به روش  های زیر مصرف نمود:

ـ مصرف بر روی بدن دام )سم  پاشی، حمام دادن، گردپاشی و مانند آن(
ـ مصرف در داخل بدن دام )خورانیدن، تزریق و مانند آن(

ـ مصرف در محل پرورش دام )سم  پاشی جایگاه، مراتع و مانند آن(

 روش  های متداول استفاده از سموم شیمیایی

انواع زیادی از سموم برای مبارزه با انگل های خارجی وجود دارد، این مواد را می  توان از نظر منشأ تهیه، 
روش تأثیر، خواص شیمیایی و مانند آن تقسیم  بندی نمود.

تقسیم  بندی از نظر منشأ اولیه:
 سموم با منشأ معدنی مانند تركیبات آرسنیكی و گوگردی ١

 سموم با منشأ آلی مانند تركیبات آلی كلره و فسفره ٢
 سموم با منشأ صنعتی مانند تركیبات كاربامات و پیروتروئیدها ٣
 سموم با منشأ گیاهی مانند تركیبات نیكوتین و تركیبات مشابه ٤

 سموم با منشأ قارچی مانند تركیبات آیورمكتین ٥
 سموم با منشأ هورمونی مانند تركیبات متوپرن و دی فلوروبنزن ٦

بیشتر 
بدانیم

 در انتخاب سموم برای مبارزه با انگل  های خارجی دام، به چه مواردی باید توجه كرد؟ ١
 انواع سموم مورد استفاده برای مبارزه با انگل  های خارجی در گوسفند و بز را بررسی كرده و در  ٢

كالس درس گزارش دهید؟

تحقیق 
کنید

متعدد ١ـ گردپاشی: برای استعمال شکل پودری سموم به کار می  رود. سوراخ  های  از  سم  محلول  ثابت:  اسپری  یا  ٢ـ  دوش 
دوش با فشار روی بدن دام می  ریزد.
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٣ـ اسپری )سم  پاشی(: با سم  پاش  های دستی یا موتوری انجام 
می  شود.

٤ـ اسپری داخل پشم: برای گوسفندانی با پشم متراکم مانند 
مرینوس استفاده می  شود. 

٥ ـ موضعی یا دستی: مالش دستی سم به موضع خاص یا تمام بدن دام 
است که باید با دست کش و با احتیاط کامل انجام شود.

٦ ـ حمام دادن یا غوطه  ور کردن: متداول  ترین روش 
برای استعمال سموم ضد انگل  های خارجی است.

ایجاد مسمومیت  و  از طریق دهان وارد ریه شده  آنها  از  بو كرد، زیرا بعضی  را  نباید سموم ضد كنه 
می  كنند، بنابراین هنگام سم  پاشی دام و جایگاه آن، استفاده از ماسک الزامی است. 

ایمنی

آماده کردن حمام ضد کنه
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 آب   ١
 تجهیزات ایمنی )لباس كار، چكمه، دست كش، ماسک  ٢

و كاله(  
 حمام ضد كنه ٣

مراحل انجام کار: 
 لباس كار بپوشید. ١

فعالیت 
کارگاهی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(
استاندارد )شاخص  ها/نتایج ممکن

نمرهداوری/نمره  دهی(

1

آماده 
كردن 
حمام 
ضدكنه

حمام ضد كنه، آب و پاشویه
زمان: قبل از حمام دادن 

گله
سم

آماده  سازی مناسب حمام
آماده  سازی نسبتاً مناسب حمام
آماده  سازی نامناسب حمام

فراهم كردن شرایط كامل 
3حمام ضد كنه

فراهم كردن شرایط نسبی 
2حمام ضد كنه

فراهم نكردن شرایط 
1حمام ضد كنه

 از چكمه، ماسک، كاله و دست كش استفاده كنید. ٢
 حمام را با آب و مواد شوینده بشویید تا گرد و غبار و سایر مواد باقی مانده، اثر سم را كاهش ندهد. ٣

 در طول راهرو حوضچۀ اول را با آب و دومی را از ماسه و قلوه  سنگ پُر كنید. ٤
 ظرفیت دقیق حوضچۀ حمام را محاسبه كنید. ٥

 آب مورد نیاز را فراهم كنید. ٦
 حوضچۀ حمام را تا 30 سانتی  متر مانده به لبۀ بیرونی آن، از آب پُر كنید. ٧

 قبل از حمام دادن باید از وجود آب كافی در دسترس برای پُر كردن مجدد حمام اطمینان حاصل  ١
كرد.

 در هنگام حمام دادن دام  ها باید مقدار محلول موجود در داخل حمام اندازه  گیری شود. برای این  ٢
كار می  توان از خط  كش  های فلزی یا چوبی بلند استفاده كرد یا دیوار حوضچۀ حمام را مدرج نمود.

 می  توان از یک مادۀ ضدعفونی  كننده مانند فرمالین در پاشویه  ها استفاده نمود تا سُم دام  ها قبل از  ٣
ورود به حوضچه اصلی تمیز و ضدعفونی شود. 

توجه

محاسبۀ محلول سم مورد نیاز
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

دست كش،  چكمه،  كار،  )لباس  ایمنی  تجهیزات    ١
ماسک و كاله(

 سم مورد نیاز   ٢
 آب     ٣
 سطل ٤

فعالیت 
کارگاهی
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مراحل انجام کار:
 لباس كار بپوشید. ١

 از چكمه، ماسک، كاله و دست كش استفاده كنید. ٢
 برای مبارزه با انگل های خارجی، سم مناسبی را انتخاب كنید.  ٣

 دستورالعمل سم را با دقت مطالعه كنید. ٤
 با توجه به دستورالعمل سم و میزان آب موجود در حوضچۀ حمام، میزان سم مورد نیاز را محاسبه  ٥

كنید.
 ابتدا سم مورد نیاز را در یک سطل آب حل كرده، سپس آن را به آب حوضچۀ حمام اضافه كنید. ٦

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص  ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره  دهی(

2

محاسبۀ 
محلول سم
مورد نیاز

 دستورالعمل سموم همراه با 
سم، آب و ظرف مناسب

زمان: قبل از حمام

 محاسبۀ دقیق سم 
مورد نیاز

محاسبۀ تقریبی 
سم مورد نیاز

محاسبۀ ناصحیح 
سم مورد نیاز

اجرای كامل دستورالعمل 
3سموم

اجرای نسبی كامل 
2دستورالعمل سموم

اجرای نامناسب دستورالعمل 
1سموم

سموم مختلف حتی مشابه را كه از چند كارخانه تهیه شده  اند، نباید با هم مخلوط كرد، زیرا ممكن است 
به  دلیل داشتن مواد اضافی واكنش  های شیمیایی نامناسبی بین آنها صورت گیرد و منجر به بی  اثر شدن 

سم یا افزایش تأثیر آن و در نتیجه مسمومیت دام  ها شود.

ایمنی

ظروف سم را در مكانی مناسب امحا كنید، زیرا وجود آن در محوطۀ اطراف دامداری عالوه بر آلودگی 
محیط زیست سبب به خطر افتادن سالمت انسان و سایر حیوانات خواهد شد.

نکات زیست 
محیطی

هنگام حمام دادن دام  ها توجه به نکات زیر ضروری است:
 از حمام دادن دام  های ضعیف، بیمار، آبستن سنگین و زخمی خودداری شود. ١

 دام  ها در هنگام حمام دادن نباید تشنه باشند، زیرا ممكن است با خوردن محلول سم دچار مسمومیت و  ٢

تلفات شوند.
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بهداشت جلدی گوسفند و بز

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص  ها/داوری/نمرهنتایج ممکن
نمرهدهی(

3

هدایت 
گوسفندان به 
سمت حمام 

ضدكنه

حمام حاوی سم 
گوسفند و بز

زمان: هنگام حمام دادن

هدایت مناسب

هدایت نسبتاً 
مناسب

هدایت نامناسب

انتقال صحیح دام از سالن انتظار به 
3راهروی حمام

انتقال نسبتاً صحیح دام از سالن 
2انتظار به راهروی حمام

انتقال ناصحیح دام از سالن انتظار 
1به راهروی حمام

هدایت گوسفندان به سمت حمام
وسایل، مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 تجهیزات ایمنی )لباس كار، چكمه، دست كش، ماسک و كاله(  ١
 100 رأس گوسفند و بز  ٢

 حمام ضد كنه )ثابت یا سیار( ٣
مراحل انجام کار:

 لباس كار بپوشید. ١
 از چكمه، ماسک، كاله و دست كش استفاده كنید. ٢
 برای حمام دادن، یک روز آفتابی را انتخاب كنید. ٣

 گوسفندان زخمی، ضعیف و آبستن سنگین را جدا كنید.  ٤
 دام  های دارای شرایط مناسب و بره  های با پشم كوتاه را وارد محوطۀ انتظار كنید. ٥

 در محوطۀ انتظار گوسفندان را سیراب كنید. ٦
 دام  ها را با مالیمت و یک به یک از محوطۀ انتظار به بخش راهروی حمام هدایت كنید. ٧

 در حین هدایت گوسفندان از ازدحام و فشار آنها به یكدیگر جلوگیری كنید. ٨

فعالیت 
کارگاهی

 حمام دادن در هوای گرم و مالیم انجام شود و از حمام دادن دام  ها در روزهای ابری و دارای باد خودداری شود. ٣

 در هنگام حمام دادن 2 الی 3 بار سر دام را داخل محلول ضد كنه فرو برید. ٤

 دام  ها نباید قبل از حمام دادن به میزان زیاد تغذیه شوند، زیرا زیاد بودن محتویات دستگاه گوارش سالمتی  ٥

دام را به خطر می اندازد.
 پس از پشم چینی و قبل از حمام دادن فرصتی دهید تا رویش مجدد پشم به طول 2 تا 3 سانتی  متر صورت  ٦

گیرد و از طرفی هر گونه بریدگی یا جراحات ناشی از پشم چینی بهبود یابد.
 حمام دادن دام  ها با سم  پاشی جایگاه هم زمان باشد. ٧

 پس از توجه به موارد باال دام  ها را باید با مالیمت وارد محوطۀ انتظار و از آنجا یک به یک وارد حوضچۀ  ٨

اصلی كنید.
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شست  وشوی گوسفند و بز داخل حمام ضد کنه
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 تجهیزات ایمنی )لباس كار، چكمه، دست كش، ماسک و كاله(  ١
 100 رأس گوسفند و بز  ٢

 حمام ضد  كنه )ثابت یا سیار( ٣
مراحل انجام کار:

 لباس كار بپوشید. ١
 از چكمه، ماسک، كاله و دست كش استفاده كنید. ٢

 گوسفندان را تک به تک وارد حوضچۀ حمام كنید. ٣
 هر رأس گوسفند یا بز را به مدت 2 تا 3 دقیقه در حوضچۀ حمام غوطه  ور كنید. ٤

 سر حیوان را چندین بار با چنگک داخل محلول سمی فرو برید تا انگل  های سر دام نیز كشته شوند. ٥
 هر چند وقت یک بار محلول داخل حمام را با پارو یا چنگک مناسب هم بزنید تا مواد سمی ته  نشین  ٦

نشوند.
 در صورت كاهش محلول داخل حمام به میزان 20ـ10 درصد، دوباره محلول سمی را با غلظت دو  ٧

برابر مرحلۀ شروع كار، به حوضچۀ حمام اضافه كنید.

فعالیت 
کارگاهی

در مواردی كه آلودگی بسیار شدید است، 7 تا 14 روز بعد از اولین حمام، دوباره این عمل را تكرار كنید. توجه

آیا محلول مورد استفاده برای حمام دادن را می  توان یک بار دیگر استفاده كرد؟ پرسش
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بهداشت جلدی گوسفند و بز

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص  ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره  دهی(

4

شست  وشوی 
دام داخل حمام 

ضدكنه

 حمام حاوی محلول سم
زمان: هنگام حمام

شست  وشوی 
كامل دام

شست  وشوی 
نسبی دام

شست  وشو ندادن 
دام

هدایت كامل دام به داخل 
3حوضچۀ حمام

هدایت نسبی دام به داخل 
2حوضچۀ حمام

هدایت نكردن دام به داخل 
1حوضچۀ حمام

  اقداماتی که بعد از حمام دادن دام باید مورد توجه قرار گیرد:
بعد از حمام ضد كنه، آب آشامیدنی كافی در اختیار دام  ها قرار گیرد و نباید گوسفند و بز را به مدت طوالنی 
در زیر تابش مستقیم آفتاب نگه داشت، زیرا ممكن است باعث بروز عوارض پوستی و گاهی مسمومیت گردد.

بهتر است گوسفند و بز را از نظر بروز عالیم زیر كه می  تواند نشانۀ مسمومیت باشد، تحت نظر قرار دهیم:
 ریزش آب از دهان  ١

 لرزش عضالنی  ٢

 بی  تعادلی حیوان به هنگام راه رفتن  ٣

 وجود عرق شدید روی پوست. ٤

مراقبت از دام بعد از حمام دادن
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 تجهیزات ایمنی )لباس كار، چكمه، دستكش،  ١
ماسک و كاله(

 100 رأس گوسفند و بز  ٢
 حمام ضد  كنه )ثابت یا سیار( ٣

مراحل انجام کار:
 لباس كار بپوشید. ١

 از چكمه، ماسک، كاله و دست كش استفاده  ٢
كنید.

 گوسفندان را یک به یک به سمت استراحتگاه هدایت كنید. ٣

فعالیت 
کارگاهی
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 گوسفندان را به مدت 10 دقیقه در قسمت استراحتگاه نگه  داری كنید تا باقی  ماندۀ محلول از داخل  ٤
پشم آنها خارج و به حوضچه برگردد.

 آب آشامیدنی كافی در اختیار دام قرار گیرد. ٥
 دام  ها را از نظر بروز عالیم مسمومیت تحت نظر قرار دهید. ٦

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(
استاندارد )شاخص  ها/داوری/نتایج ممکن

نمرهنمره  دهی(

5

مراقبت از 
دام بعد 
از حمام 
دادن

دام حمام كرده
بهاربند

زمان: بعد از حمام 
كردن

خشک شدن كامل دام
خشک شدن ناقص دام

خشک نشدن دام

نگه داری دام در استراحتگاه به 
3مدت زمان كافی

نگه داری دام در استراحتگاه به 
2مدت زمان كوتاه

نگه داری نكردن از دام در 
1استراحتگاه

باقی  ماندۀ سموم را نباید در جوی آب، چشمه و رودخانه ریخت زیرا سبب آلودگی آب  های زیرزمینی 
و محیط زیست می  شود.

نکات زیست 
محیطی



175

بهداشت جلدی گوسفند و بز

ارزشیابی شایستگی حمام دادن

شرح کار:
1ـ انتخاب زمان مناسب حمام دادن                

2ـ پركردن حمام ضدكنه با آب            
3ـ محاسبۀ میزان سم طبق دستورالعمل كارخانۀ سازنده

4ـ شست  وشوی دام در حمام ضدكنه
5 ـ مراقبت  های بهداشتی قبل، حین و بعد از انجام كار

6 ـ امحای ظروف سم بعد از حمام ضدكنه

استاندارد عملکرد:
حمام دادن 100 رأس گوسفند و بز 

شاخص ها:
1ـ سالمت گله بعد از حمام دادن
2ـ پُر بودن حمام ضدكنه از آب

3ـ میزان سم استفاده  شده
4ـ شست  وشوی كامل دام 

5ـ بروز نكردن عالیم مسمومیت با محلول ضد كنه در دام
6ـ موجود نبودن ظروف سم در محل حمام

شرایط انجام کار :
حمام ضدكنه، زمان مناسب در روز، فصل حمام دادن، گوسفند و بز. 

ابزار و تجهیزات:
سم، آب، لوازم ایمنی )ماسک فیلتردار، چكمه، دستكش و لباس كار(.

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحلۀ کارردیف
2آماده كردن حمام ضدكنه1
1محاسبۀ سم مورد نیاز2
2هدایت گوسفند و بز به سمت حمام ضدكنه3
2شست وشوی دام داخل حمام ضدكنه4
1مراقبت از دام بعد از حمام دادن5

شایستگی غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی  ونگرش:
منابع،  مدیریت  محاسبه،  اطالعات،  جمع آوری  كارآفرینی،  تصمیم گیری، 
مستندسازی، ایمنی فرد، حفظ سالمت دام، امحای ظروف خالی سم به نحو 
صحیح، نگه داری ظروف سم در مكان مناسب، درستكاری، صداقت و دقت.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.

رشته: امور دامی                           درس: تولید و پرورش دام  های سبک                               واحد یادگیری: ٨                                                                           
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