
پودمان 5

خدمات جنبی پرورش دام

در پرورش دام ارتباط اساسی و مهمی بین خصوصیات برجسته نژادی دام و تولید آن )تولید شیر و نتاج( 
نیست.  اهمیت  اندازه شیردوشی صحیح و سالمت سم واجد  به  رابطه، هیچ عاملی  این  دارد. در  وجود 
به طوری که براساس گزارش های حاصل از بررسی بهداشت و سالمت دام، بخش عمده ای از حذف دام ها 
به علت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این دو عامل بر ظرفیت تولید مثلی و تولید ساالنه شیر آنها می باشد. 
به  توجه  و  باید عمل شیردوشی  یا صنعتی  و  نیمه صنعتی  یا  روستایی  دامداری کوچک  هر  در  بنابراین 

سالمت اندام حرکتی دام را از هر کاری مهمتر دانست. 



204

واحد یادگیری 8 

شیردوشی

آیا تا به حال پی برده اید؟

 انواع سالن هاي شیردوشی کدامند؟
 چند نوع دستگاه شیردوشی وجود دارد؟

 روش راه اندازی دستگاه شیردوشی چگونه صورت می گیرد؟
 نحوه دوشش دام به صورت دستي يا مكانیكي چگونه انجام می شود؟

 اقدامات قبل و بعد از دوشش دام چیست؟ 

شیردوشی يكی از فعالیت های اصلی در پرورش دام می باشد و فقط يک روش استخراج شیر از پستان دام 
نیست، بلكه فرايندی است که در آن بسیاری از مكانیسم های فیزيولوژيكی در بدن دام تحريک می شود. اين 
وقايع بر تنظیم میزان تولید شیر و ترکیب آن، خوراک مصرفی و رفتارهای حیوان اثر می گذارد. بنابراين روش 
اثر زيادی خواهد داشت. عالوه بر اين در زمان  شیردوشی روی کیفیت، مقدار شیر تولیدی و سالمت دام 

شیردوشی،  شرايط مناسبی برای دامدار فراهم می شود تا دام های خود را بررسی و کنترل کند. 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام اين واحد يادگیری هنرجويان قادر خواهند بود شیردوشي 10 رأس گاو  يا 10 نفر شتر را با 
ماشین شیردوش يا به روش دستي انجام دهند.
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سالن شیردوشی

سالن شیردوشي مكاني است که شیر دام هاي ماده در آنجا دوشیده مي شود، تأسیسات سالن شیردوشي با 
توجه به عوامل متعددي از جمله ظرفیت گاوداري، نژاد، شرايط اقلیمي و ديگر موارد ساخته مي شود. اين 

سالن از سه بخش سالن انتظار شیردوشي، سالن شیردوشي و سردخانه تشكیل شده است.
سالن انتظار شیردوشي: فضايي است که دام ماده قبل از دوشش به آنجا برده مي شود. اين جايگاه معموالً 
باز و نهايتاً از يک سايبان برخوردار است. مساحت اين جايگاه بستگي به ظرفیت گاوداري دارد. اين جايگاه از 

طريق درب به سالن شیردوشي ارتباط می يابد.

انتخاب يک سالن شیردوشی به چه عواملی بستگی دارد؟ بحث 
کالسی

انواع سالن هاي شیردوشي
سالن های شیردوشی از نظر ظرفیت گاوداري، تعداد واحدهای شیردوش، ترتیب قرار گرفتن گاوها در سالن، 
رايج مورد استفاده در  از سالن های  به برخی  از سالن متفاوت می باشند. در زير  نحوه ورود و خروج گاوها 

دامداری ها پرداخته می شود.
1 سالن های با درب کناری یا تاندومی1: عنوان تاندومی به اين علت به اين نوع سالن ها اطالق می شود 

که دو در کناری، يكی برای ورود و ديگری برای خروج گاوها دارند. معموالً 2، 3 يا 4 جايگاه شیردوشی در 
يک طرف سالن قرار می گیرد. 

اين نوع سالن ممكن است يكطرفه يا دو طرفه باشد. سالن دو طرفه از لحاظ کارگر با صرفه تر است، زيرا شخص 
شیردوش بايد فاصله کمتری را بین دو گاو طی کند. مزيت اين سالن، توجه جداگانه به هر رأس گاو است. 

يک گاو ديردوش، باعث معطل ماندن 
تمام گاوها نمی شود )زيرا درب ورود و 
آنها مشترک نیست( و هر گاو  خروج 
مي تواند به صورت کاماًل جداگانه اداره 
شود و خوراک خود را دريافت نمايد. 
سالن هايی  با  مقايسه  در  حال  هر  به 
در  می شوند،  اداره  گروهی  گاوها  که 
سالن هاي تاندمي وقت بیشتری برای 
می گردد.  صرف  آنها  خروج  و  ورود 
با  مقايسه  در  کناری  ورودی  با  سالن 
کمترين  بحث  مورد  سالن های  ديگر 

بازده استفاده از کارگر را دارد. 
Tandem (side opening) Parlor ـ1

سالن با درب کناری یا تاندومی
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٢ سالن های هرینگ بون1: سالن های هرينگ بون يا جناغی يا استخوان ماهی از سال 1950 مرسوم شد 

که مناسب ترين آن نوع چهار جفتی برای گله های متوسط است. گاوها در سالن نسبت به چاله شیردوش با 
زاويه قرار می گیرند. معموالً فقط پشت گاو در دسترس شخص شیردوش می باشد. در اين نوع سالن گاوها 
نزديک به يكديگر قرار دارند و پستان های آنها به يكديگر نزديک تر است و فاصله بین دو گاو در مقايسه با 
سالن تاندومی به میزان قابل توجه ای کمتر است. ديگر محاسن اين نوع سالن ها عبارتند از: گاوها دسته جمعی 
وارد و خارج می شوند، وسايل ساختمانی ارزان تری نیاز دارد، عالوه بر اين، آموزش گاوهای شكم اول يا زايش 

اول آسان تر است و بازده استفاده از کارگر در آن بیشتر است.
معايب اين نوع سالن عبارتند از: هم اندازه نبودن گاوها مشكل آفرين می باشد، تشخیص گاوها مشكل تر است، 
گاوهای ديردوش تمام گروه را معطل می کنند. مدت زمان مورد نیاز برای ورود و خروج گاوها در سالن های 

بزرگ )8، 10 و 12 جفتی( زياد است. 

3 سالن های لوزی شکل یا چند ضلعی: سالن هاي شیردوشي چند ضلعي از نوع سالن هاي 4 طرفه لوزي 

با 16 تا 40 جايگاه شیردوشي هستند، که بايد براي گله هاي بزرگ مورد استفاده قرار گیرند. سالن های لوزی 
شكل از لحاظ سرعت حرکت گاوها و هزينه ساختمانی برای هر واحد شیردوش مناسب تر از ساير سالن ها 
هستند. اين سالن ها به لحاظ امكان به کارگیری وسايل مورد نیاز و صرفه جويی در کارگر بهترين نوع سالن 

می باشند.

Herring Bone  Parlor ـ1

سالن هرینگ بون

سالن هاي هرينگ بون با بیش از 8 واحد دو طرفه، بايد مجهز به سیستم هاي خروج سريع باشند. با 
استفاده از اين سالن ها، مدت زمان کل دوشش و خروج گاو از سالن شیردوشي، کاهش مي يابد.

توجه

سالن های لوزی شكل براي گله هايي مناسب هستند که ظرفیتي بیش از 400 رأس گاو شیرده دارند. توجه
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4 سالن های سه ضلعی یا مثلثی: سالن های 

و  بوده  جايگاه   18 و   16  ،12 با  گوش  سه 
رايج تر از انواع ديگر هستند. اين سالن ها براي 
دارند،  گاو  رأس   500 تا   250 که  گله هايي 
سالن ها  اين  مي باشند.  سالن ها  ديگر  از  بهتر 
همان مزايای سالن های لوزی شكل را دارند و 
ارزان تر ساخت. مزيت  آنها را می توان  معموالً 
اصلی اين سالن ها نسبت به سالن های هرينگ 
گاوهای  ديردوش،  گاوهای  که  است  اين  بون 
مشاهده  همچنین  می کنند  معطل  را  کمتری 

مشكالت در اين سیستم راحت تر از سالن هرينگ بون است.
5 سالن هاي شیردوشي موازي: در اين سالن ها گاوهاي دوشیده شده بايد به طور دسته جمعي از سالن 

خارج شوند )با باز شدن گردن گیر، گاوهاي هر طرف آزاد مي شوند(. در سالن هاي بزرگ امكان استفاده از 
چند گردن گیر در هر طرف سالن، توصیه مي شود و هر 3 تا 5 گاو، داراي گردن گیر مجزا بوده و با تمام شدن 

شیردوشي، هر دسته آزاد شده و از سالن خارج مي شوند.

نمایشي از حاالت مختلف سالن هاي لوزي شکل

تصویر شماتیک از سالن شیردوشي سه ضلعي

سالن  تخلیه  زمان  مي باشند،  مجهز  سريع  خروج  سیستم هاي  به  که  پارالل  يا  موازي  سالن هاي  در 
شیردوشي کاهش مي يابد که اين موضوع به سرعت دوشیدن گله کمک مي کند. مناسب ترين نوع سالن 

شیردوشي، براي گاوداري هاي بزرگ است.

توجه

سالن شیردوشي موازي
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٦ سالن هاي شیردوشي چرخشي یا دوار یا گردان: اين شیردوشي براي گاوداري هايي با ظرفیت بین 

200 تا 2000 رأس گاو شیري مناسب است و با حداکثر بازده، شیردوشي گاوها را انجام مي دهد. سكوي 
گله  انتظار  مورد  زمان شیردوشي  و  برنامه کاري  با  تعداد جايگاه ها  تا  اندازه اي طراحي شود  به  بايد  گردان 
هماهنگ باشد. عواملي که براي دستیابي به ظرفیت پذيرش باال در سالن شیردوشي چرخشي بايد در نظر 

گرفت:
1 تنظیم زمان چرخش

٢ گروه بندي مناسب گاوها

3 چرخش مضاعف

4 جلوگیري از توقف در چرخش

5 صرفه جويي در زمان، هنگام راه اندازي و تمیز کردن

نمایشي از نحوه استقرار گاو در سالن شیردوشي موازي

اين سالن ها براي گاوهايي با تولید باالي 30 کیلوگرم در روز مناسب مي باشند. 
متوسط تعداد دفعات پر و خالي شدن سالن شیردوشي، 4/2 بار در ساعت است. 

توجه

سالن شیردوشي چرخشي یا دوار یا گردان
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توصیه هایي که در احداث هر نوع سالن و ماشین شیردوشي باید رعایت کرد:
1 گاوها بتوانند با حداقل سر و صدا و ازدحام به سالن وارد و از آن خارج شوند و بدون لغزيدن )سرخوردن( 

يا عبور از راهروهايي با زاويه هاي تند )90 تا 180 درجه( و باريک و دور زدن و تداخل با ديگر گاوها، مسیر 
را طي نمايند.

٢ براي جلوگیري از ريختن ادرار و مدفوع گاو در حال دوشش بر اندام شیردوش و داخل چاله شیردوشي و 

آلوده کردن محیط، صفحات فلزي در پشت دام در مكان هاي مناسبي قرار داده شود.
3 براي خروج ادرار و مدفوع از سالن، سیستم انتقال فضوالت مناسبي در سالن شیردوشي طراحي شود.

4 لبه ها و گوشه هاي سالن و ماشین شیردوشي، بايد داراي انحناي مناسب باشند تا دام در هنگام شیردوشي 

و حرکت زخمي نشود و آسیب نبیند.
5 سطح دروني ديوارها بايد مقاوم به انواع مواد ضدعفونی کننده و محكم باشد، به آساني تمیز و ضدعفونی 

شوند، لكه گیر نباشند، متخلخل و ناصاف نبوده و کاماًل صیقلي باشند.
٦ سالن بايد از نور کافي برخوردار باشد.

٧ سالن شیردوشي بر حسب شرايط محیطي بايد طوري ساخته شود که به راحتي هواي الزم تأمین و دما 

کنترل شود.

نمایشي از پالن فرضي سالن شیردوشي چرخشي

در دامداري هاي صنعتي که سالن هاي شیردوشي خودکار دارند، براي شناسايي دام ها بايد از سیستم 
الكترونیكي استفاده شود. اين سیستم شامل گردنبند، شماره پالستیكي و يک سیستم مغناطیسي است 
که در زمان عبور از میان يک دروازه مغناطیسي با سیستم مديريت و کنترل شیردوشي شناسايي شده 
و شماره آن روي صفحه نمايش مشاهده مي شود و تمام اطالعات دام با اين شماره در سیستم ثبت و 
کنترل مي گردد. بنابراين، به محض ورود دام به سالن شیردوشي، گاو شناسايي شده و تمام اطالعات 

آن قابل دسترس و کنترل مي باشد.

بیشتر 
بدانیم
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انتخاب یک سالن شیردوشی
انتخاب اندازه و نوع سالن شیردوش به عوامل زير بستگی دارد.

 تعداد گاوهای دوشا
 تعداد کارگران

 هزينه و تجهیزات شخصی
ساخت سالن شیردوشی جديد و تغییر مدل سالن موجود بستگی به تعداد گاوهايی دارد که بايد بعد از ايجاد 
گاوداری دوشیده شوند. تعداد کارگر مورد نیاز در سالن شیردوشی بستگی به اندازه سالن و میزان خودکار بودن 

تجهیزات آن دارد. مدت زمانی که بايد برای 
انجام دوشش، آماده سازی و نظافت سالن 
شیردوشی صرف شود، به مهارت کار افراد 
بستگی دارد. بازده استفاده از کارگر با هر 
ساعت حضور در سالن شیردوشی کاهش 
می يابد. تصمیم نهايی برای انتخاب اندازه و 
نوع سالن به هزينه ساخت و روش مديريت 

آن بستگی دارد. 

استفاده از سیستم الکترونیکي در سالن هاي شیردوشي خودکار

آيه  يس  سوره  در  و  است  آورده  آنها  ديگر  سودمندي های  کنار  در  را  چارپايان  شیر  متعال  خداوند 
و  منفعت ها  چارپايان  در  آدمیان  برای  و  يَشُكروَن«  اََفال  َمشاِرُبٰ  و  َمنِفُعٰ  فِیها  لَُهم  »َو  میفرمايد:   73

نوشیدني هايی است، آيا شكر نمیگذارند؟

سالن شیردوشي
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انواع ماشین های شیردوشی

گاوداری ها  در  استفاده  مورد  ماشین های شیردوشی 
شامل دو نوع ثابت و سیار می باشند، البته روش کار 

آنها اغلب يكسان است.
الف( ماشین های شیردوشی سیار: در دامدری های 
کوچک، در مناطقی که دام در مراتع يا چراگاه ها به 
حالت آزاد نگهداری می شوند، استفاده می گردد. مخزن 
نیروی  و  دارد  قرار  شیردوشی  ماشین  روی  شیر 
محرک مورد نیاز موتور اين ماشین ها می تواند توسط 

يک موتور بنزينی يا ديزلی يا برق تأمین شود.
ب( ماشین هاي شیردوشي ثابت: در دامپروی های 
ماشین های  دارند،  دام  زيادی  تعداد  که  متمرکز 

شیردوشی در ساختمان شیردوشی به طور ثابت نصب می شوند و شیر دوشیده شده به طور مستقیم وارد مخزن 
جمع آوری شیر می گردد.

شیردوش سیار

در کل ماشین های شیردوشي عالوه بر مزايای زيادی که دارند ممكن است عوارضی نیز داشته باشند و فرد 
دوشنده مسئول تنظیم زمان صحیح، بهداشت خوب و ديگر کارهای شیردوشی است. برنامه های شیردوشی 
روزمره برای عادت دادن گاوها به آزاد کردن شیر مهم هستند لذا هر تغییری در زمان شیردوشی بايد به 

صورت تدريجی انجام گیرد.

اجزای اصلی ماشین هاي شیردوشي
اليه  و  نبض ساز، کالهک  يا  پولساتور  وکیوم،  يا  منبع خأل  از  عبارتند  شیردوشي  ماشین  يک  اصلی  اجزای 

الستیكی داخلی يا الينر، مخزن جمع آوری شیر و لوله های رابط.
امروزه ماشین های شیردوشی را می توانیم به دو دسته ساده و صنعتی تقسیم کنیم. دستگاه های سنتی، آنهايی 

شیردوش ثابت
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هستند که فقط از اجزاي اصلی و برخی از اجزاي فرعی تشكیل شده اند و هر چه قسمت های فرعی و کمكی 
بیشتری در يک ماشین شیردوشی به کار رفته باشد، آن ماشین پیشرفته تر بوده و کار با آن آسان تر است.

شكل زير اجزاي تشكیل دهنده يک سیستم شیردوشی متداول را نمايش می دهد.

1 پمپ خأل: خأل نسبی را در سیستم از طريق خروج بخشی از هوا ايجاد می کند.

٢ فیلتر پمپ خأل: که از ورود مواد خارجی به داخل پمپ خأل جلوگیری می کند.

3 مخزن ذخیره خأل: خأل را به ضربان ساز )پولساتور( و لوله های شیر انتقال می دهد و فشار خأل را در زمان 

ورود هوا به ماشین شیردوشی تنظیم می کند.
4 لوله های اصلی تقسیم خأل: خأل را بین لوله های خأل تقسیم می کند.

5 لوله های ضربان خأل: تقسیم خأل به واحدهای دوشنده را بر عهده دارد.

٦ فلکه قطع و وصل: بین لوله های بلند خأل واحدهای دوشنده و لوله ضربان خأل قرار دارد.

فشار  يا  خأل  اعمال  تغییر  با  خرچنگی  الينر  دهندگی  ماساژ  فعالیت  کنترل  )پولساتور(:  ضربان ساز   ٧

اتمسفری هوا را انجام می دهد. اين عمل در چرخه ضربان يعنی بین الينرها )پوشش الستیكی( و پوسته فلزی 
کالهک های خرچنگی انجام می شود.

اجزای تشکیل دهنده سیستم شیردوشی

مخزن اولیه
تانک شیر

پمپ انتقال دهنده شیر

فیلتر شیر

سیستم شستشوی دستگاه شیردوش
شیر   دریافت کننده  مخزن 

شیشه ای( )جار 

تزریق هوا
لوله های انتقال دهنده

پمپ خأل

اگزوز
تانک ذخیره خأل

تنظیم گر خأل

سوپاپ خأل

سوپاپ اطمینان خأل

لوله دراز خأللوله دراز شیری
الینر

لوله کوتاه خأل
فنجانک پستانی
واحد شیردوشی

منحنی

سوپاپ خأل

نقطه باال

منحنی

ساز
ان 

ضرب
ط 

طو
خ

ری
شی

ی 
ها

چه 
دری

فیلتر اطمینان

پولساتور
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8 لوله های بلند خأل: ضربان های ارسالی از ضربان ساز را )خأل و هوا( به خرچنگی انتقال می دهد.

9 لوله های کوچک خأل: ضربان های ارسالی )خأل يا هوا( را از خرچنگی به کالهک ها انتقال می دهد.

10 کالهک: شامل پوسته محكم فلزی يا پالستیک فشرده کالهک و پوشش ارتجاعی الستیكی يا به عبارتی 

الينر فنجانک است )فضای بین اين دو اليه چرخه ضربان نامیده می شود(. 
11 چنگک )بدنه خرچنگی(: ضربان های رسیده از لوله های بلند خأل را بین چهار لوله کوچک خأل تقسیم 

می کند. همچنین شیر را از 4 شیلنگ کوچک شیر به شیلنگ بزرگ شیر انتقال می دهد.
1٢ خرچنگی: مجموعه هايی مرکب از چنگک، کالهک ها، لوله های کوتاه و بلند خأل و شیلنگ های کوتاه و 

بلند شیر می باشد.
13 واحد دوشنده: مجموعه هايی متشكل از خرچنگی، لوله های بلند خأل و شیر و ضربان ساز می باشد.

14 لوله اصلی شیر: خأل را برای حرکت دادن شیر در مسیر فراهم می کند.

15 تنظیم کننده خأل: زمانی که خأل دستگاه به بیش از حد مجاز برسد اين قسمت با وارد کردن هوا به 

ماشین شیردوشی از افزايش بیش از حد خأل در آن جلوگیری می کند.
1٦ سوپاپ اطمینان خأل: دريچه اطمینان ديگری است که در صورت عدم عملكرد )نقص( سوپاپ خأل از باال 

رفتن خأل در ماشین شیردوش جلوگیری می کند.
1٧ خألسنج: اندازه گیری میزان خأل در ماشین شیردوشی را بر عهده دارد.

18 فیلتر اطمینان: جدا کننده بخش خأل از شیر است. اين قسمت از انتقال مايعات )شیر يا محلول های 

شوينده( به دستگاه خأل جلوگیری می کند.
شیر  شیلنگ های  طريق  از  را  دوشنده  واحدهای  از  حاصله  شیر  )جار(:  کننده شیر  دریافت  مخزن   19

جمع آوری می کند.  
٢0 پمپ انتقال دهنده شیر: شیر موجود در جارها را به مخزن اصلی شیر هدايت می کند.

واحد دوشنده ماشین شیردوشي

الینر

شیلنگ کوتاه شیر
شیلنگ بلند هوا

خرچنگی

روزنه هواگیر

شیلنگ کوتاه هوا

کالهک

شیلنگ بلند شیر
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شست وشو و ضدعفونی دستگاه شیردوش قبل از شیردوشي
همه قسمت های مختلف دستگاه شیردوش قبل و بعد از هر وعده دوشش بايد به طور کامل شسته شود. 

تمیز کردن ماشین و ابزار شیردوشی از نظر کنترل باکتری ها، تولید شیر سالم و پیشگیری از ورم پستان، 
اهمیت زيادی دارد. روش ضدعفونی و پاکیزه کردن ماشین و ابزار شیردوشی، به نوع وسايل و موادی بستگی 
دارد که در ساخت آنها به کار رفته اند. روش های تمیز کردن وسايل الستیكی، فلزی و پالستیكی متفاوت است. 

چگونگی تمیز کردن نیز به نوع ماده پاک کننده بستگی دارد.
در اکثر شیردوشی ها از يک دستگاه شوينده خودکار استفاده می شود. جهت استفاده از اين دستگاه 6 مرحله 

زير بايد انجام شود:
 شست وشوی دستگاه با آب بعد از هر دوشش جهت تمیز نمودن بقايای شیردوشي قبلي

 شست وشوی دستگاه با شوينده قلیايی گرم جهت تمیز نمودن بقايای چربی و پروتئین شیر
 شست وشوی دستگاه با آب سرد

 شست وشوی دستگاه با اسید جهت تمیز نمودن بقايای نمک ها و مواد معدنی
 شست وشوی دستگاه با آب گرم

 شست وشوی دستگاه قبل از دوشش بعدی
شست وشوی دستگاه بعد از هر دوشش بايد با آب نسبتاً گرم )50ـ  40درجه سانتی گراد( انجام شود به طوری 
که آب درون دستگاه شیردوش گردش نمايد و پس از خروج دمای آن کمتر از 32 درجه سانتی گراد نباشد، 

زيرا در دمای پايین تر مواد حل شده در آب گرم در قسمت های پايین تر دستگاه رسوب می کند.
شوينده قلیايی بايد با دمای 72 درجه سانتی گراد وارد دستگاه شده به طوری که درون دستگاه شیردوش به 
مدت حداقل 5 تا 10 دقیقه گردش نمايد. دمای محلول خروجی از دستگاه در اين حالت نبايد کمتر از 45 

درجه سانتی گراد باشد و همچنین pH محلول بايد 11 تا 12 باشد.
شوينده اسیدی بايد بعد از شست وشوی دستگاه با شوينده خنثی استفاده شود. اسید هر گونه بقايای قلیايی 
و کلری موجود در شوينده های قبلی را خنثی نموده و از سیستم و حتی الينرها شست و شو داده و خارج 
می نمايد. چنانچه مواد قلیايی و کلری در الينرها باقی بماند باعث اکسیده شدن و از دست دادن خاصیت 
ارتجاعی آنها می شود که در نهايت باعث کاهش دوام و طول عمر آنها می گردد. برای اين نوع شست وشو بايد 

از آب ولرم استفاده کرد. pH محلول اسیدی بايد 3ـ2 باشد.

توصیه های ضروری در شیردوشی
1 در شیردوشی حتماً از دستكش تمیز استفاده کنید.

٢ پستان ماده گاوها را قبل از دوشش بايد کاماًل تمیز نمود.

3 برای کنترل ورم پستان بايد مقداری از شیر را دوشید و آن را بررسی نمود.

4 پستان های ماده گاوها بايد با آب گرم شست وشو شوند.

5 عمل ضدعفونی قبل از دوشش را حتماً انجام دهید.

٦ خشک کردن پستان و سرپستانک ها بعد از شست وشو صورت گیرد.

٧ 60 تا 90 ثانیه پس از آماده کردن دستگاه، آن را به سرپستانک متصل کنید.

8 از تراز بودن خرچنگی ها مطمئن شويد )چهار الينر و خرچنگی به شكل مربع به پستان وصل شده باشند(.
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9 خرچنگی ها را بعد از دوشش به موقع از گاو جدا کنید.

10 بعد از دوشش سرپستانک ها را حتماً ضدعفونی کنید.

11 نظافت سالن شیردوشی را بعد از هر دوشش به طور کامل انجام دهید.

1٢ گاوهای مبتال به ورم پستان را از گله جدا کنید.

شست وشوی کامل سیستم شیردوشی به دمای مطلوب و صحیح محلول، قدرت و دوام محلول و میزان 
تماس آن با دستگاه شیردوش بستگی دارد.

توجه

روش های ضدعفونی قبل از دوشش
در ضدعفونی قبل از دوشش، ماده ضدعفونی کننده بايد قبل از شروع شیردوشی برای سرپستانک ها استفاده 
شود، ولی بايد سرپستانک ها قبل از اتصال خرچنگی تمیز شوند. ضدعفونی قبل از دوشش موجب کاهش 
شیوع ورم پستان های محیطی و کاهش بار میكروبی شیر می شود. در اکثر موارد نوع ضدعفونی کننده های 
مورد استفاده برای ضدعفونی قبل و بعد از دوشش با هم تفاوت دارد، چون سرعت از بین بردن میكروب ها 

توسط اين مواد بايد متفاوت باشد.

غوطه ورسازی و یا اسپری
به دلیل اهمیت باکتری ها از تمامی قسمت های سرپستانک، حتماً الزم است که سرپستانک به طور کامل و نه 
فقط نوک آن ضدعفونی گردد. ظاهراً بهترين نتیجه کار با استفاده از روش غوطه ورسازی به دست می آيد. اگر 

چه اسپری هم می تواند مؤثر باشد به شرطی که تمام سرپستانک ضدعفونی شود.
الف( روش غوطه ورسازی: غوطه ورسازی نسبت به روش اسپری نیاز به ماده ضدعفونی کننده کمتری دارد 
)تقريباً 10 میلی لیتر برای هر گاو در هر دوشش در روش غوطه ورسازی در مقابل 15 میلی لیتر برای هر گاو 
در هر دوشش در روش اسپری( و اگر اين روش به طور صحیح انجام شود، پوشش دادن سرپستانک با ماده 
اندازه کافی  به  بايد  برای غوطه ورسازی  ماده ضدعفونی  انجام می شود. ظروف حاوی  بهتر  ضدعفونی کننده 
را در خود جای دهد. ضمن  بتواند سرپستانک  و پاش ماده ضدعفونی کننده،  بدون ريخت  باشد که  بزرگ 
اينكه آن قدر از ماده ضدعفونی کننده پر باشد که حتی سرپستانک های کوچک هم به طور کامل در محلول 

ضدعفونی کننده غوطه ور شوند و يا با محلول ضدعفونی تماس يابند.
ظروف )فنجانک( دو قسمتی که مانع از ريخت و پاش ماده ضدعفونی کننده می گردد، در بازار موجود است. 
وقتی قسمت پايین اين ظروف را فشار دهیم، ماده ضدعفونی کننده به قسمت باال منتقل می شود. اگر حتی 
اين ظرف از دست کارگر شیردوش بیافتد و يا در اثر ضربه ای سرنگون شود، تنها ماده ضدعفونی کننده موجود 
به کمربند  دارای يک دستگیره هستند که می تواند  اغلب  اين ظروف  باالی آن خارج می شود.  در قسمت 
شیردوش آويزان شود و به راحتی برای استفاده در دسترس باشد. هر نوعی از اين ظروف که انتخاب می شود، 
بايد به گونه ای باشد که لبه آن بتواند با پستان تماس يابد و با تكان دادن ظرف از احاطه کامل سرپستانک با 

ماده ضدعفونی کننده اطمینان حاصل شود.
ماده  بقايای  شود.  جلوگیری  آنها  آلوده شدن  از  تا  شوند  تمیز  مرتباً  بايد  سرپستانک  ضدعفونی  ظروف 
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ضدعفونی کننده در ته ظرف در پايان شیردوشی بايد دور ريخته شود و اين ظرف قبل از استفاده مجدد در 
نوبت شیردوشی بعدی تمیز گردد. اگر اين ظروف در حین شیردوشی در سالن شیردوشی آويزان می شوند، 

بايد مراقب بود که آلوده نشوند.

استفاده از ظروف نامناسب براي ضدعفونی پستان دام استفاده از ظروف مناسب براي ضدعفوني پستان دام

اندازه از ماده ضدعفونی کننده ای  از  اگر برای ضدعفونی يک ظرف کوچک و باريک استفاده شود که بیش 
مانند يد پر شده باشد، با فرو بردن سرپستانک در اين ظرف مقداری از اين مواد بیرون ريخته و دست کارگر 

هم رنگی می شود.
در صورتی که ظرفی بیش از اندازه پهن باشد، فقط مقدار کمی ماده ضدعفونی کننده در آن جای می گیرد و 

ممكن است اين ظروف نتوانند سرپستانک های کوچک را به طور کامل ضدعفونی کنند.
ب( روش اسپری کردن: از روش اسپری می توان 
ولی  کرد،  استفاده  نیز  سرپستانک  ضدعفونی  برای 
روش اسپری را بايد با دقت بیشتری انجام داد. اين 
روش نسبت به روش غوطه ورسازی آسان تر است، ولی 
فقط بخشی از سرپستانک ها با ماده ضدعفونی کننده 
پوشش داده می شود. انجام ضدعفونی با روش اسپری 
بايد از زير سرپستانک ها شروع شود و در زمانی که 
النس محلول پاش در مسیر دايره ای می چرخد، بخش 

زيرين پستان را ضدعفونی نمايد.
اسپری کردن از يک طرف گاو به کمک النس فقط 
لذا  می انجامد.  سرپستانک ها  از  بخشی  پوشش  به 
با حرکت چرخش  زير سرپستانک ها  از  بايد  اسپری 
دست انجام شود تا پوشش کامل سرپستانک با ماده 

ضدعفونی کننده به دست آيد.

مقایسه دو روش شست وشوي پستان
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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(

1

آماده 
کردن 

دستگاه 
شیردوشی

دستگاه شیردوشي، 
مواد ضدعفونی کننده، 
محل شیردوشي، سالن 

انتظار

3آماده کردن کامل دستگاه شیردوشیشايستگي کامل

2آماده کردن نسبي دستگاه شیردوشیشايسته

1آماده کردن ناقص دستگاه شیردوشینیازمند آموزش

هدایت دام به جایگاه شیردوشی
برای به حداقل رساندن زمان ورود هر رأس گاو بايد يک خط ورودی مستقیم از محل تجمع يا انتظار گاوها 
تا سالن شیردوشي وجود داشته باشد. درهای ورودی و خروجی بايد خودکار باشند تا زمان و کار شخص 
دوشنده به حداقل برسد. در سالن های بزرگ تر به جای يک خط برگشت، بهتر است دو خط برگشت وجود 
داشته باشند. در صورت وجود يک خط برگشت در موقع ترک سالن يک گروه از گاوها بايد از جلوی سالن و 

از مقابل گاوهای ديگر عبور کنند.
برای داشتن يک ورودی مستقیم به سالن، بايد محل انتظار جنب محل ورودی گاوها به سالن قرار گیرد. 
اگر محل انتظار قسمتی از سالن شیردوشي باشد، گاوها خیلی راحت تر وارد سالن می شوند. برای جدا کردن 
محل انتظار از محل دوشش، می توان از در کشويی استفاده نمود. محل انتظار بايد به اندازه ای بزرگ باشد که 
تعداد گاوهای يک بهاربند را در خود جای دهد. تعداد گاوها بايد با اندازه سالن تناسب داشته باشد. به عنوان 
مثال يک سالن هرينگ بون هشت جفتی بايد 8 برابر تعداد واحدهای شیردوشی يعنی 64 گاو را در خود 
جای دهد. در فصل گرما، گاوها نبايد بیش از يک ساعت و در ساير فصول بیش از 2 ساعت در محل انتظار 

نگه داشته شوند.
ترتیب هدايت و دوشش گاوها به منظور پیشگیري از ورم پستان بهتر است به صورت زير باشد:

1 تلیسه هايي که هیچ گاه ورم پستان نداشته اند. 

٢ گاوهاي مسن تر که هیچ گاه ورم پستان نداشته اند. 

3 گاوهايي که ورم پستان داشته و درمان شده اند. 

4 گاوهاي داراي ورم پستان.

انتقال گاوها به جايگاه شیردوشي بايد به تدريج و با آرامش صورت گیرد، اگر گاوها وحشت زده و دچار 
استرس شوند، فرايند نزول شیر در مجاري شیري دچار اختالل مي شود. بنابراين بايد از رفتار خشن با 

گاوها پرهیز نمود.  

توجه
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مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

2

هدايت دام 
براي دوشش

دام، سالن انتظار، سالن 
شیردوشي

3هدايت صحیح دام براي دوشششايستگي کامل

2هدايت نسبتاً صحیح دام براي دوشششايسته

1عدم هدايت صحیح دام براي دوششنیازمند آموزش

              ورود دام به جایگاه شیردوشی از یک خط ورودی                                     انتقال دام به سالن شیردوشی

برنامه شیردوشی 
هر مدير دامپروری جهت تسهیل در امر شیردوشی و افزايش عملكرد، استفاده بهینه از وسايل، تجهیزات و 
راحتی و آسودگی شخص شیردوش نیاز به يک برنامه مدون در امر شیردوشی دارد. برنامه روزانه دوشش 

بايد تأمین کننده اين اهداف باشد:
 حداکثر بهره وری در زمان )از نظر کارگر و تجهیزات(.

 حداکثر بهره وری در دوشیدن شیر از هر گاو.
 حداقل زيان و خسارت را به پستان گاو وارد کند.

 حداقل نقش را در بروز و انتقال ورم پستان داشته باشد.
دو نكته اصلی در مورد دوشش گاوها وجود دارد:

1 دفعات دوشش هر گاو در روز )دو يا سه بار و يا بیشتر( 

٢ فاصله زمانی بین دوشش

به طور کلی با افزايش دفعات دوشش تولید روزانه هر گاو افزايش می يابد و چنانچه فاصله زمانی بین دوشش ها 
برابر باشد تولید هر گاو به حداکثر میزان تولید خود خواهد رسید.
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آناتومی غده پستانی

پستان گاو شامل چهار بخش مجزا می باشد که توسط يک بافت پیوندی حمايت کننده از هم جدا شده است 
و به آنها کارتیه می گويند. در واقع کارتیه ها جدا از هم هستند يعنی:

 میزان و کیفیت شیر تولید شده در هر کارتیه می تواند متفاوت باشد.
 اگر يک کارتیه به ورم پستان مبتال شود، باکتری های عامل بیماری ورم پستان قادر نیستند که از میان 

غده پستانی عبور کرده و ديگر کارتیه ها را آلوده کنند.
بخش هايی از غده پستانی که در تولید شیر اهمیت دارند در شكل زير نشان داده شده است.

ترشح شیر و رفلکس آزاد شدن شیر
آلوئول ها واحدهای اصلی سازنده شیر در پستان هستند. آلوئول ها قادرند مواد مغذی را از گردش خون گرفته 
و جهت سنتز چربی، پروتئین، الکتوز و ديگر ترکیباتی که در شیر وجود دارند، استفاده کنند. آلوئول ها در اثر 
هورمون اکسی توسین منقبض شده و شیر موجود در آنها وارد مجاری جمع کننده شیر شده و سپس به مخزن 
غده هدايت می شود. شیر از مخزن غده از طريق يک چین حلقوی به مخزن سرپستانک جريان می يابد. اين 
جريان به خصوص در اواخر دوشش توسط اين دريچه ها محدود می شود. طی مكیدن يا دوشیدن پستان، شیر 
ترشح شده از غده های پستانی به مخزن سرپستانک جريان می يابد. مجرای سرپستانک يک حلقه از بافت 

ماهیچه ای است که باعث بسته شدن مخزن سرپستانک می شود.
در زمان شیردوشی تقريباً 60 درصد شیر موجود در پستان ها در آلوئول ها هستند و 20 درصد آن در مجاری 
جمع کننده و 20 درصد باقی مانده نیز در مخزن غده می باشد. با تحريک گاوها، هورمون اکسی توسین افزايش 
اطراف  ماهیچه های  فشرده شدن  و  انقباض  باعث  پستانی می رسد  غده  به  اين هورمون  که  زمانی  می يابد. 
آلوئول ها شده که باعث خروج شیر به داخل مجاری جمع کننده شیر، مخزن غده و مخزن سرپستانک می شود. 

قسمت های مختلف پستان

مجرای پستان

مخزن پستانک

مخزن غده

کانال ها
مجرای اصلی

بافت همبند

آلوئوللوب
لوبول حاوی آلوئول
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اثر هورمون اکسی توسین جهت آزاد شدن شیر 20 تا 60 ثانیه بعد از شروع تحريک آغاز شده و دو دقیقه بعد 
به اوج می رسد. به طور معمول اين فرايند 8  ـ6 دقیقه ادامه می يابد. بنابراين خیلی مهم است که حدود يک 

دقیقه بعد از شروع تحريک، کالهک های ماشین شیردوشی به سرپستانک ها وصل شود. 
مسیر تحريک اولیه جهت آزادسازی شیر شامل موارد زير است:

 تماس فیزيكی گوساله با پستان گاو جهت مكیدن پستان يا دست کارگر شیردوش جهت شست وشوي 
پستان

 ديدن گوساله توسط گاو
 شنیدن صدای ماشین شیردوشي

درد، ترس و ديگر استرس ها ممكن است باعث ترشح آدرنالین شود که اين هورمون، جريان خون به سمت 
پستان را کاهش داده و مانع فعالیت اکسی توسین شده و در نهايت از خروج شیر جلوگیری می کند.  

بیشتر 
بدانیم

رفلکس ترشح شیر

قلب

غده هیپوفیز

اقدامات قبل از دوشش دام 
دوشش  اجرای  برای  قدم  اولین  داد.  انتقال  جايگاه شیردوشی  به  ماليمت  با  و  تدريج  به  را  گاو  است  الزم 
مناسب، شست وشو و مالش دادن پستان با يک مايع ضدعفونی کننده و آب گرم برای مدت 15 تا 30 ثانیه 
است. گرمای آب بايد به قدری باشد که دست شخص شیردوش به راحتی آن را برای اولین گاو تحمل نمايد 
و برای تمامی گاوها درجه حرارت آن همانطور باقی بماند. بايد برای خشک کردن پستان هر گاو دستمال يا 
دستمال های جداگانه ای استفاده کرد تا از انتشار آلودگی از گاوی به گاو ديگر جلوگیری شود. دستمال های 
پارچه ای در صورتی که بین هر دوشش ضدعفونی شوند، قابل استفاده هستند. دستمال کاغذی را می توان 

برای استفاده هر گاو با قیمتی نسبتاً ارزان تهیه و استفاده کرد. 

ضدعفونی قبل از دوشش 
ضدعفونی قبل از دوشش نقش بسیار مهمی در کنترل ورم پستان و کاهش بار میكروبی شیر دارد. همچنین 
ضدعفونی قبل از دوشش باعث تحريک پستان برای بهتر رگ کردن شیر هم می شود، لذا سرعت شیردوشی 
را افزايش می دهد. اگر چه تمیز کردن، شستن و خشک کردن سرپستانک باعث کاهش میزان باکتری های 
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موجود روی آنها می شود، ولی عمل ضدعفونی قبل از دوشش کمک می کند تا تمامی میكروب ها از بین بروند.
محاسن استفاده از ضدعفونی سرپستانک خیلی بیشتر از روش شستن و خشک کردن است. قبل از اتصال 
آن  از  بعد  و  باشد  ثانیه   30 بايد  ضدعفونی کننده  ماده  با  سرپستانک ها  تماس  مدت  حداقل  خرچنگی ها، 

سرپستانک ها خشک شوند.

داليل اساسی برای توجیه شست وشو و خشک کردن پستان را بررسی کنید و در کالس درس ارائه 
دهید.

تحقیق 
کنید

و  معاينه  پستان  غده  گرمای  و  سفتی  تورم،  عالئم  گونه  هر  جهت  از  را  پستان  که  است  اين  قدم  دومین 
بررسی نمايید. استفاده از استريپ پلت بايد پس از شستن پستان و سرپستانک ها انجام گیرد. اندکی شیر 
از هر سرپستانک در يک ظرف سیاه که دارای توری با سوراخ های ريز است، دوشیده می شود. رنگ ذرات و 
لخته های غیرطبیعی مورد بررسی قرار می گیرد. ديدن شیر غیر طبیعی نشانه ورم پستان يا آسیب به پستان ها 

است که بايد درمان صورت گیرد. بايد از فروش شیر غیرطبیعی خودداری نمود.

                           شست و شوی پستان گاو                                                                خشک کردن پستان گاو                                                                                  

مراحل باال نبايد بیش از 30 تا 45 ثانیه برای هر رأس گاو به طول انجامد.   توجه

دوشیدن شیر داخل استریپ کاپ
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مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

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

3

اقدامات 
قبل از 
دوشش

دستمال، مواد 
ضد عفوني کننده، آب 

گرم و سرد

3شست وشو و ضدعفونی کامل پستانشايستگي کامل

2شست وشو و ضدعفونی نسبتاً کامل پستانشايسته

1شست وشو و ضدعفونی ناقص پستاننیازمند آموزش

اقدامات قبل از دوشش دام 
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 

1 1 لباس کار مناسب و تمیز 
٢ استريپ کاپ        

3 آب گرم
4 دستمال خشک 

5 حوله تمیز    
مراحل انجام کار: 

1 لباس کار مناسب و تمیز بپوشید.
٢ مواد و تجهیزات را آماده کنید.

3 يک محیط عاری از تنش برای گاو 
به وجود آوريد.

4 گاوها را از سالن انتظار به آرامی وارد سالن شیردوشی کنید.
5 پستان ها را کاماًل شست وشو دهید. 

٦ با يک شیلنگ کوچک مقداری آب گرم حاوی ماده ضدعفونی کننده را روی پستان های گاو اسپری 
کنید. 

٧ پستان ها را با يک دستمال جداگانه برای هر گاو کاماًل ماساژ داده و خشک کنید. 
8 پستان ها را پیش از استفاده از ماشین شیردوشي بايد خشک کنید.

9 شیر اول هر کاريته را بايد روی استريپ کاپ بدوشید و دور بريزيد. 
10 از اين وسیله برای اطمینان از طبیعی بودن شیر استفاده می شود. 

11 اگر شیر غیر طبیعی )حاوی لخته خون( به نظر برسد، شیر را در ظرف ديگری دوشیده و دور 
بريزيد.

فعا   لیت 
کارگاهی
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روش هاي دوشش دام
به طور کلی شیردوشی دام به دو روش دستی و ماشینی انجام می شود. 

1 شیردوشی با دست: در اين روش دام را معموالً می توان با سه روش مشتی، شصتی و دو انگشتی دوشید. 

در روش مشتی پستانک، با مشت گرفته می شود و با فشاری که از طريق انگشت شصت و سبابه از باال به 
پايین داده می شود، شیر جريان يافته و از پستان خارج می شود، سپس دست را باز کرده و عمل تكرار می شود.

در روش شصتی، شصت را به طرف کف دست خم می کنند و پستان را میان انگشت سبابه و شصت قرار 
می دهند و با فشار به سرپستانک شیر خارج می شود.

در روش انگشتی، انتهای پستانک بین شصت و سبابه قرار گرفته و به طرف پايین کشیده می شود، اين روش 
به کار  دام  تعداد کم  برای  و  روستاها  در  به طور کلی روش های دستی  ديگر می باشد.  از روش های  ساده تر 
می رود. بديهی است رعايت بهداشت در اين روش مشكل و برای دامداری ها به جز در موارد خاصی مانند 

بیماری توصیه نمی شود.
٢ شیردوشی با ماشین: شیردوشی با ماشین های شیردوشی تقلیدی است از مكیدن شیر از پستان دام 

ماده توسط گوساله يا حاشی. هر ماشینی که اين تقلید را بهتر انجام می دهد در دوشیدن پستان دام موفق تر 
است. همان طور که گوساله يا حاشی با فشاری که به وسیله زبان و سقف دهان به پستانک وارد آورده و با 
باز و بستن فک ها )انقباض زبان( موجب جريان شیر می شود. اساس کار شیردوش نیز برگرفته از همین عمل 

مكیدن صورت می گیرد. 

  مدت زمان شیردوشي

                                          دوشش دستي                                                                         دوشش مکانیکي

مدت زمان شیردوشي در گاو و شتر به چه عواملی بستگی دارد؟ بحث 
کالسی
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تعداد گاوها، واحدهای دوشش، سرعت ورود و خروج  به  انجام کارهای معمول شیردوشی  برای  زمان الزم 
گاو از سالن، آماده سازی پستان، وصل و جداسازی شیردوش، پس دوشی شیر، ضدعفونی کردن سرپستانک، 

رکوردبرداری از تولید شیر و ضدعفونی کردن خرچنگی برای وصل کردن به گاو ديگر بستگی دارد.
مدت زمانی که دستگاه به هر گاو متصل است به تولید شیر هر گاو، توان ژنتیكی شیردهی گاو، عوامل ماشین 
مثل میزان خأل و تعداد پولساتور بستگی دارد. در اغلب گله ها بايد مدت زمان دوشش هر گاو بین 5 تا 6 دقیقه 

باشد، ولی در گاوهای پرتولید اين زمان می تواند بیشتر باشد. 

گاوهای  شدن  خارج  گاو،  هر  دوشش  از  بعد  کالهک ها  کردن  ضدعفونی  اندازه گیری،  ظروف  تخلیه 
دوشیده شده و ورود گاوهای جديد برای دوشش، زمان شیردوشی را افزايش می دهد. 

توجه

تعداد گاوهايی را که در هر ساعت می توان با يک واحد شیردوش دوشید برابر است با:
60/ )مدت زمان دوشش يک گاو × تعداد واحد شیردوش(

واحد  با يک  را می توان  گاو  در هر ساعت چند  باشد  دقیقه  دام 8  رأس  برای هر  زمان دوشش  اگر 
شیردوش دوشید؟

پرسش

اتصال واحد شیردوشي )خرچنگي( به پستان گاو
 نوک سرپستانک ها قبل از اتصال به دستگاه بايد خشک و تمیز باشند.

 لوله شیر حد فاصل بین خرچنگي و کاسه پستانک بايد به حالت خمیده نگاه داشته شود تا از ورود هوا به 
داخل دستگاه جلوگیري به عمل آيد. 

تذکر مهم: حداکثر 1 دقیقه بعد از شستن پستان، خرچنگي بايد وصل شود )در غیر اين صورت به دلیل 
کاهش هورمون آزادکننده شیر، شیر کمتري خارج خواهد شد(.

اتصال خرچنگی واحد دوشنده به پستان
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5 بازديد خرچنگي ها

٦ دوشش بايد با سرعت و بدون وقفه انجام پذيرد.

٧ به مدت چند ثانیه خرچنگي به پايین کشیده شده و پستان ها ماساژ داده مي شوند تا تمام شیر پستان 

دوشیده شود. اگر اين زمان بیش از 20 ثانیه باشد بافت پستان آسیب مي بیند.
جدا کردن خرچنگي از پستان: براي جدا کردن 
دستگاه شیردوشي، سوپاپ خرچنگي را به طرف 
بیرون بكشید. در اين حالت هوا داخل فضاي بین 
پستانک و کاسه پستانک وارد شده و در نتیجه خأل 
از میان رفته و خرچنگي از پستان جدا مي شود.

بايد توجه داشت که پستان کامل دوشیده شود )با 
نگاه کردن به جريان شیر در لوله هاي انتقال شیر 
و کوچک و شل شدن پستان(. زمان شیردوشي 
نبايد زياد طوالني شود؛ زيرا به بافت ظريف پستان 

آسیب رسانده و موجب ورم پستان مي شود.
ضدعفوني پستان: ضدعفونی با ماده مناسب بايد انجام شود به دلیل باز بودن مجراي پستان در حدود نیم 
ساعت بعد از شیردوشي، خطر آلودگي پستان و ورود عوامل عفوني از طريق اين اسفنگترهاي باز به پستان 

زياد است. اين خطر، با غوطه ور کردن پستانک ها به داخل مواد ضدعفونی کننده کاهش مي يابد.

جدا کردن خرچنگي از پستان

شست وشوي دستگاه و سالن شیردوشي: پس از هر شیردوشي بايد 
لوله ها و دستگاه هاي شیردوشي، کف و ديواره هاي سالن شیردوشي و 

کلیه ظروف را شست وشو و ضدعفونی کرد.

 ضدعفونی سرپستانک ها

شست وشوی دستگاه و سالن شیردوشی
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تغذیه دام خارج از سالن شیردوشي: از آنجايي که 
پس از شیردوشي سرپستانک ها و اسفنگتر و ماهیچه هاي 
آن در اثر ترشح هورمون اکسي توسین و دوشش شیر 
شل و مجراي پستان باز است پس از خاتمه شیردوشي 
نبايد اجازه داده شود که گاو بخوابد؛ زيرا در اثر تماس 
با کف اصطبل و کود سبب نفوذ عوامل عفوني به داخل 
مجرا و آلوده شدن پستان مي شود. براي جلوگیري از 
خوابیدن، گاوها را تغذيه مي کنند تا مدت يک ساعت از 

تغذیه بعد از شیردوشی در داخل بهاربندخوابیدن گاوها روی بستر جلوگیری شود.

شیردوشی دام با دستگاه شیردوش
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

1 دستگاه شیردوشی 
٢ سالن شیردوشی 

3 شیلنگ آب يا سطل آب 
5 استريپ کاپ   4 دستمال کاغذی      

٦ ابزار شست وشوی سرپستانک ها 
8 ماده ضدعفونی کننده    ٧ سطل شیر    

9 دام
شیردوشی با دستگاه

مراحل انجام کار: 
1 لباس کار بپوشید.

٢ تجهیزات و وسايل را آماده کنید.
3 دستگاه را روشن کنید.

4 دام )دام ها( را به سالن شیردوشی هدايت کنید.
5 سرپستانک ها را با آب گرم شست وشو دهید. 

٦ با دستمال يک بار مصرف، سرپستانک ها )برای هر کارتیه يک دستمال( را خشک کنید.
٧ برای تشخیص ورم پستان چند قطره اول شیر را روی صفحات مشكی )استريپ کاپ( بريزيد.

8 الينرها را به پستان گاو متصل کنید.
9 پس از دوشش با قطع نمودن خأل توسط ضامن روی خرچنگی، يكی از الينرها را به آرامی جدا کرده 

و سپس ساير الينرها را جدا نمايید.
10 الينرها را ضدعفونی کنید.

11 الينرها را در محل خود آويزان کنید.
1٢ پستان گاو را پس از دوشش با محلول مناسب ضدعفونی کنید. 

13 پس از پايان شیردوشی، سالن و دستگاه شیردوشی را شست وشو و ضدعفونی کنید.

فعالیت 
کارگاهی
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ضرورت دارد که، کلیه مايعات زائد از مكان شیردوشي به مكان مناسب ديگري که با ضوابط سالمت و 
بهداشت عمومي مطابقت دارد، تخلیه شود. ظرفیت هر نوع سیستم فاضالب بايد با حجم مايعات حاصل 

از شست وشو متناسب باشد.

نکات زیست 
محیطی

 حجم مايعات حاصل از شست وشو و تمیز کردن اتاق نگهداري شیر و سالن شیردوشي بین 14 الي 
30 لیتر به ازاي هر رأس دام زنده، متغیر است. اين حجم بستگي به روش شست وشو با آب دارد.

 کلیه مجاري و سیستم هاي فاضالب بايد به گونه اي طراحي شده باشند که در برابر آسیب هاي ناشي 
از اسیدهاي مختلف، روغن ها، مواد شیمیايي و مواد شوينده مورد مصرف در مكان شیردوشي، مقاوم 

باشند.
 کلیه مجاري، لوله هاي فاضالب و غیره بايد به گونه اي ساخته شوند که آب در آنها به سهولت جريان 

يافته و باقي نماند.

بیشتر 
بدانیم

شیردوشی دام با دست
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

٢ ماده ضدعفونی کننده  1 سطل شیر 
4 دام 3 دستمال 

مراحل انجام کار: 
1 لباس کار بپوشید.

٢ تجهیزات و وسايل را آماده کنید.
تمیز  را  خود  دست های  شیردوشی  از  قبل   3

شسته و ضدعفونی کنید.
زير  شیر  سطل  يک  دست،  با  شیردوشی  در   4
پستان گاو قرار دهید و برای راحتی خود از يک 

چهار پايه مخصوص شیردوشی استفاده کنید.
5 با انگشت شست و سبابه قسمت باالی سرپستانک را فشار دهید تا شیر در پستانک حبس 

شود.
با  انگشت سوم و سپس  انگشت وسط،  با  انگشت ديگر خود، به ترتیب  با سه  ٦ سرپستانک را 
انگشت چهارم به کف دست فشار دهید. با اين کار شیر از مجرای سرپستانک به بیرون جاری 

می شود.  
٧ وقتی شیر با فشار از سرپستانک خارج شد، فشار انگشتان آزاد شده و شیر از دهلیز پستان به داخل 
سرپستانک جاری می شود. اکنون می توانید با تكرار روش مذکور دوباره سرپستانک را تحت فشار قرار 

داده و شیر را از آن خارج کنید. اين کار را تا پايان شیردوشی تكرار کنید.

فعالیت 
کارگاهی
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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(

4

دوشش 
دام

دستگاه شیردوشی، دام، 
محل دوشش

3انجام کامل مراحل دوشششايستگي کامل

2انجام نسبتاً کامل مراحل دوشششايسته

1انجام ناقص مراحل دوششنیازمند آموزش

      وقتی اولین بار شیردوشی را شروع می کنید، ممكن است کمی پیچیده به نظر برسد. با هماهنگ 
کردن حرکات دست، شیردوشی را تمرين و تكرار کنید. تجربه و تمرين سرعت کار را افزايش می دهد 

و گاو معموالً ظرف 10 دقیقه دوشیده می شود.
 بعضی از گاوها سرپستانک های بسیار کوتاهی دارند و دوشیدن آنها با دست کار دشواری است. 
برای دوشیدن اين قبیل سرپستانک ها فقط از انگشتان شست، سبابه و وسط استفاده کنید. در مورد 

سرپستانک های بسیار کوتاه ممكن است پس دوشی ضروری باشد.
به  اول  انگشت  انگشت شست و  با فشار  از شیردوشی  پس دوشی کنید. پس دوشی عبارت است   

قسمت باالی سرپستانک.
 سرپستانک را بین انگشت شست و انگشت اول )سبابه( خود پايین بكشید. وقتی به نوک سرپستانک 
رسیديد فشار را آزاد کنید و همین مراحل را دوباره تكرار نمايید. بعضی از شیردوشان اين روش را 

ترجیح داده و آن را با همان سرعت شیردوشی کامل با دست انجام می دهند.
 بعضی از گاوها به دلیل تنگ بودن مجرای سرپستانک به سختی دوشیده می شوند. يک دامپزشک 
می تواند اين مجرا را با عمل جراحی گشادتر کند، اما احتمال عفونت و ورم پستان افزايش خواهد يافت.

 بعضی از گاوها دارای يک مجرا يا سوراخ فرعی در سرپستانک خود هستند که برای شیردوشی 
دستی ايجاد اشكال می کند. اين عارضه را نیز می توان با عمل جراحی برطرف نمود.

توجه

دست شیردوش مي تواند باکتري را از يک گاو به گاو ديگر انتقال دهد بنابراين ضدعفونی و شست وشوي 
مرتب دست ها با آب و صابون در خالل شیردوشي الزامي است.

بهداشت و 
سالمت

شخص شیردوش بايد همواره مراقب خود باشد، زيرا گاوها ممكن است به دلیل زخم و درد پستانک ها 
و يا به دلیل بدرفتاری و خشونت لگد بزنند.

ایمنی
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اقدامات پس از دوشش دام
به سه دلیل مهم ضدعفونی بعد از دوشش بايد انجام شود:

1 زدودن باکتری های مولد ورم پستان از پوست سرپستانک.

٢ باکتری ها از زخم های سرپستانک.

3 بهبود کیفیت پوست سرپستانک.

معموالً الينرها بیشترين خطر انتقال ورم پستان را دارند، 
 2 همیشه  پستان  از  خرچنگی  کردن  جدا  از  بعد  چون 
اگر  می ماند.  باقی  الينر  دهانه  در  شیر  میلی لیتر   4 تا 
پايین رفته  اين شیر در داخل الينر  الينر شسته نشود، 
و سرپستانک های گاو بعدی را در زمان شیردوشی آلوده 
بايد تمام سرپستانک و نه فقط  می کند به همین دلیل 

نوک سرپستانک ضدعفونی شود.
باقی مانده شیر در داخل الينر از گاو قبلی به سرپستانک 
دوشش  از  بعد  ضدعفونی  می گردد.  منتقل  بعدی  گاو 
سرپستانک ها باعث حذف باکتری های تجمع يافته روی 

آنها در حین کار شیردوشی می شود و اين عمل در کنترل ورم پستان مؤثر است. ضدعفونی بعد از دوشش بايد 
بالفاصله بعد از جداسازی خرچنگی انجام شود؛ چون در اين مرحله هنوز کانال سرپستانک باز است و مقداری 
از ماده ضدعفونی کننده می تواند به داخل سوراخ آن نفوذ کند. بنابراين می توان اطمینان داشت که اگر تعدادی 

میكروب مولد ورم پستان به داخل اين کانال نفوذ کرده باشند، از بین خواهند رفت.

آلودگی الینرها

ضدعفونی سرپستانک ها بعد از دوشش، يكی از مهم ترين موارد پیشگیری از ورم پستان است. اين کار 
بايد در طول سال بعد از هر دوشش و در هر گله ای انجام شود.

توجه

بعد از پايان شیردوشی يک قطره شیر در کانال سرپستانک ديده می شود. اين قطره احتمال بروز عفونت جديد 
را افزايش می دهد و حتماً به يک ضدعفونی خوب بعد از دوشش برای سرپستانک نیاز است.

شست وشو و ضدعفونی لوله های انتقال شیر
1 شستن لوله ها با آب سرد يا نیمه گرم، به گونه ای که همه شیر باقی مانده در لوله ها خارج شود.

٢ به گردش در آوردن محلول پاک کننده قلیايی برای 15 تا 20 دقیقه.

3 گردش محلول ضدعفونی کننده برای 5 دقیقه.

4 شستن و آبكشی دوباره.



230

شست وشو و ضدعفونی الیه های الستیکی
1 شست وشو با آب نیمه گرم

٢ شست وشو با ماده پاک کننده

3 شست وشو با ماده پاک کننده اسیدی

4 شست وشو با آب

5 خشک کردن

شست وشو و ضدعفونی لوله های خأل: گاهی شیر و چرک، در لوله های خأل گرد آمده و آنها را می بندد 
که در پی آن، ماشین به خوبی کار نكرده و ممكن است موجب ورم پستان شود. از اين رو، لوله های خأل را 
بايد به طور منظم تمیز کرد. لوله های خأل بايد در سیستم های بیدونی، هر ماه يک بار و در سیستم های دارای 
لوله های انتقال شیر، 2 بار در سال ضدعفونی شوند. به هر حال، هر گاه شیر به درون اين لوله ها کشیده شود، 

بايد آنها را شست وشو و ضدعفونی نمود.
1 بايد محلول پاک کننده قلیايی و غیرکف زا را به درون لوله ها هدايت کرد، به نحوی که مايعی به درون پمپ 

خأل وارد نشود.
٢ لوله های خأل را بايد با آب شست.

3 لوله های خأل را بايد با پاک کننده اسیدی شست وشو داد.

4 پاک کننده اسیدی را بايد به کمک آب داغ از لوله ها خارج نمود.

5 با روشن کردن پمپ خأل، در حالی که ورودی ها باز هستند، لوله ها بايد خشک شوند.

شست وشو و ضدعفونی تانک شیر: تانک شیر را بايد پس از تخلیه، تمیز کرد. برای تمیز کردن تانک شیر 
می توان روش زير را به کار گرفت:
1 آب داغ به تانک افزوده شود.

٢ مايع پاک کننده را بايد به تانک افزود و آن را به وسیله برس دسته بلند، تمیز و غیر فلزی، شست وشو داد. 

برس های فلزی، موجب خراشیدگی سطح درونی تانک می شوند.
3 تانک را بايد با محلول پاک کننده اسیدی شست وشو داد تا ذرات جامد شیر را حل کند.

4 تانک به خوبی آبكشی شود.

شست وشو و ضدعفونی کف و دیواره هاي سالن شیردوشي: پس از هر شیردوشي بايد عالوه بر دستگاه 
شیردوشي و لوله های متصل به آن، کف و ديواره هاي سالن شیردوشي و کلیه ظروف را شست وشو و ضدعفوني 

کرد.

محدودیت های ضدعفونی بعد از دوشش
علی رغم اينكه ضدعفونی بعد از دوشش جزء هر برنامه کنترل ورم پستان است، ولی محدوديت هايی هم دارد:
1 بر عفونت های موجود در گله تأثیری ندارد. اگر گله ای به شدت به میكروب های ورم پستان مسری آلوده 

باشد، با اجرای ضدعفونی بعد از دوشش نمی توان انتظار داشت که به سرعت شیوع ورم پستان در گله کاهش 
يابد. چون ضد عفونی بعد از دوشش از انتقال باکتری ها جلوگیری می کند، بنابراين میزان موارد جديد ورم 

پستان را کاهش می دهد و بر عفونت های موجود تأثیر ندارد. 
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مواد  چون  است.  مسری  پستان ها  ورم  مولد  میكروب های  بر  دوشش  از  بعد  ضدعفونی  تأثیر  بیشترين   ٢

ضدعفونی بعد از دوشش برای مدت کوتاهی اثر دارند )1 تا 2 ساعت(، لذا تأثیر آنها بر عفونت های ورم پستان 
بیشتری  اهمیت  از  از دوشش  قبل  پستان های محیطی ضدعفونی  ورم  کنترل  برای  بنابراين  است.  محدود 

برخوردار است.
3 در شرايط دمای زير صفر، بعضی از دامداران از انجام ضدعفونی بعد از دوشش خودداری می کنند. مواد 

ضدعفونی کننده به درجه حرارت حساس هستند، لذا در هوای خیلی سرد نه تنها تحريک کنندگی بیشتری 
دارند بلكه قدرت میكروب کشی آنها نیز کاهش می يابد.

4 مواد ضدعفونی کننده بعد از دوشش توسط مواد آلی بی اثر می شوند )تأثیر همه مواد ضدعفونی کننده در 

حضور شیر و يا مدفوع کاهش می يابد(. به همین دلیل بهتر است در پايان هر نوبت شیردوشی، باقی مانده 
مواد ضدعفونی کننده در ظرف مورد استفاده دور ريخته شود. لذا بايد ظرف را شسته و قبل از نوبت بعدی 

شیردوشی ماده ضدعفونی کننده تازه به آن اضافه نمود.

مواد شیمیایی مورد استفاده برای ضدعفونی قبل و بعد از دوشش
بهترين ماده ضدعفونی به روش غوطه ورسازی ماده ای است که تمام قسمت های سرپستانک ها را در هر نوبت 
شیردوشی به طور کامل بپوشاند. بعضی از موادی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زير هستند:

کلريت  هیپوکلريت،  سولفونیک،  بنزن  دودسیل  اسید  آمونیوم،  چهارتايی  ترکیبات  کلرهگزيدين،  يدوفورها، 
سديم اسیدی شده، فوم ها و مواد ضدعفونی کننده سطحی.

اقدامات پس از دوشش دام 
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

1 ماده ضدعفونی کننده 
٢ دستمال 

مراحل انجام کار: 
1 لباس کار بپوشید.

٢ تجهیزات و مواد را آماده کنید. 
3 پس از شیردوشی، سرپستانک ها را 
فوراً در يک محلول ضدعفونی غوطه ور 

سازيد. 
4 پس از پايان شیردوشی، وسايل کار را کاماًل تمیز و ضدعفونی کرده و به خوبی نگه داری نمايید.

5 پس از هر شیردوشي لوله ها و دستگاه هاي شیردوشي را ضدعفوني کنید.
٦ کف و ديواره هاي سالن شیردوشي را شست وشو و ضدعفوني کنید.

فعا   لیت 
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

5

اقدامات 
پس از 
دوشش

مواد ضدعفوني کننده
دستگاه شیردوشی

آب گرم و سرد

3انجام کامل اقدامات پس از دوشششايستگي کامل

2انجام نسبتاً کامل اقدامات پس از دوشششايسته

1انجام ناقص اقدامات پس از دوششنیازمند آموزش

شیردوشی شتر

روش دوشش در شتر مانند ساير دام ها است به عبارت ديگر شتر را نیز می توان به روش دستی يا با ماشین 
دوشید. در دوشش شتر مشكالتی وجود دارد که در زير به آنها اشاره خواهد شد.

مشکالت تولید شیر شتر
در زمینه تولید، فرآوري و توزيع شیر شتر مشكالتي وجود دارد که موجب شده عموم مردم امكان دسترسي به 
اين شیر را نداشته باشند. دوشش شیر شتر نسبت به ديگر حیوانات بیشتر تحت تأثیر فرهنگ، آداب و رسوم 

مناطق مختلف قرار دارد. به عالوه شیردوشي در شتر تابع مسائل مختلف زير مي باشد:
1 روش پرورش: يكي از عوامل مهم عرضه و تولید شیر شتر روش هاي رايج پرورش شتر در نقاط مختلف 

است. در پرورش آزاد، به خصوص هنگامي که شترها وقت زيادي را صرف چرا در بیابان و صحرا مي کنند، 
دوشیدن شترها به صورت منظم دشوار و تقريباً غیر ممكن است.

پرورش شتر در جایگاه

٢ مشکالت مربوط به خود حیوان: عالوه بر ويژگي هاي فیزيكي و جثه شتر که مهارکردن و شیردوشي آن 

را مشكل مي نمايد. رفتار هوشمندانه شتر نیز دخالت مستقیم در دوشش آن دارد. اگر شتر با فرد شیردوش 
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آشنا نباشد و يا به دلیلي عالقه اي به او نداشته باشد، براي شیردوشي همكاري نخواهد نمود.
در  تنها  شترها  اغلب  هستند.  لجوج  و  سرسخت  مزاج،  دمدمي  معموالً  شترها  شترها:  خاص  عادات   3

حضور نوزاد خود اجازه شیردوشي مي دهند. 
را  خود  نوزاد  که  شترهايي  دوشیدن  لذا 
سخت  دورند،  آن  از  يا  و  داده اند  دست  از 
است و شترداران مجبور هستند روش هاي 
برخي  گیرند.  به کار  دوشش  براي  خاصي 
خود  ماده  شتران  از  تعدادي  شتربانان  از 
به شیردوشي  را  آنان  به تدريج  و  انتخاب  را 
بدون حضور حاشي ها عادت مي دهند. برخي 
نیز عروسكي شبیه حاشي با پوششي شبیه 

به آن بدين منظور تهیه مي کنند.
4 مشکالت مربوط به نگه داري، فرآوري و فروش شیر: اگرچه خواص ضد باکتريايي شیر شتر باعث 

مي شود که ترش شدن آن نسبت به ساير شیرها به کندي انجام شود. با اينكه اين محصول با ارزش مي تواند 
منبع درآمد بااليي براي تولیدکنندگان فقیر باشد، اما شرايط حاکم در بسیاري از مناطق پرورش شتر باالخص 
با مشكل همراه  را  بازاريابي شیر  و  فرآوري  نگهداري،  که  است  گونه اي  به  و کوچ رو  در جوامع چادرنشین 

مي سازد. 

تغذیه حاشي از شیر مادر

رسول  ديگر  حديثي  در  نوشیدني هاست«  آقای  »شیر  است  آمده  پیامبر   از  نقل  به  رواياتی  در 
گرامي اسالم  مي فرمايد »  تنها شیر است که میتواند جای آب و غذا را بگیرد، انسان را از تشنگی 
و گرسنگی نجات دهد« در باب خواص درماني و اهمیت شیر در درمان بیماري ها حضرت علي  

مي فرمايد »فراوان نوشیدن شیر شفا و سبب درمان هر دردی مگر مرگ میباشد«.

عوامل مؤثر بر مقدار تولید و كیفیت شیر در شتر

شترهاي تک کوهانه از قابلیت بااليي براي تولید شیر برخوردار هستند. منحني تولید شیر شتر شبیه گاو 
ولي با تداوم بیشتر است. دوره شیردوشي در شترهاي ماده بین 10 تا 18 ماه است و در مجموع طوالني تر از 
طول مدت شیردهي گاو است. برآورد میزان شیر تولیدي شتران ماده به طور دقیق به دلیل اينكه شیردوشي 
به صورت کامل انجام نمي شود و مقداري از شیر براي تغذيه حاشی ها باقي گذاشته مي شود، مقدور نیست. در 
شتر حداکثر نقطه تولید در دو الي سه ماه بعد از زايش مي باشد. ترشح شیر در شتر با مكیدن نوزاد و ترشح 
اکسي توسین، شروع مي شود. به طورکلي شتر را روزانه دو بار مي دوشند، اما اگر دوشیدن شیر چند بار و تا 6 

بار در روز انجام گیرد، بازدهي شیر 10 تا 15 درصد افزايش مي يابد.
شترهاي کم تولید، روزانه 5 تا 6 لیتر در روز و 1800 تا 2000 لیتر در يک دوره شیردهي و شترهاي با تولید 
متوسط روزانه 8 تا 12 لیتر و يا 3000 تا 3500 لیتر در يک دوره شیردهي، شیر تولید مي کنند. شترهاي 
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پرتولید با بیش از 20 لیتر شیر در روز نیز وجود دارند که بايد شناسايي و براي انتخاب رديابي شوند. اولین 
دوره شیردهي ممكن است مانع فعالیت تخمدان شود و در نتیجه تولیدمثل به تأخیر افتاده و دوره شیردهي 

افزايش يابد. در شرايط تغذيه خوب، مدت شیردهي از 8 تا 12 ماه به 16 تا 18 ماه افزايش مي يابد.
در اکثر مناطق ايران در صورت دوشش شتر، رقم تولید شیر کمتر و يا حدود 5 لیتر است. تولید شیر شتر در 
استان بوشهر بر حسب مناطق متفاوت بوده و داراي دامنه وسیعي از 4 تا 20 کیلوگرم در روز است. دفعات 
شیردوشي متغیر و بسته به میزان شیر تولیدي شتر بین 2 تا 6 دفعه در روز گزارش شده است. شیر يا به 
حالت خام و يا بعد از تبديل به کره توسط شترداران مصرف يا براي فروش عرضه مي شود. مقدار تولید شیر 

در شترهاي ترکمن که تحت عنوان شترهاي شیري ايران تلقي مي شوند در جدول زير آورده شده است.

وضعیت شیردهي شترهاي یک کوهانه ترکمن

متوسطصفت

8طول دوره شیردهی )ماه(

4دفعات شیردوشی روزانه

8تولید شیر روزانه )کیلوگرم(

1880تولید شیر سالیانه )کیلوگرم(

عوامل زيادي بر کمیت و کیفیت شیر مؤثر است و بازده تولید شیر شتر مانند هر دام ديگري تابع نژاد، شرايط 
محیطي، تغذيه، دفعات شیردوشي، مرحله شیردوشي، سن، دفعات زايش و موارد ديگر مي باشد.

1 نژاد: مقدار شیر تولیدي در گونه ها و نژادهاي مختلف شتر متفاوت است. از نظر کیفي اختالف کمي بین 

شیر شترهاي تک و دوکوهانه وجود دارد ولي مقدار شیر تولید شده به وسیله شترهاي دوکوهانه کمتر از 
شترهاي تک کوهانه است. در بین نژادهاي مختلف شتر تک يا دوکوهانه نیز اين تفاوت ها مشاهده مي شود. 

٢ تغذیه: يكي از عوامل مهم و مؤثر بر کمیت و کیفیت شیر تولیدي، تغذيه مي باشد. در شرايط طبیعي شتر 

بیش از ساير دام ها وابسته به مرتع است. وضعیت و شرايط مرتع در تأمین نیازهاي غذايي شتر به میزان زيادی 
بر تولید شیر مؤثر است. اختالف بین حداقل و حداکثر تولید شیر در مراتع خوب و فقیر قابل توجه است. در 

شرايط کويري متوسط مقدار تولید بین1100 تا 1600 کیلوگرم در 9 ماه مي باشد.
کمیت و کیفیت شیر تولید شده در نیمه اول و دوم  3 زمان دوشش )نیمه اول و یا دوم شیردهي(: 

ماهه دوم  به جز مس شیر در شش  اغلب عناصر معدني  و  پروتئین  مقدار چربي،  است.  متفاوت  شیردهي 
شیردهي بیش از شش ماه اول است. ولي از نظر مقدار، میزان تولید در اوايل دوره شیردهي بیشتر از اواخر 

آن ذکر شده است. 
4 سن شتر: سن شتر شیرده نیز يكي ديگر از عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت شیر تولیدي است. مطالعات 

نشان می دهد مقدار چربي و الکتوز در شیر شترهاي جوان بیش از شترهاي پیر و مقدار پروتئین و امالح 
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معدني آنها کمتر از شترهاي پیر است. در شترهاي ايران نیز شیر در زايش اول داراي ماده خشک و چربي 
بیشتر بوده ولي پروتئین آن کمتر از شیر شترهای 4 و 5 بار زايش می باشد.

5 جغرافیا و شرایط آب و هوایي: بررسي ها نشان مي دهد که آب، هوا و اقلیم از طريق رويدادهايي مانند 

خشكسالي، سال های با بارندگی زياد، دما و رطوبت و ساير عوامل محیطي، به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
بر تولید شیر مؤثر است. شتر وابستگي زيادي به منابع طبیعي دارد. میزان دسترسي شتر به اين منابع تحت 
تأثیر مستقیم شرايط آب و هوايي )گرما و رطوبت( است. بنابراين تولید شیر در پايان فصل خشک کمتر از 
يک فصل مرطوب و باراني است. تولید شیر در مراتع پر آب بین 3 تا 25 کیلوگرم در روز و در شرايط آب و 
هواي خشک کويري بین 3 تا 15 کیلوگرم در روز گزارش شده است. بر همین اساس مدت شیردهي، طي 

شرايط مختلف مرتعي متفاوت و بین 7 تا 18 ماه بوده است.
اثر  تولید شیر  بر  داخلي، کنه ها و جرب ها(  انگل هاي  پانوزوم،  )تري  بیماري زا  عوامل  اغلب  بیماري ها:   ٦

مي گذارند. به طورکلي بیماري هايي که موجب اشكال و اختالل در تغذيه طبیعي و گوارش شتر مي شوند، در 
صورتي که مدت زيادي ادامه داشته باشند، اثرات نامطلوبي بر تولید شیر خواهند گذاشت.

٧ مدیریت پرورش گله: مديريت و روش پرورش نقش قابل توجهي در کمیت و کیفیت تولید شیر در يک 

واحد پرورش شتر دارد. در شیوه اي که حاشی ها جدا نگهداري می شوند، مقدار شیر حاصله بیش از زمانی 
است که حاشی همراه مادر است. يكي از داليل آن مصرف بیشتر شیر توسط حاشی ها می باشد.

8 تعداد دوشش در روز: تعداد دفعات دوشش در يک روز مي تواند از يک تا شش بار متغیر باشد. با افزايش 

دفعات دوشش، مقدار شیر حاصله در هر بار دوشش کاهش يافته ولي در کل تا 28 درصد افزايش می يابد. از 
ساير موارد مؤثر در مقدار شیر مي توان به تجربه و مهارت شیردوش، همكاري شتر در هنگام دوشش و استفاده 

از دستگاه شیردوش اشاره کرد.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، 

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

نمرهنمره دهی(

1

آماده کردن 
دستگاه 
شیردوشی

دستگاه شیردوشي، مواد 
ضد عفوني کننده، محل 
شیردوشي، سالن انتظار

3آماده کردن کامل دستگاه شیردوشیشايستگي کامل

2آماده کردن نسبي دستگاه شیردوشیشايسته

1آماده کردن ناقص دستگاه شیردوشینیازمند آموزش

9 روش دوشیدن شیر

گرچه روش هاي صنعتي شیردوشي در شتر مانند گاو شیري با استفاده از دستگاه شیردوشي در چند سال 
گذشته به سرعت در حال افزايش است و در کشورهاي حوزه خلیج فارس و در برخي مزارع آفريقا و تاجیكستان 
تا حدي انجام مي شود ولي هنوز شیر شتر در اغلب نقاط دنیا به روش هاي سنتي دوشیده مي شود. در مناطق 
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مختلف زمان و تعداد دفعات دوشیدن شترها متفاوت است. در برخي مناطق تنها دو کارتیه را مي دوشند و 
شیر دو کارتیه ديگر را براي حاشی باقي مي گذارند. در سومالی شترها دو بار در روز، بعد از طلوع خورشید 
و دو ساعت بعد از غروب شیردوشي مي شوند. در عربستان شترها پس از چراي روزانه و استراحت در هنگام 

غروب شیردوشي مي شوند. ولي در کنیا شترها در هر روز سه بار دوشیده مي شوند.
يكي از روش هاي بسیار رايج دوشیدن شیر به اين ترتیب است که شخص در سمت راست حیوان قرار گرفته 
و روي پاي راست خود مي ايستد، پاي چپ خود را خم مي کند، سپس ظرف شیر را در فضاي به وجود آمده 
قرار داده و با گرفتن و فشردن دو سر پستان شروع به شیر دوشي مي کند. برخي ديگر در حالي که با يک 
دست ظرف شیر را در دست دارند، با دست ديگر پستان را مي دوشند. عده اي از شترداران ظرف شیر را به 

نگهداري  هم  زيرا  مي آويزند،  خود  گردن 
دست،  يک  با  شیر  دوشیدن  هم  و  ظرف 

کاري مشكل و سخت است.
گر چه دوشیدن شتر با دست ممكن است 
از نظر اقتصادی در مقايسه با خريد دستگاه 
شیردوش سیار برای تعداد پايین دام منطقی 
داشت  توجه  بايد  اما  باشد،  توجیه پذير  و 
که با دوشش شتر توسط دستگاه عالوه بر 
گله،  در  دامداری  صحیح  روش  پايه گذاری 
احتمال کم دوشی دام و ابتال به بیماری های 

پستانی کاهش می يابد. 

هدایت شتر به محل شیردوشی
برای به حداقل رساندن زمان ورود هر شتر به محل شیردوشی بايد يک خط ورودی مستقیم از محل تجمع 
يا انتظار دام ها تا سالن شیردوشی وجود داشته باشد. درهای ورودی و خروجی بايد خودکار باشند تا زمان 

برسد.  حداقل  به  دوشنده  شخص  کار  و 
محل  از  انتظار  محل  کردن  جدا  برای 
استفاده  کشويی  در  از  می توان  دوشش، 
اندازه ای بزرگ  انتظار بايد به  نمود. محل 
باشد که تمام شترها را در خود جای دهد. 
به طور کلی شترها نبايد بیش از 2 ساعت 
انتقال  شوند.  داشته  نگه  انتظار  محل  در 
شترها به جايگاه شیردوشي بايد به تدريج 
و با آرامش صورت گیرد، اگر شترها دچار 
استرس شوند، فرآيند نزول شیر در مجاري 
شیري دچار اختالل مي شود. بنابراين بايد 

از رفتار خشن با دام ها پرهیز نمود.  

دوشیدن شتر با استفاده از ماشین شیردوشي

هدایت شترها به سالن شیردوشی
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خدمات جنبی پرورش دام

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

2

هدايت دام 
براي دوشش

دام
سالن انتظار

سالن شیردوشي

3انتقال صحیح دامشايستگي کامل

2انتقال قابل قبولشايسته

1انتقال غیر قابل قبولنیازمند آموزش

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

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

3

اقدامات 
قبل از 
دوشش

دستمال، مواد 
ضدعفوني کننده، 

آب گرم و سرد

3انجام کامل اقدامات قبل از دوشششايستگي کامل

2انجام نسبتاً کامل اقدامات قبل از دوشششايسته

1انجام ناقص اقدامات قبل از دوششنیازمند آموزش

اقدامات قبل از دوشش دام 
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 

٢ استريپ کاپ 1 لباس کار مناسب و تمیز    
4 حوله تمیز     3 دستمال خشک               

مراحل انجام کار: 
1 لباس کار مناسب و تمیز بپوشید.

٢ تجهیزات و مواد را آماده کنید.
3 يک محیط عاری از تنش برای شتر به وجود آوريد.

4 وقتی شترها وارد محل شیردوشی شدند، نوک سرپستانک ها را با محلول ضدعفونی کننده گرم کاماًل 
شست وشو دهید.

5 پستان ها را با يک دستمال جداگانه برای هر شتر کاماًل ماساژ داده و خشک کنید.
٦ شیر اول هر کاريته را روی استريپ کاپ بدوشید و دور بريزيد. 

فعالیت 
کارگاهی
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بهداشت شیر
نظر به روش هاي سنتي رايج پرورش شتر در بسیاري از نقاط دنیا، و نوع شیردوشي رعايت اصول صحیح 
شیردوشي دشوار مي باشد، ولي اين امر موجب نمي شود که حداقل اصول بهداشتي رعايت نگردد. مواردي که 

بايد در شیردوشي مراعات شود در زير بیان شده است.
شیردوشي بايد از دام سالم انجام شود؛ زيرا شیر حیوان بیمار ممكن است حاوي باکتري هاي مضر براي مصرف کننده 
باشد. چنانچه حیوان تحت درمان با آنتي بیوتیک است، شیر ممكن است داراي بقاياي دارو بوده و اين مواد مانع 
رشد و فعالیت باکتري اسید الکتیک در فرآورده هاي دامي شود. قبل از دوشش، مبارزه با انگل هاي خارجي به ويژه 

کنه ها ضروري است. چون در غالب موارد کنه ها روی پستان و اطراف آن مشاهده مي شود.
دست فرد شیردوش بايد تمیز و عاري از زخم و جراحت باز باشد و فرد بايد قبل از شیردوشي دست خود را 

تمیز شسته و خشک کند.
همه وسايل مرتبط با شیردوشي و فرآوري شیر بايد تمیز و ضدعفوني شود و شیردوشي در مكاني تمیز و دور 

از گرد و خاک و آلودگي )حشرات، کود و آب راکد( انجام شود.
انجام شود.  از گرد وخاک، رطوبت و حشرات  به دور  نگهداري ظروف در شرايط مناسب )هواي خشک( و 
مناسب ترين ظروف براي جمع آوري و نگهداري شیر ظروف استیل است. ظروف قبل از استفاده بايد با محلول 
کلر )با غلظت 250 میلي گرم در لیتر( در دماي بین 35 تا 40 درجه سانتي گراد به مدت 10 الي 20 دقیقه 

به طور کامل ضدعفونی شوند.
شیر به محض دوشیدن بايد به سرعت تا دماي 4 درجه سانتی گراد خنک شود و فرآوري آن بعد از مدت يک 

روز انجام شود.
پستان ها معموالً آلوده و کثیف هستند و بايد تمیز و ضدعفونی شوند. شیري که در شروع دوشش از هر کارتیه 
گرفته مي شود، ممكن است آلوده به میكروب هاي زيادي باشد. بايد توجه داشت که اين شیر جدا دوشیده شود.

براي ضدعفونی پستان ها غوطه ور نمودن همه پستان در مايع پاک کننده قلیايي با غلظت 0/5 تا 1 درصد با 
دماي 40 تا 45 درجه سانتي گراد به مدت الزم ضروري است.

شستن چرک و کثافات از سطح پستان با استفاده از آب سرد يا ولرم به کمک برس پالستیكي نرم براي حذف 
تمام آلودگي ها انجام شود.

پس از غوطه ور نمودن پستان ها، پستان با آب خالص براي از بین بردن تمام مواد ضدعفونی کننده شست وشوي 
نهايي شود. بايد توجه داشت که استفاده از مقدار کم مواد شوينده و غلظت کم مواد ضدعفونی کننده و يا کاهش 
مدت زمان ضدعفونی، ممكن است موجب گردد ضدعفونی کامل انجام نشود. ضمن اينكه اين کار باعث مقاومت 

میكروب ها شده و آنها را در برابر ترکیبات موجود در مواد شوينده و ضدعفونی کننده ها مقاوم مي نمايد.

انواع روش هاي شیردوشي شتر
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خدمات جنبی پرورش دام

شیردوشی دام
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

4 دستمال کاغذی  3 شیلنگ آب يا سطل آب  ٢ سالن شیردوشی  1 دستگاه شیردوشی 
8 ماده ضدعفونی کننده    ٧ سطل شیر  ٦ ابزار شست وشوی سرپستانک ها   5 استريپ کاپ  

الف( شیردوشی با دستگاه
مراحل انجام کار: 

1 لباس کار بپوشید.
٢ تجهیزات و مواد اولیه را آماده کنید.

3 45 ثانیه تا يک دقیقه پستان ها را ماساژ دهید.
4 دستگاه شیردوش را به سرپستانک ها متصل کنید.

5 دستگاه شیردوش را زير شتر طوری تنظیم کنید که در زوايای قائمه نسبت به کف پستان قرار گیرد. 
٦ پس از پايان شیردوشی، دستگاه را از سرپستانک ها جدا کنید. در اين مرحله شیر خأل را ببنديد و 

دستگاه را به آرامی برداريد. 
٧ بالفاصله پس از جدا کردن دستگاه شیردوشی از پستان شتر، سرپستانک ها را بايد در يک محلول 

ضدعفونی کننده مؤثر غوطه ور کنید.
8 پس از پايان شیردوشی، تمام وسايل شیردوشی را بايد کاماًل تمیز و ضدعفونی کنید.

ب( شیردوشی با دست
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

3 دستمال  ٢ ماده ضدعفونی کننده  1 سطل شیر 
مراحل انجام کار: 

1 لباس کار بپوشید.
٢ تجهیزات و مواد را آماده کنید.

3 قبل از شیردوشی دست های خود را تمیز شسته و ضدعفونی کنید.
4 در شیردوشی با دست، يک نفر يک سطل زير پستان شتر نگه دارد. 

5 با انگشت شست و سبابه قسمت باالی سرپستانک را فشار دهید تا شیر در پستانک حبس شود.
٦ سرپستانک را با سه انگشت ديگر خود، به ترتیب با انگشت وسط، انگشت سوم و سپس با انگشت 

چهارم به کف دست فشار دهید. با اين کار شیر از مجرای سرپستانک به بیرون جاری می شود.  
٧ سرپستانک را با سه انگشت ديگر خود، به ترتیب با انگشت وسط، انگشت سوم و سپس انگشت چهارم 

به کف دست فشار دهید. با اينكار شیر از مجرای سرپستانک به بیرون جاری می شود.
8 وقتی شیر با فشار از سرپستانک خارج شده، فشار انگشتان آزاد شده و شیر از دهلیز پستان به داخل 
سرپستانک جاری می شود. با تكرار روش مذکور دوباره سرپستانک تحت فشار قرار دهید تا شیر از آن 

خارج شود. اين کار را تا پايان شیردوشی تكرار کنید.
9 پس دوشی کنید. 

10 سرپستانک را بین انگشت شست و انگشت اول )سبابه( خود پايین بكشید. وقتی به نوک سرپستانک 
رسیديد فشار را آزاد کنید و همین مراحل را دوباره تكرار نمايید. 

11 پس از شیر دوشی، شیر را در جای مناسب و تمیز نگهداری کنید.

فعا   لیت 
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(

4
دستگاه شیردوشی، دامدوشش دام

محل دوشش
3انجام کامل مراحل دوشششايستگي کامل

2انجام نسبتاً کامل مراحل دوشششايسته
1انجام ناقص مراحل دوششنیازمند آموزش

نگهداري و انتقال شیر
از نقاط، مازاد شیر شتر را  انتقال آن است. در گذشته در بسیاري  يكي از مشكالت شیر شتر، نگهداري و 
به صورت تازه و خام و يا به صورت تخمیر شده مصرف مي کردند. لذا نگهداري شیر خیلي مشكل نبود و مجموع 
کارهاي جمع آوري و نگهداري و ضدعفونی ظروف با شیوه هاي سنتي انجام مي شد. البته شیر شتر به دلیل داشتن 
مواد ضدمیكروبي مناسب نسبت به شیر گاو و گاومیش حساسیت کمتري از خود در حمل و نقل و انبارداري 
نشان داده و ديرتر تغییر ماهیت مي دهد. شیر شتر حتي در گرماي 30 درجه سانتي گراد، حدود 8 ساعت قابل 
نگهداري است و فقط مقدار اسیديته آن مختصري افزايش مي يابد و در مزه آن تقريباً تغییري حاصل نمي شود 
ولي شیر گاو در اين دما پس از 3 ساعت ترش می شود. شیر شتر در هواي خنک و دماي 10 درجه سانتی گراد 
ترش نمي شود و مي توان آن را بیش از 72 ساعت نگهداري نمود. براي ذخیره به مدت طوالني تر بايد شیر در 4 
درجه سانتي گراد نگهداري شود. اين خصوصیت شیر شتر براي صحرانشینان به دلیل نداشتن وسیله خنک کردن 
شیر، مهم است. شیر پس از دوشش با توجه به شرايط محیطي تا مدتي در برابر ترش شدن مقاومت مي کند و 

پس از آن با فعالیت و تكثیر انواع باکتري ها، مقدار اسیديته آن افزايش مي يابد. 

پاستوریزه کردن شیر
امروزه براي افزايش ماندگاري شیر آن را پاستوريزه و به صورت تجاري در اختیار مصرف کنندگان قرار مي دهند. 
براي پاستوريزه کردن شیر آن را در دماي 70 درجه سانتی گراد به مدت 15 ثانیه و يا دمای 63 درجه سانتي گراد 
به مدت 30 دقیقه قرار مي دهند. اين عمل سبب از بین رفتن کلیه میكروب هاي مضر مانند عوامل بیماري هاي 

در  که  شود  دقت  بايد  مي شود.  سل  و  تب مالت 
اثر پاستوريزه شدن همه میكروب های شیر ازبین 
نرفته و برخي از باکتري هاي غیرمضر در شیر باقي 
مانده که می تواند سبب ترش شدن شیر پاستوريزه 
در طوالني مدت شود. اما با استريل کردن شیر در 
دماي 135 تا 150 درجه سانتی گراد، هاگ هاي 
از آن  بعد  از بین رفته و مي توان  به گرما  مقاوم 
در بسته بندي هاي مناسب شیر را تا چند ماه در 

شرايط معمولي نگه داشت.
پاستوریزه کردن شیر
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خدمات جنبی پرورش دام

مصرف شیر شتر
مقدار متوسط مصرف شیر 4 لیتر به ازاي هر فرد در سال در دنیا به طور رسمي ذکر شده است. بیشترين 
مصرف شیر در کشورهاي سومالي )بیش از 100 لیتر(، عربستان، موريتاني و مالي )بین 30 تا 100 لیتر( 

مي باشد. 

اقدامات پس از دوشش دام 
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

3 شتر ٢ دستمال    1 ماده ضدعفونی کننده  
مراحل انجام کار: 

1 لباس کار بپوشید.
٢ تجهیزات و وسايل را آماده کنید.

3 پس از شیردوشی، سرپستانک ها را فوراً در يک محلول ضدعفونی غوطه ور کنید. 
4 پس از پايان شیردوشی، وسايل کار را کاماًل تمیز و ضدعفونی کنید.

5 وسايل را در محل خود قرار دهید.
٦ پس از هر شیردوشي لوله ها و دستگاه هاي شیردوشي، کف و ديواره هاي سالن شیردوشي و کلیه 

ظروف را شست وشو و ضدعفونی کنید.
٧ شیر را به نحو صحیح نگهداري و انتقال دهید.

فعالیت 
کارگاهی

فروش شیر شتر در هر نقطه از دنیا متفاوت است و به صورت سنتي و يا تجاري عرضه و به فروش می رسد.
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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(

5

اقدامات 
پس از 
دوشش

مواد ضدعفونی کننده
دستگاه شیردوشی

آب گرم و سرد

3انجام کامل اقدامات پس از دوشششايستگي کامل

2انجام نسبی اقدامات پس از دوشششايسته

1انجام ناقص اقدامات پس از دوششنیازمند آموزش
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خدمات جنبی پرورش دام

ارزشیابی شایستگی شیردوشی

شرح کار:
1ـ تعیین زمان و دفعات شیردوشي

2ـ راه اندازي دستگاه شیردوشی
3ـ هدايت دام براي دوشش 

4ـ اقدامات قبل از دوشش
5ـ دوشش دام

6ـ اقدامات پس از دوشش

استاندارد عملکرد:
شیردوشي 10 رأس گاو  يا 10 نفر شتر با ماشین شیردوشی يا به روش دستي 

شاخص ها:
1ـ انجام شیردوشي در زمان مناسب

2ـ دستگاه شیردوشي در حال کار
3ـ استقرار دام در محل دوشش

4ـ شست وشو و ضدعفونی پستان دام
5  ـ تخلیه کامل شیر از پستان

6  ـ شست و شوي پستان و ضدعفونی دستگاه شیردوشی

شرایط انجام کار:
شیردوش، مواد ضدعفونی کننده، برق، لباس کار، محل شیردوشي، آب سرد و گرم، گاو شیري و سالن انتظار شیردوشي.

ابزار و تجهیزات:
سطل، دستمال، مواد ضدعفونی کننده، موتور برق اضطراری، لباس کار، وسايل شست وشو، دستگاه شیردوشی، وسايل برودتي، نمون برگ ها و شناسنامه تولید.

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2آماده کردن دستگاه شیردوشی1

1هدايت دام براي دوشش2

2اقدامات قبل از دوشش3

2دوشش دام4

2اقدامات پس از دوشش5

و  محیطی  زیست  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
وقت شناسي،  گاو،  براي  بهداشتي  مسائل  رعايت  فردي،  بهداشت  رعايت  نگرش: 

زمان. مديريت  و  درستكاري  دوشش،  از  حاصل  پسماندهاي  مناسب  دفع 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 می باشد.
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واحد یادگیری 9 

سم چینی

آیا تا به حال پی برده اید؟

 نقش و اهمیت سم طبیعی و سالم چیست؟
 به چه داليلی سم چینی در گاو صورت می گیرد؟

 براي سم چینی به چه وسايلی نیاز است؟
 نقش سم در تولید و تغذيه دام چیست؟

 چه اقداماتی قبل و بعد از سم چینی دام انجام می شود؟ 

سم تأثیر به سزايی در سالمت و تولیدات دام دارد، يكی از وظايف مهم دامدار مراقبت از طبیعی بودن و سالمت 
سم است، به همین منظور  دامدار بايد هر 6 ماه يک بار به اصالح سم دام های گله خود اقدام کند. بسیاری از 

بیماری ها می تواند ناشی از عدم سالمت سم باشد.
امروزه لنگش گاوها به علت عارضه و بیماری های سم يكی از مشكالت بسیار پرهزينه در گاوهای شیری است. 
لنگش پس از ورم پستان دومین بیماری پر هزينه گاوداری ها است که به شدت عملكرد اقتصادی واحد را تحت 
تأثیر قرار می دهد. بر اساس بررسی های انجام شده، لنگش می تواند درصد بااليی از حذف های اجباری گله را به 
خود اختصاص دهد به طوری که بیش از 15درصد گاوهای حذفی در گله های شیری به علت تأثیر مستقیم لنگش 
و تقريباً بیش از 50 درصد به علت تأثیرات غیرمستقیم لنگش روی ظرفیت تولیدمثلی و تولید سالیانه شیر، حذف 
می گردند. پوشش کف بستر، طراحی بهاربند، مديريت تغذيه و خصوصاً مراقبت پیوسته از سم گاوها، پیشگیری از 
ايجاد بیماری ها و عوارض سم و اصالح و سم چینی مرتب نقش به سزايی در  پیشگیری از لنگش گاوها ايفا می کند. 
برای ايجاد سالمت و تولید باال در گله، مراقبت پیوسته از سم گاوها و اصالح و سم چینی مرتب توسط افراد ماهر 

سم چین می تواند يكی از راه های مهم به حداقل رساندن ضرر و زيان واحدهای پرورش گاو شیری کشور باشد. 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام اين واحد يادگیری هنرجويان قادر خواهند بود، سم چینی دام را در طول سال انجام دهند.
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سم چینی

سم يک بافت پوششی اختصاصی می باشد که نقش مهمی در حرکت حیوان داشته و وزن بدن را در حالت 
سكون و حرکت تحمل می کند. اين عمل، عمدتاً توسط ديواره های سم صورت می گیرد.

اصالح سم، به منظور ايجاد عملكرد مناسب می باشد. مشكالت سم بیشتر در قسمت بیرونی سم ها به وجود 
می آيد.

فواید سم چینی
 از نفوذ اجسام خارجی به داخل بافت شاخی سم جلوگیری می کند.

 سبب ايجاد عملكرد مناسب اندام ها و حرکت دام می شود.
 باعث تقسیم بهتر وزن، بر قسمت درونی هر سم می شود.

 سبب تقسیم بهتر وزن، روی دو سم مجاور می گردد.
 موجب تغذيه بهتر دام می شود.

ساختمان سم
1 اپیدرم: تغییر شكل يافته و تبديل به 

جعبه شاخی سم شده است.
٢ کوريوم )درم(  

3 بافت زير جلدی )هیپودرم( 

از نسوج زنده سازنده  کوئیک: حفاظت 
پوشش شاخی را بر عهده دارد. 

صورت  سم  ديواره  توسط  ضربات،  جذب 
می گیرد. کاهش جذب، سبب ايراد فشار 
بر مفاصل، تاندون ها، رباط ها و .... می گردد.

در مورد فوايد سم چینی بحث کنید؟ بحث 
کالسی

ديجیتال پشتی

کف سمقورباغه سم

کانون استخوان

استخوان پاسترن بلند

پوست

يا  خم کننده  تاندون 
سطحی فلكسور 

استخوان نويكوالر

استخوان پدال يا 
کافین

ديوار سم

خط سفید

تاج سم

استخوان پاسترن کوتاه يا  خم کننده  تاندون 
عمیق فلكسور 

پوست
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جعبه شاخی سم
اين بخش شامل انگشت سوم )داخلی(، انگشت چهارم )خارجی( و انگشتان اصلی می باشند که در انتهای 
خلفی و قدامی، انحنا داشته و در پشت و گاهی در نوک نیز باهم تماس دارند. اين بخش متشكل از اجزاي 

بافت مخملی، ديواره، کف و پیاز است.

قسمت های قابل مشاهده سم در حالت ايستاده دام شامل ديواره خارجی و  پیاز سم می باشد. تاج سم شامل 
نوار تاجی، نوار اکلیلی و لبه تاجی است و محل اتصال پوست با بافت شاخی می باشد. اتصال به وسیله بافت 

شاخی محكمی به نام نسج مخملی انجام می شود.
فضای داخلی جعبه شاخی 
سم: دو سوم قدامی، توسط 
وتر  و  انگشت  سوم  بند 
يک  و  عمقی  خم کننده 
سوم خلفی، توسط بالشتک 
چربی(  و  )فیبر  انگشتی 

اشغال شده است.

تاج سم

حلقه های 
رشد

ديوار
ديواره 
بیرونی

پاشنه 
سم

استخوان پاسترون

استخوان پدال يا کافین

استخوان نویکوالر

ديجیتال پشتی
يا  خم کننده  تاندون 

عمیق فلكسور 
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1 دیواره سم: معادل ناخن انسان بوده و فاقد رگ خونی و عصب می باشد. رشد مداوم به سمت پائین داشته 

و لبه تحمل کننده وزن را تشكیل می دهد. دارای سطح داخلی )محوری( و سطح خارجی )غیر محوری( است. 
سطوح در جلو، لبه پشتی را تشكیل می دهد که به سمت نوک سم )پنجه( امتداد دارد. سطوح در عقب، به 
وسیله دو شیار، محدود می شود. شیار داخلی، مهم تر است و احتمال سوراخ شدن و عفونت مفصل کافین 
وجود دارد. ستیغ های برجسته ای، به نام حلقه های زايا، به موازات نوار تاجی، رشد می کنند. که دارای چهار 

اليه است:
 خارجی: سطح خارجی ديواره را پوشانده و از اتالف رطوبت سم جلوگیری می کند.

 میانی: ضربه گیر است.
 داخلی )بافت مورق غیر حساس(: ورقه های شیاردار است.

 زایگر: اليه مولد و زنده بوده و تغذيه آن به طور غیرمستقیم از خون انجام می شود.
به وسیله خط  از ديواره ها،  نرم، در زاويه بین ديواره داخلی و خارجی می باشد.  ناحیه نسبتاً  ٢ کف سم: 

سفید، جدا می شود. خط سفید ارتباط دهنده بین لبه تحمل کننده وزن و قسمت شاخی کف سم بوده و چند 
میلی متر عرض دارد. آمیختگی غیرمحسوس کف و پیاز سم، در وسط )به شكل عدد 8( می باشد. کف سم، 
مستقیماً روی بند سوم انگشتان قرار گرفته است. کف سم در نواحی پنجه و پیاز، 7 میلی متر و  در میانه 5 

میلی متر ضخامت دارد. 
قسمت  اصلی ترين  می دهد.  تشكیل  را  سم  کف  از  مالحظه ای  قابل  قسمت  و  خلفی  نمای  سم:  پیاز   3

نرم، ولی ضخیم می باشد. به خصوص در رطوبت و بستر کود، تمايل به  تحمل کننده وزن دام است. نسبتاً 
ورقه ورقه شدن دارد. 

با شكاف در سم و رشد میكروب ها، تخريب درم و گنديدگی سم ايجاد مي شود.  توجه

در اواخر دوران جنینی، نسج شاخی پیاز سم، رشد بیش از حدی داشته و ايجاد بالشتک نموده و ديواره و 
کف سم را در بر می گیرد. از ايجاد آسیب به پرده های جنینی پیشگیری می کند. بعد از تولد در مجاورت هوا، 

خشک می شود و حدود 4 روز پس از تولد سايیده می شود.

غشاي میانی پوست )کوریوم ـ درم(
اليه قوی و مستحكم می باشد. واجد اعصاب و عروق است. تغذيه قسمت های مختلف سم را برعهده داشته و 

سبب تقلیل فشارهای وارده بر سم می شود. 
انواع کوريوم ها عبارت اند از:

 کوريوم نسج مخملی
 کوريوم تاجی
 کوريوم مورق

 کوريوم پیاز سم
 کوريوم کف سم
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بافت زیر جلدی )هیپودرم( 
تاجی،  کوريوم  زير  در  و  کرده  زيادی  برخی قسمت ها، رشد  در  فراهم می کند.  را  پوست  امكان جابه جايی 
ايجاد می کند. شامل دستجات  را  انگشتی  بالشتک  پیاز سم،  زيرکوريوم  را تشكیل می دهد.  تاجی  بالشتک 

کالژن و نیز چربی است. اين بخش ضد ضربه بوده و پخش کننده فشارهای وارده بر سم می باشد.

استحکام سم
سطح تحمل کننده وزن، در قسمت تحتانی ديواره و پیاز سم قرار دارد.

 در جایگاه صاف: وزن روی لبه تحمل کننده وزن در ناحیه غیرمحوری و پنجه تحمل می شود. 
 در جایگاه ناهموار: تمام کف به عنوان سطح تحمل کننده وزن محسوب می شوند. 

رشد و سایش سم
بافت شاخی سم به طور دايم در حال جايگزينی است. میزان تشكیل و از بین رفتن بافت شاخی به همراه 
اهمیت  می شوند،  نگه داری  بسته  محیط  در  بیشتری  مدت  که  حیواناتی  در  شاخی  بافت  کیفیت  تغییرات 
بیشتری می يابد. سطوح ساينده و سخت مانند بتن، میزان سايش سم را افزايش داده در نتیجه بافت شاخی 
جديد با کیفیت باال جايگزين بافت سايیده شده می گردد در غیر اين صورت تولید حیوان کاهش خواهد يافت. 

بافت شاخی سم از تكامل سلول های اپیدرمی به وجود می آيد.
رشد بافت شاخی ماهیانه حدود 5 میلي متر )6 سانتی متر در سال( می باشد. بیشتر در لبه جلويی ديواره غیر 
محوری صورت می گیرد. در صورت عدم اصالح، فشار بر وتر خم کننده عمقی و استخوان ناوی وارد گشته و 

دام احساس ناراحتی می نمايد.

عوامل اصلی که روی میزان رشد و سايش سم اثر می گذارند عبارتند از: سن، مرحله شیرواری، نژاد، فصل، 
غذا و شكل بستر.

رشد و سایش سم
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سم طبیعی و غیر طبیعی

اثرات سن، مرحله شیرواری، نژاد، فصل، غذا و شكل بستر را روی میزان رشد و سايش سم بررسی کنید؟ تحقیق 
کنید

رشد اضافی سم

قبل

بعد

از شايع ترين حاالت غیر طبیعی سم، بلندی بی رويه و غیرعادی آن است. در موارد بسیار حاد، ناخن ها به طرف 
باال خم و حتی کج می شوند. در چنین شرايطی، کف پای حیوان بیشتر از ديواره سم، وزن حیوان را تحمل 
می کند. اگر اين شرايط برای مدت طوالنی ادامه يابد، صدمات داخلی شديدی به سم حیوان وارد می شود. 
رشد غیر طبیعی طول ناخن ها، برای پاهاي حیوان ايجاد اشكال می کند. حالت پیچیدگی ناخن ها، اشیاي 
خارجی را در داخل سم نگه می دارد و احتمال عفونی شدن را افزايش می دهد. سم هايی از اين نوع مستعد 

آسیب ديدگی و در نتیجه ابتال به آبسه اند.
تمام حیوانات گله را هر يک يا دو ماه مورد مشاهده و بازديد کامل و دقیق قرار دهید. فهرستی از حیواناتی که 
نیاز به معاينات دقیق دارند، تهیه کنید. با يک سطح صاف و مسطح می توانید حیواناتی که نیاز به سم چینی 

                              سم طبیعی                                                                                                          سم خیلی بلند
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دارند را مشخص کنید. در گله های شیری، سالن شیردوشی مكان مناسبی برای مشاهده اين قبیل گاوها است، 
زيرا گاوها روی يک سطح بلند قرار می گیرند و شما به راحتی می توانید بلندی ناخن های آنها را مشاهده کنید. 
در گله های گوشتی، مشاهده گاوها چندان آسان نیست و وقت بسیاری بايد صرف کرد تا گاوها را در حالی 

که روی سطح صاف برای مصرف خوراک ايستاده اند، مشاهده کرد.
گاوها را برای مشاهده راه رفتن غیرطبیعی با دقت تحت نظر داشته باشید. بزرگی و رشد قسمت میانی سم 
باعث می شود که پای حیوان به هنگام راه رفتن يا ايستادن از سوی ديگر يا از جلو به عقب، حرکت نوسانی 

داشته باشد.
گاوهای نر را بايد يک تا دو ماه پیش از شروع فصل جفت گیری، برای رشد بی رويه سم، مورد مشاهده دقیق 
قرار دهید. اجرای يک برنامه دقیق، عملكرد و تولیدمثل گله را بهبود خواهد بخشید و ثمره آن افزايش میزان 

آبستنی، افزايش تعداد گوساله های از شیر گرفته و باالخره درصد باالی سود خواهد بود.
در پرورش گاوهای شیری، گاوداران بايد از يک برنامه سم چینی مناسب برخوردار باشند. الزم است هر 6 
ماه، گاوهای ماده ای که نیاز به سم چینی دارند، تعیین شوند. از سم چینی گاوهای آبستنی که 6 تا 8 هفته 
به زايمان آنها باقی مانده، خودداری کنید. بهترين زمان انجام اين کار، چند هفته پیش از پايان دوره شیردهی 
است، زيرا در اين زمان سم گاوها در اثر ورود به آغل خشک يا مرتع، سفت و سخت می شود. اجرای اين برنامه 

باعث می شود که گاوها مدت بیشتری در گله بمانند و تولید شیر آنها افزايش يابد.

مراحل ارزیابی سم
برای ارزيابی سم مراحل زير را انجام دهید:

1 سم را از کود و کثافات، تمیز کنید. 

٢ طول سم را بر اساس نژاد و سن مشخص کنید که به طور متوسط اندازه آن، حدود 7 سانتی متر است. 

3 ضخامت کف سم بايد حدود 7ـ5 میلی متر باشد. 

4 برای بررسی ارتفاع سم، هر دو سم را در يک دست گرفته و باال آورده و از باال به پايین )به سمت پنجه(، 

مشاهده کنید.
برای بررسی سم از نمای جانبی، موارد زير را بررسی کنید:

شیب قدامی سم )لبه پشتی با کف سم( 
 در اندام حرکتی قدامی: بايد حدود 50 درجه باشد و در اندام حرکتی خلفی: بايد 55 درجه باشد.

ارتفاع پیاز سم از سطح زمین: الزمه اين بررسی، داشتن ديد صحیح است.
از نمای خلفی، موارد زير را بايد بررسی کنید:

 ديواره غیر محوری، بايد تقريباً عمود به سطح زمین باشند.
 پاها: سطح اتكای سم داخلی نسبت به خارجی، کمتر است.

 دست ها: بین هر دو سم، شرايط مساوی، حاکم می باشد.
از نمای مقابل:

 ديواره های داخلی و خارجی، بايد عمود بر سطح زمین باشند.
از نمای تحتانی پاها را بررسی کنید:

 نمو ديواره محوری و پاشنه سم داخلی، کمتر از سم خارجی است.  بنابراين، روی ناحیه غیر محوری سم 
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داخلی، وزن بیشتری وارد می شود.
5 در پايان دام های نیازمند به سم چینی را شناسايی کنید.

تفکیک دام ها بر اساس شکل طبیعی و غیر طبیعی سم 
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

٢ لوازم نگارش  1 لباس کار مناسب              
مراحل انجام کار: 

1 لباس کار بپوشید.
٢ لوازم نگارش را همراه داشته باشید.

3 سم دام ها را هنگام راه رفتن در سطح صاف و مسطح بررسی کنید. 
4 دام هايی که سم آنها غیر طبیعی است مشخص کرده و شماره آنها را يادداشت کنید.

5 سم دام های دارای مشكل را در اسرع وقت اصالح کنید.
٦ سم گاوهای نر را يک تا دو ماه قبل از شروع فصل جفت گیری مورد بررسی دقیق قرار دهید.

٧ حداقل سالی دو بار گاوهای شیری را سم چینی کنید.

فعا   لیت 
کارگاهی

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

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

1

بررسی 
سم دام

3تفكیک صحیح دام ها از نظر وضعیت سمشايستگي کاملدام

2تفكیک نسبتاً صحیح دام ها از نظر وضعیت سمشايسته

1عدم تفكیک صحیح دام ها از نظر وضعیت سمنیازمند آموزش

ابزار و مواد مورد نیاز سم چینی
 مهار سم چینی، میز کج شونده، طناب دهنه و ابزار سم چین

 اسكنه چوب بری
 قیچي سم چیني

 چاقوی معاينه يا نعل بندی
 چاقوی سم چینی )رنت(: برای تراشیدن قسمت های نرم )پیاز و کف سم( به کار می رود. چاقوی سم تراش 

انواع چپ، راست و دو کاره دارد.
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 چكش
 سوهان

 ماشین سمباده برقی
 تخته يا جعبه در ابعاد 60 ×40 سانتی متر

 طناب
 محلول يد 7 درصد يا ساير محلول های ضدعفونی کننده

 قیچی سم چینی

برخي از ابزارها و مواد مورد نیاز براي سم چینی

  آماده کردن وسایل مورد نیاز براي بررسي سم 
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

٢ ابزار و مواد مورد نیاز سم چینی 1 لباس کار مناسب 
مراحل انجام کار: 

1 لباس کار مناسب بپوشید.
٢ وسايل مورد نیاز سم چینی مانند مهار سم چینی، میز کج شونده، 
ابزار سم چین، اسكنه چوب بری، گاز  انبر سم، چاقوی  طناب دهنه و 
ماشین  سوهان،  چكش،  سم چینی،  چاقوی  نعل بندی،  يا  معاينه 

سمباده برقی، تخته يا جعبه در ابعاد 60×40 سانتی متر، طناب، محلول های ضدعفونی کننده را لیست کنید.
3 مراکز معتبر را برای خريد وسايل سم چینی شناسايی کنید.

4 وسايل مورد نیاز سم چینی را از مراکز معتبر با قیمت و کیفیت مناسب خريداری کنید.

فعالیت 
کارگاهی
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خدمات جنبی پرورش دام

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

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

نمرهنمره دهی(

2

آماده 
کردن 

وسايل کار

سري سم چین، تراوا، دام
مواد ضدعفوني کننده، وسايل 

مهار دام

3آماده کردن کامل وسايل کارشايستگي کامل

2آماده کردن ناقص وسايل کارشايسته

1آماده نكردن وسايل کارنیازمند آموزش

روش هاي مقید كردن دام

گاوها را در هنگام سم چینی بايد مقید کرد. اين مهار می تواند کامل باشد، مانند وقتی که از میز کج شونده و 
مهار سم چینی استفاده می گردد يا می تواند ناقص باشد مانند زمانی که پای حیوان را برای سم چینی با دست 
مهار می کنید. قبل از مهار دست يا پای حیوان برای اصالح سم، بايد دام را در مكانی مانند تراوا قرار داد. مهار 

سم تراشی به چهار نوع تقسیم می شود:
1 بلند کردن پای حیوان با دست: اين روش مطمئن ترين و بی خطرترين روش مهار است، الزم است دو نفر 

حضور داشته باشند. يكی پای حیوان را با دست بلند کند و ديگری سم چینی را انجام دهد. اين روش حداقل 
تنش و صدمه را برای حیوان ايجاد می کند.

٢ مهار سم چینی: از اين روش برای همه حیوانات می توان استفاده نمود.

3 میزهای کج شونده: میزهای کج شونده که حیوان را کاماًل مهار و کنترل می کنند، انواع گوناگونی دارند 

از انواع مدرن هیدرولیكی گرفته تا مدل های دست ساز که به خوبی کار می کنند. اين روش مهار، آسان ترين 
روش برای شخص سم چین و سريع ترين راه برای چیدن سم حیوان است.

4 روش ديگر برای مهار دام انداختن حیوان روی زمین با استفاده از طناب است، در اين روش حیوان با 

طنابی به بلندی 1/5 تا 2/5 متر بسته می شود. از اين نوع مهار بايد در يک آغل با بستر مناسب و در مرتع 
يا در يک آغل با بستر خاکی استفاده شود. از اين روش مهار نبايد برای گاوهايی که 6 تا 8 هفته به زايمان 

آنها مانده، استفاده نمود.

مقید کردن دام برای سم چینی
در زير روش های مقید کردن دام جهت سم چینی آمده است:

الف( بلند کردن پای حیوان با دست
1 برای بلند کردن دست گاو، مقابل دست حیوان طوری بايستید که جهت صورت شما رو به پشت گاو 

باشد. 
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٢ با دست های خود دست حیوان را از مفصل باالی سم بگیريد و انگشتان شست خود را زير برآمدگی شاخی 

پشت سم قرار دهید و دست حیوان را بلند کنید.
3 دست را از قسمت مفصل آرنج و کتف حیوان خم کنید و آن را در وضعیتی قرار دهید که سم چین بتواند 

روی آن کار کند.
4 برای بلند کردن پای حیوان، کنار پا و رو به پشت آن بايستید. ران خود را درست زير مفصل باالی زانوی 

حیوان قرار دهید. پای حیوان را از مفصل باالی سم بگیريد و انگشتان شست خود را زير برآمدگی قرار داده 
و پا را باال بكشید.

5 اگر حیوان همكاری کرد، می توانید پای آن را روی تخته يا جعبه قرار داده و سم چینی کنید.

٦ همین که پای حیوان روی جعبه قرار گرفت، پای حیوان را از قسمت باالی مفصل خرگوشی، به طرف پايین 

فشار دهید و آن را بی حرکت نگه داريد. 
٧ اکنون دام برای سم چینی آماده است.

ب( استفاده از مهار سم چینی
1 حیوانات را به مهار سم چینی ببريد و سر آنها را در گردن گیر مهار کنید. سر حیوان را با افسار و يک گره 

زودگشا ببنديد تا حرکت سر به حداقل برسد.
٢ سه تسمه يا کمربند چرمی20ـ 15 سانتی متری را برای نگهداری و حفاظت از حیوان، زير بدن آن قرار 

دهید. 
3 تسمه ها را در پشت دست ها، درست در مقابل ناف يا غالف در جلوی پستان در گاوهای ماده قرار دهید. 

4 کمربندها را کمی بكشید آنقدر که حیوان از جايش بلند نشود.

5 يک قطعه طناب را بايد دور پای عقبی حیوان، بین برآمدگی شاخی پشت سم و سر سم قرار دهید.

٦ طناب را به عقب و باال بكشید و پای حیوان را بلند کنید.

٧ قسمت جلوی پای حیوان را روی تخته 15×10 سانتی متر قرار دهید.

8 سپس يک نفر ديگر با فشار دادن پا از قسمت باالی مفصل خرگوشی، آن را بی حرکت نگه دارد.

9 تا پايان کار سم چینی، مهار پای حیوان را با فشار بر روی مفصل خرگوشی ادامه دهید.

10 هر بار فقط يک پای حیوان را بلند کنید تا حیوان بتواند سرپا بايستد. 

11 اگر حیوان در مهار به طرف پايین لغزيد، فوراً طناب را رها کرده و کشش روی مفصل خرگوشی را آزاد 

کنید تا حیوان مجروح نشود.
1٢ دست حیوان را با يک اختالف مانند پای عقب 

آن بلند و مهار کنید. به جای فشار دادن مفصل 
خرگوشی به پايین، دست حیوان را با يک ران و 
يک دست خود نگه داريد. ران خود را جلوی پای 
حیوان روی تخته قرار دهید و در حالی که پای 
حیوان را روی ران خود با يک دست نگه داشته ايد، 

با دست ديگر طناب را بگیريد.

استفاده از مهار سم چینی
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خدمات جنبی پرورش دام

ج( استفاده از میزهای کج شونده
از  1 حیوان را روی يک سكوی عمودی 

ناحیه سر با يک گردن گیر يا طناب دهنه 
مهار کنید و يک کمربند يا تسمه چرمی 
پهن به دور سینه و تهیگاه حیوان ببنديد. 
وقتی حیوان  را کج کنید،  میز  ٢ سپس 

کاماًل به حالت درازکش قرار گرفت، برای 
دسترسی به سطح هر يک از سم ها و برای 
پاهای  حرکت  و  زدن  لگد  از  جلوگیری 
حیوان، هر يک از پاهای حیوان را به طور 

جداگانه مقید کنید.   
3 حیوان را نبايد بیش از 30 دقیقه روی 

میز کج شونده باقی نگه داريد.
د( انداختن حیوان روی زمین با استفاده از طناب

1 طناب را با يک گره دور گردن حیوان ببنديد، سپس روی جدوگاه حیوان امتداد دهید و با يک گره دور 

سینه را محكم کنید.
٢ طناب را از جدوگاه مستقیماً روی پشت حیوان امتداد دهید، سپس از جلوی پستان ها و استخوان های 

مفصل خرگوشی حلقه دوم را تشكیل داده و گره را محكم کنید.
3 شخصی که در پشت حیوان ايستاده است، سر آزاد طناب را بگیرد. در چنین وضعیتی، با کشیدن طناب، 

به حیوان فشار آمده و حیوان بر زمین می افتد.
4 تا پايان سم چینی، طناب را همچنان بكشید تا حیوان بی حرکت و ثابت بماند. 

استفاده از میزهای کج شونده

به خاطر داشته باشید که روش مهار هر چه باشد، ايمنی و سالمت حیوان و خود شما بیش از هر چیز 
اهمیت دارد.

ایمنی

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

3

مقید کردن 
دام

3مقید کردن صحیح دامشايستگي کاملتراوا، طناب، دام

2مقید کردن نسبتاً صحیح دامشايسته

1مقید کردن ناقص دامنیازمند آموزش
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٦
سم چینی به پایان رسید.

5
بافت نرم سم گاو را بتراشید تا آنجایی 

که سطح سم تخت و هموار باشد.

4
زائده کوچکی را که بین انگشتان رشدیافته 

جدا کنید.

1
بیرون آوردن خاک و آلودگی از انگشتان پا

٢
تمام ناخن های اضافی را به موازات خط 

رویش مو اصالح و تمیز کنید.

3
پاشنه و پنجه سم گاو را با یکدیگر هم سطح 

کنید.

تراشیدن سم با دستگاه سم تراش

سم چینی کاری روزمره بوده و حداقل دو بار در سال بايد انجام شود. توجه

مراحل سم چینی
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خدمات جنبی پرورش دام

مدیریت بعد از سم چینی
پس از سم چینی، حیوان را به دقت تحت نظر داشته باشید. به خصوص حیواناتی که سم های آنها پیش از 
سم چینی بسیار بلند يا غیرطبیعی بوده است. اگر در زمان چیدن اين قبیل سم ها، بافت سم بیش از اندازه 
چیده شده باشد، حیوان غالباً به دلیل تغییری که در زاويه سم ايجاد شده تا چند روز يا چند هفته می لنگد. 
برای کاهش مشكالت بعد از سم چینی، حیوانات بايد تقريباً به مدت يک هفته در يک جايگاه تمیز نگهداری 
شوند. هرگز حیوانات را در مسیرها يا مراتع شن ريزی شده، آغل هايی که بستر نامناسب دارند، قرار ندهید، 

زيرا اين قیبل سطوح باعث زخمی شدن حیوان و عفونت می شوند. 
اگر سم حیوان را بسیار عمیق چیده ايد و خونريزی ايجاد شده است، الزم است محل زخم را تمیز کرده و 
برای جلوگیری از عفونت، آن را با تنتوريد قوی )محلول 7  درصد( يا هر داروی مناسب ديگر ضدعفونی کنید و 
حیوان را در يک جايگاه خشک نگهداری کنید. براي تسريع در بهبودي دام، تزريق عضالنی يک آنتی بیوتیک 

ضروری است.
به داليل زير پس از سم چینی ممكن است الزم باشد از حمام سم يا حوضچه پاشور استفاده کنید. 

 مهار رشد يا از بین بردن باکتری ها
 کنترل و پیشگیری از بیماری ها

 بهداشت و شست وشوی سم
 استحكام بافت شاخی به خصوص کف سم

سم چینی
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

3 ابزار سم چینی ٢ تراوا   1 لباس کار  
مراحل انجام کار

1 لباس کار بپوشید.
٢ دام را در تراوا يا محل مخصوص مقید کنید.

3 دست يا پای دام را از مفصل باالی سم بگیريد.
4 دست يا پای حیوان را به صورت صحیح بلند کنید.

5 دست را از قسمت مفصل آرنج و کتف و پا را از قسمت مفصل خرگوشی حیوان خم کنید.
٦ سم دام را در وضعیتی قرار دهید که با سم چین بتوان روی آن کار کرد.

٧ ديواره های سم را کوتاه کنید.
8 کف سم را تراز کنید.

9 بافت شاخی سفت و زائد کف سم را بر داريد.
10 لبه های تیغه ای شكل پیاز سم را از بین ببريد.

11 در صورت نیاز بعد از عمل سم چینی آن را ضدعفونی کنید.

1٢ وسايل را جمع آوری کنید.

13 دام را به محل خود هدايت کنید.

فعا  لیت 
کارگاهی
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حمام سم
 معموالً بعد از سالن شیردوشی قرار دارد.

 کف آن بايد در مقابل آب و مايعات غیر قابل نفوذ باشد.
ـ  3 متر ، عرض 1ـ 0/8 متر ، عمق 25ـ  15 سانتی متر و ارتفاع محلول 15ـ10سانتی متر باشد.   طول آن 5  

مواد مورد استفاده در ضدعفونی سم
1 فرمالین 5  ـ3 درصد: در حضور کود، ادرار، خاک و ... مؤثر است. مقاومت باکتريايی، ايجاد نكرده و بعد 

از تخلیه، غیر فعال می شود. سوزاننده، سمی، مضر برای زخم های باز و متوقف کننده رشد گیاهان می باشد. 
در فصول سرد، بايد آب گرم اضافه کرده و از غلظت 5 درصد استفاده شود. در سم، ايجاد استحكام می کند.

اثرات میكروب کشي به سخت شدن بافت  ٢ سولفات مس 5 درصد )کات کبود ـ زاج سبز(: عالوه بر 

شاخي سم نیز کمک مي نمايد.
3 آنتی بیوتیک ها: اکسی تتراسايكلین و ساير موارد مشابه.

ضدعفونی سم

اقدامات بهداشتی و درمانی پس از سم چینی
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

3 محلول ضدعفونی کننده ٢ حوضچه پاشويه يا حمام سم            1 لباس کار مناسب         
مراحل انجام کار: 

1 لباس کار مناسب بپوشید.
٢ اگر سم چینی حیوان را به طور صحیح و اصولی انجام داده باشید و سم دام خونريزی کرده باشد، الزم 

است محل زخم را تمیز کنید.
3 سپس با تنتوريد قوی )محلول 7  درصد( يا هر داروی مناسب ديگر ضدعفونی کنید.

4 می توانید برای ضدعفونی از حمام سم يا حوضچه پاشور استفاده کنید.
5 در زمان استفاده از حوضچه پاشور، محلول ضدعفونی کننده را در داخل آن بريزيد و هر چند روز 

يک بار )معموالً هفته ای يک بار( محلول را تعويض کنید.

فعالیت 
کارگاهی
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خدمات جنبی پرورش دام

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

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

نمرهنمره دهی(

5

اقدامات 
بهداشتي

مواد ضدعفونی کننده،  
اسپري،

آنتي بیوتیک، کفشک

3انجام کلیه اقدامات بهداشتيشايستگي کامل

2انجام نسبتاً کامل اقدامات بهداشتيشايسته

1انجام ناقص اقدامات بهداشتينیازمند آموزش

٦ برای آنكه دام ها را وادار به عبور از حوضچه نمايید، می توانید حوضچه پاشور را در يک مسیر تنگ و 
باريک به سمت محل تغذيه يا در مسیر خروجی سالن شیردوشی قرار دهید.

٧ حیوانات صدمه ديده در اثر سم چینی را بايد روزی دو بار به دقت بررسي کنید. اگر در دومین روز 
درمان هنوز تورم و لنگش وجود داشت، درمان را تكرار کنید.

8 اگر چهار روز پس از اولین درمان، بهبودی حاصل نشد، از دامپزشک کمک بگیريد.
9 در صورت صالح ديد دامپزشک، از يک آنتی بیوتیک به صورت عضالنی استفاده کنید. 
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ارزشیابی شایستگی سم چینی

شرح کار:
1ـ بررسی وضعیت سم دام

2ـ آماده کردن وسايل مربوط به سم چینی
3ـ مقید کردن دام 

4ـ تراشیدن سم
5  ـ ضدعفونی سم  

استاندارد عملکرد:
سم چینی گاوهاي گله در طول سال 

شاخص ها:
1ـ تفكیک دام هاي داراي مشكل از نظر سم

2ـ آماده بودن وسايل سم چیني
3ـ دام مقید شده

4ـ شكل سم پس از سم چینی
ـ انجام ضدعفوني پس از سم چیني   5

شرایط انجام کار :
دام، يک سري وسايل سم چین، وسايل مهار دام و مواد ضدعفوني کننده.

ابزار و تجهیزات:
انبر سم چیني، چاقوي سم، سوهان مخصوص، مواد ضدعفوني کننده، داروهاي آنتي بیوتیک، کفشک، کات کبود، فرمالین، طناب، زنجیر و تراوا.

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2بررسي سم دام1

2آماده کردن وسايل کار2

2مقید کردن دام3

2تراشیدن سم4

1اقدامات بهداشتي5

و  محیطی  زیست  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  های  شایستگی 
نگرش: ايمنی و سالمت گاو، فرد، دقت، سرعت عمل، جمع آوري پسماندهاي 
تفكر  و  درست کاري  تصمیم گیري،  آن،  امحای  يا  دفن  و  تراش سم  از  حاصل 

انتقادي.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 می باشد.
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استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

خراسان شمالی افشین يارمحمدی9شهرستان های تهرانمهدی مهرآبادی1

گیالن محمدرضا بیجاد10قزوين مريم گلچین کوهي2

آذربايجان شرقي حبیب موالخواه11اصفهان سید حبیب اله موسوی3

خراسان رضوی ابراهیم حسین زاده12مازندران میالد وفايیان4

گلستان مجید نظام دوست13کرمان سعید خسروی5

فارس يحیی روستايی14آذربايجان غربي عباسعلی احمدی6

کرمان خوبیار دهقانی15شهرستان های تهراناکبر علی ورديلو7

بوشهرحمید دشمن زياری8

ســازمان پژوهــش و برنامه ريــزی آموزشــی جهــت ايفــای نقــش خطیــر خــود در اجــرای ســند تحــول بنیاديــن در آمــوزش و پــرورش 
ــد.  ــال می کن ــم دنب ــی مه ــک سیاســت اجراي ــوان ي ــان را به عن ــران، مشــارکت معلم ــوری اســالمی اي ــی جمه ــه درســی مل و برنام
ــا  ــا ب ــد ت ــدازی ش ــی راه ان ــای درس ــنجی کتاب ه ــط اعتبارس ــر خ ــی ب ــامانه تعامل ــه س ــی نوآوران ــر در اقدام ــن ام ــق اي ــرای تحق ب
ــا کمتريــن اشــكال  ــارۀ کتاب هــای درســی نونگاشــت، کتاب هــای درســی را در اولیــن ســال چــاپ، ب دريافــت نظــرات معلمــان درب
ــد. در انجــام مطلــوب ايــن فراينــد، همــكاران گــروه تحلیــل محتــوای آموزشــی  ــم نماي ــه دانش آمــوزان و معلمــان ارجمنــد تقدي ب
ــش  ــو نق ــن باه ــای محس ــروژه آق ــرم پ ــت محت ــری دروس و مديري ــۀ راهب ــی و دبیرخان ــای آموزش ــتان ها، گروه ه ــی اس و پرورش
ســازنده ای را بــر عهــده داشــتند. ضمــن ارج نهــادن بــه تــالش تمامــی ايــن همــكاران، اســامی دبیــران و هنرآموزانــی کــه تــالش 
مضاعفــی را در ايــن زمینــه داشــته و بــا ارائــۀ نظــرات خــود ســازمان را در بهبــود محتــوای ايــن کتــاب يــاری کرده انــد بــه شــرح 

ــود. ــالم می ش ــر اع زي




