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)
وجود دارد .در این رابطه ،هیچ عاملی به اندازه شیردوشی صحیح و سالمت سم واجد اهمیت نیست.
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.
بنابراین در هر دامداری کوچک روستایی یا نیمه صنعتی و یا صنعتی باید عمل شیردوشی و توجه به
سالمت اندام حرکتی دام را از هر کاری مهمتر دانست.

واحد یادگیری 8
شیردوشی
آیا تا به حال پی بردهاید؟
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 مكانيكي چگونه انجام می شود؟
اقدامات قبل و بعد از دوشش دام چیست؟
شیردوشی یکی از فعالیت های اصلی در پرورش دام می باشد و فقط یک روش استخراج شیر از پستان دام
نیست ،بلکه فرایندی است که در آن بسیاری از مکانیسم های فیزیولوژیکی در بدن دام تحریک می شود .این
وقایع بر تنظیم میزان تولید شیر و ترکیب آن ،خوراک مصرفی و رفتارهای حیوان اثر می گذارد .بنابراین روش
شیردوشی روی کیفیت ،مقدار شیر تولیدی و سالمت دام اثر زیادی خواهد داشت .عالوه بر این در زمان
شیردوشی ،شرایط مناسبی برای دامدار فراهم می شود تا دام های خود را بررسی و کنترل کند.

استانداردعملکرد
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود شيردوشي  10رأس گاو يا  10نفر شتر را با
ماشين شيردوش يا به روش دستي انجام دهند.
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سالن شیردوشی
سالن شيردوشي مكاني است كه شير دام هاي ماده در آنجا دوشيده مي شود ،تأسيسات سالن شيردوشي با
توجه به عوامل متعددي از جمله ظرفيت گاوداري ،نژاد ،شرايط اقليمي و ديگر موارد ساخته مي شود .اين
سالن از سه بخش سالن انتظار شيردوشي ،سالن شيردوشي و سردخانه تشكيل شده است.
سالن انتظار شيردوشي :فضايي است كه دام ماده قبل از دوشش به آنجا برده مي شود .اين جايگاه معموالً
باز و نهايتاً از يك سايبان برخوردار است .مساحت اين جايگاه بستگي به ظرفيت گاوداري دارد .اين جايگاه از
طريق درب به سالن شيردوشي ارتباط می یابد.
بحث
کالسی

انتخاب یک سالن شیردوشی به چه عواملی بستگی دارد؟

انواع سالن هاي شیردوشي
سالن های شیردوشی از نظر ظرفيت گاوداري ،تعداد واحدهای شیردوش ،ترتیب قرار گرفتن گاوها در سالن،
نحوه ورود و خروج گاوها از سالن متفاوت می باشند .در زیر به برخی از سالن های رایج مورد استفاده در
دامداری ها پرداخته می شود.
1
 ١سالن های با درب کناری یا تاندومی  :عنوان تاندومی به این علت به این نوع سالن ها اطالق می شود
که دو در کناری ،یکی برای ورود و دیگری برای خروج گاوها دارند .معموالً  3 ،2یا  4جایگاه شیردوشی در
یک طرف سالن قرار می گیرد.
این نوع سالن ممکن است یکطرفه یا دو طرفه باشد .سالن دو طرفه از لحاظ کارگر با صرفه تر است ،زیرا شخص
شیردوش باید فاصله کمتری را بین دو گاو طی کند .مزیت این سالن ،توجه جداگانه به هر رأس گاو است.
یک گاو دیردوش ،باعث معطل ماندن
تمام گاوها نمی شود (زيرا درب ورود و
خروج آنها مشترك نيست) و هر گاو
مي تواند به صورت كام ً
ال جداگانه اداره
شود و خوراك خود را دريافت نمايد.
به هر حال در مقایسه با سالن هایی
که گاوها گروهی اداره می شوند ،در
سالن هاي تاندمي وقت بیشتری برای
ورود و خروج آنها صرف می گردد.
سالن با ورودی کناری در مقایسه با
دیگر سالن های مورد بحث کمترین
سالن با درب کناری یا تاندومی
بازده استفاده از کارگر را دارد.
 Tandem (side opening) Parlorـ1
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 ٢سالن های هرینگ بون :1سالن های هرینگ بون یا جناغی یا استخوان ماهی از سال  1950مرسوم شد
که مناسب ترین آن نوع چهار جفتی برای گله های متوسط است .گاوها در سالن نسبت به چاله شیردوش با
زاویه قرار می گیرند .معموالً فقط پشت گاو در دسترس شخص شیردوش می باشد .در این نوع سالن گاوها
نزدیک به يكدیگر قرار دارند و پستان های آنها به یکدیگر نزدیک تر است و فاصله بین دو گاو در مقایسه با
سالن تاندومی به میزان قابل توجه ای کمتر است .دیگر محاسن این نوع سالن ها عبارتند از :گاوها دسته جمعی
وارد و خارج می شوند ،وسایل ساختمانی ارزان تری نیاز دارد ،عالوه بر این ،آموزش گاوهای شکم اول يا زايش
اول آسان تر است و بازده استفاده از کارگر در آن بیشتر است.
معایب این نوع سالن عبارتند از :هم اندازه نبودن گاوها مشکل آفرین می باشد ،تشخیص گاوها مشکل تر است،
گاوهای دیردوش تمام گروه را معطل می کنند .مدت زمان مورد نیاز برای ورود و خروج گاوها در سالن های
بزرگ ( 10 ،8و  12جفتی) زیاد است.

سالن هرینگ بون
توجه

سالن هاي هرينگ بون با بيش از  8واحد دو طرفه ،بايد مجهز به سيستم هاي خروج سريع باشند .با
استفاده از اين سالن ها ،مدت زمان كل دوشش و خروج گاو از سالن شيردوشي ،كاهش مي يابد.
 3سالن های لوزی شکل یا چند ضلعی :سالن هاي شيردوشي چند ضلعي از نوع سالن هاي  4طرفه لوزي
با  16تا  40جايگاه شيردوشي هستند ،كه بايد براي گله هاي بزرگ مورد استفاده قرار گيرند .سالن های لوزی
شکل از لحاظ سرعت حرکت گاوها و هزینه ساختمانی برای هر واحد شیردوش مناسب تر از ساير سالن ها
هستند .این سالن ها به لحاظ امکان به کارگیری وسایل مورد نیاز و صرفه جویی در کارگر بهترین نوع سالن
می باشند.

توجه

سالن های لوزی شکل براي گله هايي مناسب هستند كه ظرفيتي بيش از  400رأس گاو شيرده دارند.

 Herring Bone Parlorـ1
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نمايشي از حاالت مختلف سالن هاي لوزي شكل

 4سالن های سه ضلعی یا مثلثی :سالن های
سه گوش با  16 ،12و  18جایگاه بوده و
رایج تر از انواع دیگر هستند .اين سالن ها براي
گله هايي كه  250تا  500رأس گاو دارند،
بهتر از ديگر سالن ها مي باشند .این سالن ها
همان مزایای سالن های لوزی شکل را دارند و
معموالً آنها را می توان ارزان تر ساخت .مزیت
اصلی این سالن ها نسبت به سالن های هرینگ
بون این است که گاوهای دیردوش ،گاوهای
تصوير شماتيك از سالن شيردوشي سه ضلعي
کمتری را معطل می کنند همچنین مشاهده
مشکالت در اين سيستم راحت تر از سالن هرینگ بون است.
 5سالن هاي شيردوشي موازي :در اين سالن ها گاوهاي دوشيده شده بايد به طور دسته جمعي از سالن
خارج شوند (با باز شدن گردن گير ،گاوهاي هر طرف آزاد مي شوند) .در سالن هاي بزرگ امكان استفاده از
چند گردن گير در هر طرف سالن ،توصيه مي شود و هر  3تا  5گاو ،داراي گردن گير مجزا بوده و با تمام شدن
شيردوشي ،هر دسته آزاد شده و از سالن خارج مي شوند.
توجه

در سالن هاي موازي يا پارالل كه به سيستم هاي خروج سريع مجهز مي باشند ،زمان تخليه سالن
شيردوشي كاهش مي يابد كه اين موضوع به سرعت دوشيدن گله كمك مي كند .مناسب ترين نوع سالن
شيردوشي ،براي گاوداري هاي بزرگ است.

سالن شيردوشي موازي
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نمايشي از نحوه استقرار گاو در سالن شيردوشي موازي
توجه

اين سالن ها براي گاوهايي با توليد باالي  30كيلوگرم در روز مناسب مي باشند.
متوسط تعداد دفعات پر و خالي شدن سالن شيردوشي 4/2 ،بار در ساعت است.
 ٦سالن هاي شيردوشي چرخشي يا دوار يا گردان :اين شيردوشي براي گاوداري هايي با ظرفيت بين
 200تا  2000رأس گاو شيري مناسب است و با حداكثر بازده ،شيردوشي گاوها را انجام مي دهد .سكوي
گردان بايد به اندازه اي طراحي شود تا تعداد جايگاه ها با برنامه كاري و زمان شيردوشي مورد انتظار گله
هماهنگ باشد .عواملي كه براي دستيابي به ظرفيت پذيرش باال در سالن شيردوشي چرخشي بايد در نظر
گرفت:
 ١تنظيم زمان چرخش
 ٢گروه بندي مناسب گاوها
 ٣چرخش مضاعف
 ٤جلوگيري از توقف در چرخش
 5صرفه جويي در زمان ،هنگام راه اندازي و تميز كردن

سالن شيردوشي چرخشي يا دوار يا گردان
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نمايشي از پالن فرضي سالن شيردوشي چرخشي

توصيه هايي كه در احداث هر نوع سالن و ماشين شيردوشي بايد رعايت كرد:
 ١گاوها 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 ( 90تا  180درجه) و باريك و دور زدن و تداخل با ديگر گاوها ،مسير
را طي نمايند.
 ٢براي جلوگيري از ريختن ادرار و مدفوع گاو در حال دوشش بر اندام شيردوش و داخل چاله شيردوشي و
آلوده كردن محيط ،صفحات فلزي در پشت دام در مكان هاي مناسبي قرار داده شود.
 ٣براي خروج ادرار و مدفوع از سالن ،سیستم انتقال فضوالت مناسبي در سالن شيردوشي طراحي شود.
 ٤لبه ها و گوشه هاي سالن و ماشين شيردوشي ،بايد داراي انحناي مناسب باشند تا دام در هنگام شيردوشي
و حركت زخمي نشود و آسيب نبيند.
 ٥سطح دروني ديوارها بايد مقاوم به انواع مواد ضدعفونی كننده و محكم باشد ،به آساني تميز و ضدعفونی
شوند ،لكه گير نباشند ،متخلخل و ناصاف نبوده و كام ً
ال صيقلي باشند.
 ٦سالن بايد از نور كافي برخوردار باشد.
 ٧سالن شيردوشي بر حسب شرايط محيطي بايد طوري ساخته شود كه به راحتي هواي الزم تأمين و دما
كنترل شود.
بیشتر
بدانیم

در دامداري هاي صنعتي كه سالن هاي شيردوشي خودكار دارند ،براي شناسايي دام ها بايد از سيستم
الكترونيكي استفاده شود .اين سيستم شامل گردنبند ،شماره پالستيكي و يك سيستم مغناطيسي است
كه در زمان عبور از ميان يك دروازه مغناطيسي با سيستم مديريت و كنترل شيردوشي شناسايي شده
و شماره آن روي صفحه نمايش مشاهده مي شود و تمام اطالعات دام با اين شماره در سيستم ثبت و
كنترل مي گردد .بنابراين ،به محض ورود دام به سالن شيردوشي ،گاو شناسايي شده و تمام اطالعات
آن قابل دسترس و كنترل مي باشد.
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استفاده از سيستم الكترونيكي در سالن هاي شيردوشي خودكار

خداوند متعال شير چارپايان را در كنار سودمندي هاى ديگر آنها آورده است و در سوره يس آيه
رون» و براى آدميان در چارپايان منفعت ها و
 73مىفرمايدَ « :و ل َ ُهم فِيها َم ٰنف ُِع و َم ٰشا ِر ُب ا َ َفال يَش ُك َ
نوشيدني هايى است ،آيا شكر نمىگذارند؟
انتخاب یک سالن شیردوشی
انتخاب اندازه و نوع سالن شیردوش به عوامل زیر بستگی دارد.
تعداد گاوهای دوشا
تعداد کارگران
هزینه و تجهیزات شخصی
ساخت سالن شیردوشی جدید و تغییر مدل سالن موجود بستگی به تعداد گاوهایی دارد که باید بعد از ایجاد
گاوداری دوشیده شوند .تعداد کارگر مورد نیاز در سالن شیردوشی بستگی به اندازه سالن و میزان خودکار بودن
تجهیزات آن دارد .مدت زمانی که باید 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 یابد .تصمیم نهایی برای انتخاب اندازه و
نوع سالن به هزینه ساخت و روش مدیریت
آن بستگی دارد.

سالن شیردوشي
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انواع ماشینهای شیردوشی
ماشینهای شیردوشی مورد استفاده در گاوداریها
شامل دو نوع ثابت و سیار می باشند ،البته روش کار
آنها اغلب یکسان است.
الف) ماشینهای شیردوشی سیار :در دامدریهای
کوچک ،در مناطقی که دام در مراتع یا چراگاهها به
حالت آزاد نگهداری میشوند ،استفاده میگردد .مخزن
شیر روی ماشین شیردوشی قرار دارد و نیروی
محرک مورد نیاز موتور این ماشینها میتواند توسط
یک موتور بنزینی یا دیزلی یا برق تأمین شود.
ب) ماشین هاي شیردوشي ثابت :در دامپرویهای
شیردوش سیار
متمرکز که تعداد زیادی دام دارند ،ماشینهای
شیردوشی در ساختمان شیردوشی به طور ثابت نصب میشوند و شیر دوشیده شده بهطور مستقیم وارد مخزن
جمعآوری شیر میگردد.

شیردوش ثابت

در کل ماشین های شیردوشي عالوه بر مزایای زیادی که دارند ممکن است عوارضی نيز داشته باشند و فرد
دوشنده مسئول تنظیم زمان صحیح ،بهداشت خوب و دیگر کارهای شیردوشی است .برنامههای شیردوشی
روزمره برای عادت دادن گاوها به آزاد کردن شیر مهم هستند لذا هر تغییری در زمان شیردوشی باید به
صورت تدریجی انجام گیرد.
اجزای اصلی ماشین هاي شیردوشي
اجزای اصلی یک ماشین شیردوشي عبارتند از منبع خأل یا وکیوم ،پولساتور یا نبضساز ،کالهک و الیه
الستیکی داخلی یا الینر ،مخزن جمعآوری شیر و لولههای رابط.
امروزه ماشینهای شیردوشی را میتوانیم به دو دسته ساده و صنعتی تقسیم کنیم .دستگاههای سنتی ،آنهایی
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هستند که فقط از اجزاي اصلی و برخی از اجزاي فرعی تشکیل شدهاند و هر چه قسمتهای فرعی و کمکی
بیشتری در یک ماشین شیردوشی بهکار رفته باشد ،آن ماشین پیشرفتهتر بوده و کار با آن آسان تر است.
شکل زیر اجزاي تشکیل دهنده یک سیستم شیردوشی متداول را نمایش می دهد.
نقطه باال
منحنی

سوپاپ خأل

الینر
لوله دراز شیری

سوپاپ اطمینان خأل

خطوط ضربان ساز

لوله کوتاه خأل

لوله دراز خأل

پولساتور

سوپاپ خأل
تنظیم گر خأل
تانک ذخیره خأل

فیلتر اطمینان

دریچه های شیری

واحد شیردوشی
فنجانک پستانی

منحنی

اگزوز
پمپ خأل

لوله های انتقال دهنده
تزریق هوا

مخزن دریافت کننده شیر
(جار شیشه ای)

سیستم شستشوی دستگاه شیردوش
فیلتر شیر

پمپ انتقال دهنده شیر

مخزن اولیه

تانک شیر

اجزای تشکیل دهنده سیستم شیردوشی

 ١پمپ خأل :خأل نسبی را در سیستم از طریق خروج بخشی از هوا ایجاد می کند.
 2فیلتر پمپ خأل :که از ورود مواد خارجی به داخل پمپ خأل جلوگیری می کند.
 3مخزن 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.
 4لوله های اصلی تقسیم خأل :خأل را بین لوله های خأل تقسیم می کند.
 5لوله های ضربان خأل :تقسیم خأل به واحدهای دوشنده را بر عهده دارد.
 6فلکه قطع و وصل :بین لوله های بلند خأل واحدهای دوشنده و لوله ضربان خأل قرار دارد.
 7ضربان ساز (پولساتور) :کنترل فعالیت ماساژ دهندگی الینر خرچنگی با تغییر اعمال خأل یا فشار
اتمسفری هوا را انجام می دهد .این عمل در چرخه ضربان یعنی بین الینرها (پوشش الستیکی) و پوسته فلزی
کالهک های خرچنگی انجام می شود.
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 8لوله های بلند خأل :ضربان های ارسالی از ضربان ساز را (خأل و هوا) به خرچنگی انتقال می دهد.
 9لوله های کوچک خأل :ضربان های ارسالی (خأل یا هوا) را از خرچنگی به کالهک ها انتقال می دهد.
 10کالهک :شامل پوسته محکم فلزی یا پالستیک فشرده کالهک و پوشش ارتجاعی الستیکی یا به عبارتی
الینر فنجانک است (فضای بین این دو الیه چرخه ضربان نامیده می شود).
 11چنگک (بدنه خرچنگی) :ضربان های رسیده از لوله های بلند خأل را بین چهار لوله کوچک خأل تقسیم
می کند .همچنین شیر را از  4شیلنگ کوچک شیر به شیلنگ بزرگ شیر انتقال می دهد.
 12خرچنگی :مجموعه هایی مرکب از چنگک ،کالهک ها ،لوله های کوتاه و بلند خأل و شیلنگ های کوتاه و
بلند شیر می باشد.
 13واحد دوشنده :مجموعه هایی متشکل از خرچنگی ،لوله های بلند خأل و شیر و ضربان ساز می باشد.
 14لوله اصلی شیر :خأل را برای حرکت دادن شیر در مسیر فراهم می کند.
 15تنظیم کننده خأل :زمانی که خأل دستگاه به بیش از حد مجاز برسد این قسمت با وارد کردن هوا به
ماشین شیردوشی از افزایش بیش از حد خأل در آن جلوگیری می کند.
 16سوپاپ اطمینان خأل :دریچه اطمینان دیگری است که در صورت عدم عملکرد (نقص) سوپاپ خأل از باال
رفتن خأل در ماشین شیردوش جلوگیری می کند.
 17خألسنج :اندازه گیری میزان خأل در ماشین شیردوشی را بر عهده دارد.
 18فیلتر اطمینان :جدا کننده بخش خأل از شیر است .این قسمت از انتقال مایعات (شیر یا محلول های
شوینده) به دستگاه خأل جلوگیری می کند.
 19مخزن دریافت کننده شیر (جار) :شیر حاصله از واحدهای دوشنده را از طریق شیلنگ های شیر
جمع آوری می کند.
 20پمپ انتقال دهنده شیر :شیر موجود در جارها را به مخزن اصلی شیر هدایت می کند.
الینر

کالهک
شیلنگ کوتاه شیر

شیلنگ بلند هوا
شیلنگ کوتاه هوا
روزنه هواگیر

شیلنگ بلند شیر
خرچنگی
واحد دوشنده ماشين شيردوشي
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شست وشو و ضدعفونی دستگاه شيردوش قبل از شيردوشي
همه قسمت های مختلف دستگاه شیردوش قبل و بعد از هر وعده دوشش باید 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 زیادی دارد .روش ضدعفونی و پاکیزه کردن ماشین و ابزار شیردوشی ،به نوع وسایل و موادی بستگی
دارد که در ساخت آنها به کار رفته اند .روش های تمیز کردن وسایل الستیکی ،فلزی و پالستیکی متفاوت است.
چگونگی تمیز کردن نیز به نوع ماده پاک کننده بستگی دارد.
در اکثر شیردوشی ها از یک دستگاه شوینده خودکار استفاده می شود .جهت استفاده از این دستگاه  6مرحله
زیر باید انجام شود:
شست وشوی دستگاه با آب بعد از هر دوشش جهت تمیز نمودن بقایای شیردوشي قبلي
شست وشوی دستگاه با شوینده قلیایی گرم جهت تمیز نمودن بقایای چربی و پروتئین شیر
شست وشوی دستگاه با آب سرد
شست وشوی دستگاه با اسید جهت تمیز نمودن بقایای 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 باید با آب نسبتاً گرم ( 50ـ 40درجه سانتی گراد) انجام شود به طوری
که آب درون دستگاه شیردوش گردش نماید و پس از خروج دمای آن کمتر از  32درجه سانتی گراد نباشد،
زیرا در دمای پایین تر مواد حل شده در آب گرم در قسمت های پایین تر دستگاه رسوب می کند.
شوینده قلیایی باید با دمای  72درجه سانتی گراد وارد دستگاه شده به طوری که درون دستگاه شیردوش به
مدت حداقل  5تا  10دقیقه گردش نماید .دمای محلول خروجی از دستگاه در این حالت نباید کمتر از 45
درجه سانتی گراد باشد و همچنین  pHمحلول باید  11تا  12باشد.
شوینده اسیدی باید بعد از شست وشوی دستگاه با شوینده خنثی استفاده شود .اسید هر گونه بقایای قلیایی
و کلری موجود در شوینده های قبلی را خنثی نموده و از سیستم و حتی الینرها شست و شو داده و خارج
می نماید .چنانچه مواد قلیایی و کلری در الینرها باقی بماند باعث اکسیده شدن و از دست دادن خاصیت
ارتجاعی آنها می شود که در نهایت باعث کاهش دوام و طول عمر آنها می گردد .برای این نوع شست وشو باید
از آب ولرم استفاده کرد pH .محلول اسیدی باید 3ـ 2باشد.
توصیه های ضروری در شیردوشی
 ١در شیردوشی حتماً از دستکش تمیز استفاده کنید.
 ٢پستان ماده گاوها را قبل از دوشش باید کام ً
ال تمیز نمود.
 ٣برای کنترل ورم پستان باید مقداری از شیر را دوشید و آن را بررسی نمود.
 ٤پستان های ماده گاوها باید با آب گرم شست وشو شوند.
 ٥عمل ضدعفونی قبل از دوشش را حتماً انجام دهید.
 ٦خشک کردن پستان و سرپستانک ها بعد از شست وشو صورت گیرد.
 60 ٧تا  90ثانیه پس از آماده کردن دستگاه ،آن را به سرپستانک متصل کنید.
 ٨از تراز بودن خرچنگی ها مطمئن شوید (چهار الینر و خرچنگی به شکل مربع به پستان وصل شده باشند).
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 ٩خرچنگی ها را بعد از دوشش به موقع از گاو جدا کنید.
 10بعد از دوشش سرپستانک ها را حتماً ضدعفونی کنید.
 11نظافت سالن شیردوشی را بعد از هر دوشش به طور کامل انجام دهید.
 12گاوهای مبتال به ورم پستان را از گله جدا کنید.
توجه

شست وشوی کامل سیستم شیردوشی به دمای مطلوب و صحیح محلول ،قدرت و دوام محلول و میزان
تماس آن با دستگاه شیردوش بستگی دارد.
روش های ضدعفونی قبل از دوشش
در ضدعفونی قبل از دوشش ،ماده ضدعفونی کننده باید قبل از شروع شیردوشی برای سرپستانک ها استفاده
شود ،ولی باید سرپستانک ها قبل از اتصال خرچنگی تمیز شوند .ضدعفونی قبل از دوشش موجب کاهش
شیوع ورم پستان های محیطی و کاهش بار میکروبی 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 میکروب ها
توسط این مواد باید 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 .ظاهرا ً بهترین نتیجه کار با استفاده از روش غوطه ورسازی به دست می آید .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
(تقریباً  10میلی لیتر برای هر گاو در هر دوشش در روش غوطه ورسازی در مقابل  15میلی لیتر برای هر گاو
در هر دوشش در روش اسپری) و اگر این روش به طور صحیح انجام شود ،پوشش دادن سرپستانک با ماده
ضدعفونی کننده بهتر انجام می شود .ظروف حاوی ماده ضدعفونی برای غوطه ورسازی باید به اندازه کافی
بزرگ باشد که بدون ریخت و پاش ماده ضدعفونی کننده ،بتواند سرپستانک را در خود جای دهد .ضمن
اینکه 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 یا با محلول ضدعفونی تماس یابند.
ظروف (فنجانک) دو قسمتی که مانع از ریخت و پاش ماده ضدعفونی کننده می گردد ،در بازار موجود است.
وقتی قسمت پایین این ظروف را فشار دهیم ،ماده ضدعفونی کننده به قسمت باال منتقل می شود .اگر حتی
این ظرف از دست کارگر شیردوش بیافتد و یا در اثر ضربه ای سرنگون شود ،تنها ماده ضدعفونی کننده موجود
در قسمت باالی آن خارج می شود .این ظروف اغلب دارای یک دستگیره هستند که می تواند به کمربند
شیردوش آویزان شود و به راحتی برای استفاده در دسترس باشد .هر نوعی از این ظروف که انتخاب می شود،
باید به گونه ای باشد که لبه آن بتواند با پستان تماس یابد و با تکان دادن ظرف از احاطه کامل سرپستانک با
ماده ضدعفونی کننده اطمینان حاصل شود.
ظروف ضدعفونی سرپستانک باید مرتباً تمیز شوند تا از آلوده شدن آنها جلوگیری شود .بقایای ماده
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ضدعفونی کننده در ته ظرف در پایان شیردوشی باید دور ریخته شود و این ظرف قبل از استفاده مجدد در
نوبت شیردوشی بعدی تمیز گردد .اگر این ظروف در حین شیردوشی در سالن شیردوشی آویزان می شوند،
باید مراقب بود که آلوده نشوند.

استفاده از ظروف مناسب براي ضدعفوني پستان دام

استفاده از ظروف نامناسب براي ضدعفونی پستان دام

اگر برای ضدعفونی یک ظرف کوچک و باریک استفاده شود که بیش از اندازه از ماده ضدعفونی کننده ای
مانند ید پر شده باشد ،با فرو بردن سرپستانک در این ظرف مقداری از این مواد بیرون ریخته 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
ممکن است این ظروف نتوانند سرپستانک های کوچک را به طور کامل ضدعفونی کنند.
ب) روش اسپری کردن :از روش اسپری می توان
برای ضدعفونی سرپستانک نیز استفاده کرد ،ولی
روش اسپری را باید با دقت بیشتری انجام داد .این
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
باید از زیر سرپستانک ها شروع شود و در زمانی که
النس محلول پاش در مسیر دایره ای می چرخد ،بخش
زیرین پستان را ضدعفونی نماید.
اسپری کردن از یک طرف گاو به کمک النس فقط
به پوشش بخشی از سرپستانک ها می انجامد .لذا
اسپری باید از زیر سرپستانک ها با حرکت چرخش
مقايسه دو روش شست وشوي پستان
دست انجام شود تا پوشش کامل سرپستانک با ماده
ضدعفونی کننده به دست آید.
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آزمون ارزیابی عملکرد

رديف

1

مراحل
کار

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

دستگاه شيردوشي،
آماده
مواد ضدعفونی کننده،
كردن
دستگاه محل شيردوشي ،سالن
انتظار
شيردوشی

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

شايستگي كامل آماده كردن كامل دستگاه شيردوشی 3
شايسته

آماده كردن نسبي دستگاه شيردوشی 2

نيازمند آموزش آماده كردن ناقص دستگاه شيردوشی 1

هدایت دام به جایگاه شیردوشی
برای به حداقل رساندن زمان ورود هر رأس گاو باید یک خط ورودی مستقیم از محل تجمع یا انتظار گاوها
تا سالن شیردوشي وجود داشته باشد .درهای ورودی و خروجی باید خودکار باشند تا زمان و کار شخص
دوشنده به حداقل برسد .در سالن های بزرگ تر به جای یک خط برگشت ،بهتر است دو خط برگشت وجود
داشته باشند .در صورت وجود یک خط برگشت در موقع ترک سالن یک گروه از گاوها باید از جلوی سالن و
از مقابل گاوهای دیگر عبور کنند.
برای داشتن یک ورودی مستقیم به سالن ،باید 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 کشویی استفاده نمود .محل انتظار باید به اندازه ای بزرگ باشد که
تعداد گاوهای یک بهاربند را در خود جای دهد .تعداد گاوها باید با اندازه سالن تناسب داشته باشد .به عنوان
مثال یک سالن هرینگ بون هشت جفتی باید  8برابر تعداد واحدهای شیردوشی یعنی  64گاو را در خود
جای دهد .در فصل گرما ،گاوها نباید بیش از یک ساعت و در سایر فصول بیش از  2ساعت در محل انتظار
نگه داشته شوند.
ترتيب هدایت و دوشش گاوها به منظور پيشگيري از ورم پستان بهتر است به صورت زیر باشد:
 ١تليسه هايي كه هيچ گاه ورم پستان نداشته اند.
 ٢گاوهاي مسن تر كه هيچ گاه ورم پستان نداشته اند.
 ٣گاوهايي كه ورم پستان داشته و درمان شده اند.
 ٤گاوهاي داراي ورم پستان.
توجه

انتقال گاوها به جايگاه شيردوشي بايد به تدریج و با آرامش صورت گیرد ،اگر گاوها وحشت زده و دچار
استرس شوند ،فرايند نزول شير در مجاري شيري دچار اختالل مي شود .بنابراين بايد از رفتار خشن با
گاوها پرهيز نمود.
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ورود دام به جایگاه شیردوشی از یک خط ورودی

انتقال دام به سالن شیردوشی

آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
رديف مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،نتایج ممکن
زمان ،مکان و )...

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره
3

2

هدايت دام دام ،سالن انتظار ،سالن شايستگي كامل هدايت صحيح دام براي دوشش
شيردوشي
براي دوشش
هدايت نسبتاً صحيح دام براي دوشش 2
شايسته
نيازمند آموزش عدم هدايت صحيح دام براي دوشش 1

برنامه شیردوشی
هر مدیر دامپروری جهت تسهیل در امر شیردوشی و افزایش عملکرد ،استفاده بهینه از وسایل ،تجهیزات و
راحتی و آسودگی شخص شیردوش نیاز به یک برنامه مدون در امر شیردوشی دارد .برنامه روزانه دوشش
باید تأمین کننده این اهداف باشد:
حداکثر بهره وری در زمان (از نظر کارگر و تجهیزات).
حداکثر بهره وری در دوشیدن شیر از هر گاو.
حداقل زیان و خسارت را به پستان گاو وارد کند.
حداقل نقش را در بروز و انتقال ورم پستان داشته باشد.
دو نکته اصلی در مورد دوشش گاوها وجود دارد:
 ١دفعات دوشش هر گاو در روز (دو یا سه بار و یا بیشتر)
 ٢فاصله زمانی بین دوشش
به طور کلی با افزایش دفعات دوشش تولید روزانه هر گاو افزایش می یابد 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 یک بافت پیوندی حمایت کننده از هم جدا شده است
و به آنها کارتیه می گویند .در واقع کارتیه ها جدا از هم هستند یعنی:
میزان و کیفیت شیر تولید شده در هر کارتیه می تواند متفاوت باشد.
اگر یک کارتیه به ورم پستان مبتال شود ،باکتری های عامل بیماری ورم پستان قادر نیستند که از میان
غده پستانی عبور کرده و دیگر کارتیه ها را آلوده کنند.
بخش هایی از غده پستانی که در تولید شیر اهمیت دارند در شکل زیر نشان داده شده است.
آلوئول

لوب

لوبول حاوی آلوئول
بافت همبند
مجرای اصلی
کانال ها
مخزن غده
مخزن پستانک
مجرای پستان

قسمت های مختلف پستان

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 دیگر 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 هدایت می شود .شیر از مخزن غده از طریق یک چین حلقوی به مخزن سرپستانک جریان می یابد .این
جریان به خصوص در اواخر دوشش توسط این دریچه ها محدود می شود .طی مکیدن یا دوشیدن پستان ،شیر
ترشح شده از غده های پستانی به مخزن سرپستانک جریان می یابد .مجرای سرپستانک یک حلقه از بافت
ماهیچه ای است که باعث بسته شدن مخزن سرپستانک می شود.
در زمان شیردوشی تقریباً  60درصد شیر موجود در پستان ها در آلوئول ها هستند و  20درصد آن در مجاری
جمع کننده و  20درصد باقی مانده نیز در مخزن غده می باشد .با تحریک گاوها ،هورمون اکسی توسین افزایش
می یابد .زمانی که این هورمون به غده پستانی می رسد باعث انقباض و فشرده شدن ماهیچه های اطراف
آلوئول ها شده که باعث خروج شیر به داخل مجاری جمع کننده شیر ،مخزن غده و مخزن سرپستانک می شود.
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اثر هورمون اکسی توسین جهت آزاد شدن شیر  20تا  60ثانیه بعد از شروع تحریک آغاز شده و دو دقیقه بعد
به اوج می رسد .به طور معمول این فرایند   8ـ 6دقیقه ادامه می یابد .بنابراین خیلی مهم است که حدود یک
دقیقه بعد از شروع تحریک ،کالهک های ماشین شیردوشی به سرپستانک ها وصل شود.
مسیر تحریک اولیه جهت آزادسازی شیر شامل موارد زیر است:
تماس فیزیکی گوساله با پستان گاو جهت مکیدن پستان یا دست كارگر شیردوش جهت شست وشوي
پستان
دیدن گوساله توسط گاو
شنيدن صدای ماشین شیردوشي
بیشتر
بدانیم

درد ،ترس و دیگر استرسها ممکن است باعث ترشح آدرنالین شود که این هورمون ،جریان خون بهسمت
پستان را کاهش داده و مانع فعالیت اکسیتوسین شده و در نهایت از خروج شیر جلوگیری میکند.

غده هیپوفیز
قلب
رفلکس ترشح شیر

اقدامات قبل از دوشش دام
الزم است گاو را به تدریج و با مالیمت به جایگاه شیردوشی انتقال داد .اولین قدم برای اجرای دوشش
مناسب ،شست وشو و مالش دادن پستان با یک مایع ضدعفونی کننده و آب گرم برای مدت  15تا  30ثانیه
است .گرمای آب باید به قدری باشد که دست شخص شیردوش به راحتی آن را برای اولین گاو تحمل نماید
و برای تمامی گاوها درجه حرارت آن همانطور باقی بماند .باید برای خشک کردن پستان هر گاو دستمال یا
دستمال های جداگانه ای استفاده کرد تا از انتشار آلودگی از گاوی به گاو دیگر 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 میکروبی شیر دارد .همچنین
ضدعفونی قبل از دوشش باعث تحریک پستان برای بهتر رگ کردن شیر هم می شود ،لذا سرعت شیردوشی
را افزایش 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 میکروب ها از بین بروند.
محاسن استفاده از ضدعفونی سرپستانک خیلی بیشتر از روش شستن و خشک کردن است .قبل از اتصال
خرچنگی ها ،حداقل مدت تماس سرپستانک ها با ماده ضدعفونی کننده باید  30ثانیه باشد و بعد از آن
سرپستانک ها خشک شوند.
تحقیق
کنید

دالیل اساسی برای توجیه شست وشو و خشک کردن پستان را بررسی کنید و در كالس درس ارائه
دهيد.

خشک کردن پستان گاو

شست و شوی پستان گاو

دومین قدم این است که پستان را از جهت هر گونه عالئم تورم ،سفتی و گرمای غده پستان معاینه و
بررسی نمایید .استفاده از استریپ پلت باید پس از شستن پستان و سرپستانک ها انجام گیرد .اندکی شیر
از هر سرپستانک در یک ظرف سیاه که دارای توری با سوراخ های ریز است ،دوشیده می شود .رنگ ذرات و
لخته های غیرطبیعی مورد بررسی قرار می گیرد .دیدن شیر غیر طبیعی نشانه ورم پستان یا آسیب به پستان ها
است که باید درمان صورت گیرد .باید از فروش شیر غیرطبیعی خودداری نمود.
توجه

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

دوشیدن شیر داخل استریپ کاپ
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فعا   لیت
کارگاهی

اقدامات قبل از دوشش دام
مواد ،تجهیزات و شرايط مورد نیاز
 ١لباس کار مناسب و تمیز
١
 ٢استریپ کاپ
 ٣آب گرم
 ٤دستمال خشک
 ٥حوله تمیز
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار مناسب و تمیز بپوشيد.
 ٢مواد و تجهیزات را آماده کنید.
 ٣یک محیط عاری از تنش برای گاو
به وجود آورید.
 ٤گاوها را از سالن انتظار به آرامی وارد سالن شیردوشی کنید.
 ٥پستان ها را کام ً
ال شست وشو دهید.
 ٦با یک شیلنگ کوچک مقداری آب گرم حاوی ماده ضدعفونی کننده را روی پستان های گاو اسپری
کنید.
 ٧پستان ها را با یک دستمال جداگانه برای هر گاو کام ً
ال ماساژ داده و خشک کنید.
 ٨پستان ها را پیش از استفاده از ماشین شیردوشي باید خشک کنید.
 ٩شیر اول هر کاریته را باید روی استریپ کاپ بدوشید و دور بریزید.
 10از این وسیله برای اطمینان از طبیعی بودن شیر استفاده می شود.
 11اگر شیر غیر طبیعی (حاوی لخته خون) به نظر برسد ،شیر را در ظرف دیگری دوشیده و دور
بریزید.

آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
مراحل
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،نتایج ممکن استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی) نمره
رديف
کار
زمان ،مکان و )...

3

اقدامات
قبل از
دوشش

دستمال ،مواد
ضد عفوني كننده ،آب
گرم و سرد

شايستگيكامل
شايسته
نيازمند آموزش
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شست وشو و ضدعفونی كامل پستان

3

شستوشو و ضدعفونی نسبتاً كامل پستان 2
شست وشو و ضدعفونی ناقص پستان

1

خدمات جنبی پرورش دام

روش هاي دوشش دام
به طور کلی شیردوشی دام به دو روش دستی و ماشینی انجام می شود.
 ١شیردوشی با دست :در این 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 طریق انگشت شصت و سبابه از باال به
پایین داده می شود ،شیر جریان یافته و از پستان خارج می شود ،سپس دست را باز کرده و عمل تکرار 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 پایین کشیده می شود ،این روش
ساده تر از روش های دیگر می باشد .به طور کلی روش های دستی در روستاها و برای تعداد کم دام به کار
می رود .بدیهی است رعایت بهداشت در این روش مشکل و برای دامداری ها به جز در موارد خاصی مانند
بیماری توصیه نمی شود.
 2شیردوشی با ماشین :شیردوشی با ماشین های شیردوشی تقلیدی است از مکیدن شیر از پستان دام
ماده توسط گوساله یا حاشی .هر ماشینی که این تقلید را بهتر انجام می دهد در دوشیدن پستان دام موفق تر
است .همان طور که گوساله یا حاشی با فشاری که به وسیله زبان و سقف دهان به پستانک وارد آورده و با
باز و بستن فک ها (انقباض زبان) موجب جریان شیر می شود .اساس کار شیردوش نیز برگرفته از همین عمل
مکیدن صورت می گیرد.

دوشش دستي

دوشش مكانيكي

مدت زمان شيردوشي
بحث
کالسی

مدت زمان شيردوشي در گاو و شتر به چه عواملی بستگی دارد؟
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زمان الزم برای انجام کارهای معمول شیردوشی به تعداد گاوها ،واحدهای دوشش ،سرعت ورود و خروج
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 دیگر بستگی دارد.
مدت زمانی که دستگاه به هر گاو متصل است به تولید شیر هر گاو ،توان ژنتیکی شیردهی گاو ،عوامل ماشین
مثل میزان خأل و تعداد پولساتور بستگی دارد .در اغلب گله ها باید مدت زمان دوشش هر گاو بین  5تا  6دقیقه
باشد ،ولی در گاوهای پرتولید این زمان می تواند بیشتر باشد.
توجه

تخلیه ظروف اندازه گیری ،ضدعفونی کردن کالهک ها بعد از دوشش هر گاو ،خارج شدن گاوهای
دوشیده شده و ورود گاوهای جدید برای دوشش ،زمان شیردوشی را افزایش می دهد.
تعداد گاوهایی را که در هر ساعت می توان با یک واحد شیردوش دوشید برابر است با:
( /60مدت زمان دوشش یک گاو × تعداد واحد شیردوش)

پرسش

اگر زمان دوشش برای هر رأس دام  8دقیقه باشد در هر ساعت چند گاو را می توان با یک واحد
شیردوش دوشید؟
اتصال واحد شيردوشي (خرچنگي) به پستان گاو
نوك سرپستانک ها قبل از اتصال به دستگاه بايد خشك و تميز باشند.
لوله شير حد فاصل بين خرچنگي و كاسه پستانك باید به حالت خميده نگاه داشته شود تا از ورود هوا به
داخل دستگاه جلوگيري به عمل آيد.

اتصال خرچنگی واحد دوشنده به پستان

تذكر مهم :حداكثر  1دقيقه بعد از شستن پستان ،خرچنگي بايد وصل شود (در غير اين صورت به دليل
کاهش هورمون آزادكننده شير ،شير كمتري خارج خواهد شد).
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 5بازديد خرچنگي ها
 ٦دوشش بايد با سرعت و بدون وقفه انجام پذيرد.
 ٧به مدت چند ثانيه خرچنگي به پايين كشيده شده و پستان ها ماساژ داده مي شوند تا تمام شير پستان
دوشيده شود .اگر اين زمان بيش از  20ثانيه باشد بافت پستان آسيب مي بيند.
جدا كردن خرچنگي از پستان :براي جدا كردن
دستگاه شيردوشي ،سوپاپ خرچنگي را به طرف
بيرون بكشيد .در اين حالت هوا داخل فضاي بين
پستانك و كاسه پستانك وارد شده و در نتيجه خأل
از ميان رفته و خرچنگي از پستان جدا مي شود.
بايد توجه داشت كه پستان كامل دوشيده شود (با
نگاه كردن به جريان شير در لوله هاي انتقال شير
و كوچك و شل شدن پستان) .زمان شيردوشي
نبايد زياد طوالني شود؛ زيرا به بافت ظريف پستان
جدا كردن خرچنگي از پستان
آسيب رسانده و موجب ورم پستان مي شود.
ضدعفوني پستان :ضدعفونی با ماده مناسب بايد انجام شود به دليل باز بودن مجراي پستان در حدود نيم
ساعت بعد از شيردوشي ،خطر آلودگي پستان و ورود عوامل عفوني از طريق اين اسفنگترهاي باز به پستان
زياد است .اين خطر ،با غوطه ور كردن پستانك ها به داخل مواد ضدعفونی كننده كاهش مي يابد.

ضدعفونی سرپستانک ها

شست وشوي دستگاه و سالن شيردوشي :پس از هر شيردوشي باید
لوله ها و دستگاه هاي شيردوشي ،کف و ديواره هاي سالن شيردوشي و
كليه ظروف را شست وشو و ضدعفونی كرد.

شست وشوی دستگاه و سالن شیردوشی
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تغذيه دام خارج از سالن شيردوشي :از آنجایي كه
پس از شيردوشي سرپستانك ها و اسفنگتر و ماهيچههاي
آن در اثر ترشح هورمون اكسيتوسين و دوشش شير
شل و مجراي پستان باز است پس از خاتمه شيردوشي
نبايد اجازه داده شود كه گاو بخوابد؛ زيرا در اثر تماس
با كف اصطبل و كود سبب نفوذ عوامل عفوني به داخل
مجرا و آلوده شدن پستان ميشود .براي جلوگيري از
خوابيدن ،گاوها را تغذيه مي كنند تا مدت يك ساعت از
خوابیدن گاوها روی بستر جلوگیری شود.
فعالیت
کارگاهی
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تغذیه بعد از شیردوشی در داخل بهاربند

شیردوشی دام با دستگاه شیردوش
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١دستگاه شیردوشی
 ٢سالن شیردوشی
 ٣شیلنگ آب یا سطل آب
 ٥استریپ کاپ
 ٤دستمال کاغذی
 ٦ابزار شست وشوی سرپستانک ها
 ٧سطل شیر  ٨ماده ضدعفونی کننده
 ٩دام
شیردوشی با دستگاه
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار بپوشيد.
 ٢تجهیزات و وسایل را آماده کنید.
 ٣دستگاه را روشن کنید.
 ٤دام (دام ها) را به سالن شیردوشی هدایت کنید.
 ٥سرپستانک ها را با آب گرم شست وشو دهید.
 ٦با دستمال یک بار مصرف ،سرپستانک ها (برای هر کارتیه یک دستمال) را خشک کنید.
 ٧برای تشخیص ورم پستان چند قطره اول شیر را روی صفحات مشکی (استریپ کاپ) بریزید.
 ٨الینرها را به پستان گاو متصل کنید.
 ٩پس از دوشش با قطع نمودن خأل توسط ضامن روی خرچنگی ،یکی از الینرها را به آرامی جدا کرده
و سپس سایر الینرها را جدا نمایید.
 10الینرها را ضدعفونی کنید.
 ١١الینرها را در محل خود آویزان کنید.
 ١٢پستان گاو را پس از دوشش با محلول مناسب ضدعفونی کنید.
 ١٣پس از پایان شیردوشی ،سالن و دستگاه شیردوشی را شست وشو و ضدعفونی کنید.

خدمات جنبی پرورش دام
نکات زیست
محیطی

بیشتر
بدانیم

فعالیت
کارگاهی

ضرورت دارد كه ،كليه مايعات زائد از مكان شيردوشي به مكان مناسب ديگري كه با ضوابط سالمت و
بهداشت عمومي مطابقت دارد ،تخليه شود .ظرفيت هر نوع سيستم فاضالب بايد با حجم مايعات حاصل
از شست وشو متناسب باشد.
حجم مايعات حاصل از شست وشو و تميز كردن اتاق نگهداري شير و سالن شيردوشي بين  14الي
 30ليتر به ازاي هر رأس دام زنده ،متغير است .اين حجم بستگي به روش شست وشو با آب دارد.
كليه مجاري و سيستم هاي فاضالب بايد به گونه اي طراحي شده باشند كه در برابر آسيب هاي ناشي
از اسيدهاي مختلف ،روغن ها ،مواد شيميايي و مواد شوينده مورد مصرف در مكان شيردوشي ،مقاوم
باشند.
كليه مجاري ،لوله هاي فاضالب و غيره بايد به گونه اي ساخته شوند كه آب در آنها به سهولت جريان
يافته و باقي نماند.
شیردوشی دام با دست
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١سطل شیر  ٢ماده ضدعفونی کننده
 ٤دام
 ٣دستمال
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار بپوشيد.
 ٢تجهیزات و وسایل را آماده کنید.
 ٣قبل از شیردوشی دست های خود را تمیز
شسته و ضدعفونی کنید.
 ٤در شیردوشی با دست ،یک سطل شیر زیر
پستان گاو قرار دهید و برای راحتی خود از یک
چهار پایه مخصوص شیردوشی استفاده کنید.
 ٥با انگشت شست و سبابه قسمت باالی سرپستانک را فشار دهید تا شیر در پستانک حبس
شود.
 ٦سرپستانک را با سه انگشت دیگر خود ،به ترتیب با انگشت وسط ،انگشت سوم و سپس با
انگشت چهارم به کف دست فشار دهید .با این کار شیر از مجرای سرپستانک به بیرون جاری
می شود.
 ٧وقتی 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 تکرار روش مذکور دوباره سرپستانک را تحت فشار قرار
داده و شیر را از آن خارج کنید .این کار را تا پایان شیردوشی تکرار کنید.
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توجه

      وقتی اولین بار شیردوشی را شروع می کنید ،ممکن است کمی پیچیده به نظر برسد .با هماهنگ
کردن حرکات دست ،شیردوشی را تمرین و تکرار کنید .تجربه و تمرین سرعت کار را افزایش می دهد
و گاو معموالً ظرف  10دقیقه دوشیده می شود.
بعضی از گاوها سرپستانک های بسیار کوتاهی دارند و دوشیدن آنها با دست کار دشواری است.
برای دوشیدن این قبیل سرپستانک ها فقط از انگشتان شست ،سبابه و وسط استفاده کنید .در مورد
سرپستانک های بسیار کوتاه ممکن است پس دوشی ضروری باشد.
پس دوشی کنید .پس دوشی عبارت است از شیردوشی با فشار انگشت شست و انگشت اول به
قسمت باالی سرپستانک.
سرپستانک را بین انگشت شست و انگشت اول (سبابه) خود پایین بکشید .وقتی به نوک سرپستانک
رسیدید فشار را آزاد کنید و همین مراحل را دوباره تکرار نمایید .بعضی از شیردوشان این 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 .یک دامپزشک
می تواند این مجرا را با عمل جراحی گشادتر کند ،اما احتمال عفونت و ورم پستان افزایش خواهد یافت.
بعضی از گاوها دارای یک مجرا یا سوراخ فرعی در سرپستانک خود هستند که برای شیردوشی
دستی ایجاد اشکال می کند .این عارضه را نیز می توان با عمل جراحی برطرف نمود.

بهداشت و
سالمت

دست شيردوش مي تواند باكتري را از يك گاو به گاو ديگر انتقال دهد بنابراين ضدعفونی و شست وشوي
مرتب دست ها با آب و صابون در خالل شيردوشي الزامي است.

ایمنی

شخص شیردوش باید همواره مراقب خود باشد ،زیرا گاوها ممکن است به دلیل زخم و درد پستانک ها
و یا به دلیل بدرفتاری و خشونت لگد بزنند.

آزمون ارزیابی عملکرد
مراحل
رديف
کار

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

دوشش
دام

دستگاه شيردوشی ،دام،
محل دوشش

4

نتایج ممکن
شايستگي كامل
شايسته
نيازمند آموزش
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استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)
انجام كامل مراحل دوشش

نمره
3

انجام نسبتاً كامل مراحل دوشش 2
انجام ناقص مراحل دوشش

1

خدمات جنبی پرورش دام

اقدامات پس از دوشش دام
به سه دلیل مهم ضدعفونی بعد از دوشش باید انجام شود:
 ١زدودن باکتری های مولد ورم پستان از پوست سرپستانک.
 2باکتری ها از زخم های سرپستانک.
 3بهبود کیفیت پوست سرپستانک.
معموالً الینرها بیشترین خطر انتقال ورم پستان را دارند،
چون بعد از جدا کردن خرچنگی از پستان همیشه 2
تا  4میلی لیتر شیر در دهانه الینر باقی می ماند .اگر
الینر شسته نشود ،این شیر در داخل الینر پایین رفته
و سرپستانک های گاو بعدی را در زمان شیردوشی آلوده
می کند به همین دلیل باید تمام سرپستانک و نه فقط
نوک سرپستانک ضدعفونی شود.
باقیمانده شیر در داخل الینر از گاو قبلی به سرپستانک
گاو بعدی منتقل میگردد .ضدعفونی بعد از دوشش
آلودگی الینرها
سرپستانکها باعث حذف باکتریهای تجمع یافته روی
آنها در حین کار شیردوشی میشود و این عمل در کنترل ورم پستان مؤثر است .ضدعفونی بعد از دوشش باید
بالفاصله بعد از جداسازی خرچنگی انجام شود؛ چون در این مرحله هنوز کانال سرپستانک باز است و مقداری
از ماده ضدعفونیکننده میتواند به داخل سوراخ آن نفوذ کند .بنابراین میتوان اطمینان داشت که اگر تعدادی
میکروب مولد ورم پستان به داخل این کانال نفوذ کرده باشند ،از بین خواهند رفت.
توجه

ضدعفونی سرپستانک ها بعد از دوشش ،یکی از مهم ترین موارد پیشگیری از ورم پستان است .این کار
باید در طول سال بعد از هر دوشش و در هر گله ای انجام شود.

بعد از پایان شیردوشی یک قطره شیر در کانال سرپستانک دیده می شود .این قطره احتمال بروز عفونت جدید
را افزایش می دهد و حتماً به یک ضدعفونی خوب بعد از دوشش برای سرپستانک نیاز است.
شست وشو و ضدعفونی لوله های انتقال شیر
 ١شستن لوله ها با آب سرد یا نیمه گرم ،به گونه ای که همه شیر باقی مانده در لوله ها خارج شود.
 ٢به گردش در آوردن محلول پاک کننده قلیایی برای  15تا  20دقیقه.
 ٣گردش محلول ضدعفونی کننده برای  5دقیقه.
 ٤شستن و آبکشی دوباره.
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شست وشو و ضدعفونی الیه های الستیکی
 ١شست وشو با آب نیمه گرم
 ٢شست وشو با ماده پاک کننده
 ٣شست وشو با ماده پاک کننده اسیدی
 ٤شست وشو با آب
 ٥خشک 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 نکرده و ممکن است موجب ورم پستان شود .از این رو ،لوله های خأل را
باید به طور منظم تمیز کرد .لوله های خأل باید در سیستم های بیدونی ،هر ماه یک بار و در سیستم های دارای
لوله های انتقال شیر 2 ،بار در سال ضدعفونی شوند .به هر حال ،هر گاه شیر به درون این لوله ها کشیده شود،
باید آنها را شست وشو و ضدعفونی نمود.
 ١باید محلول پاک کننده قلیایی و غیرکف زا را به درون لوله ها هدایت کرد ،به نحوی که مایعی به درون پمپ
خأل وارد نشود.
 ٢لوله های خأل را باید با آب شست.
 ٣لوله های خأل را باید با پاک کننده اسیدی شست وشو داد.
 ٤پاک کننده اسیدی را باید به کمک آب داغ از لوله ها خارج نمود.
 ٥با روشن کردن پمپ خأل ،در حالی که ورودی ها باز هستند ،لوله ها باید خشک شوند.
شست وشو و ضدعفونی تانک شیر :تانک شیر را باید پس از تخلیه ،تمیز کرد .برای تمیز کردن تانک شیر
می توان روش زیر را به کار گرفت:
 ١آب داغ به تانک افزوده شود.
 ٢مایع پاک کننده را باید 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.
 ٣تانک را باید با محلول پاک کننده اسیدی شست وشو داد تا ذرات جامد شیر را حل کند.
 ٤تانک به خوبی آبکشی شود.
شست وشو و ضدعفونی كف و ديواره هاي سالن شيردوشي :پس از هر شيردوشي باید عالوه بر دستگاه
شيردوشي و لوله های متصل به آن ،كف و ديواره هاي سالن شيردوشي و كليه ظروف را شست وشو و ضدعفوني
كرد.
محدودیت های ضدعفونی بعد از دوشش
علی رغم اینکه ضدعفونی بعد از دوشش جزء هر برنامه کنترل ورم پستان است ،ولی محدودیت هایی هم دارد:
 ١بر عفونت های موجود در گله تأثیری ندارد .اگر گله ای به شدت به میکروب 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
یابد .چون ضد عفونی بعد از دوشش از انتقال باکتری ها جلوگیری می کند ،بنابراین میزان موارد جدید ورم
پستان را کاهش می دهد و بر عفونت های موجود تأثیر ندارد.
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خدمات جنبی پرورش دام

 ٢بیشترین تأثیر ضدعفونی بعد از دوشش بر میکروب های مولد ورم پستان ها مسری است .چون مواد
ضدعفونی بعد از دوشش برای مدت کوتاهی اثر دارند ( 1تا  2ساعت) ،لذا تأثیر آنها بر عفونت های ورم پستان
محدود است .بنابراین برای کنترل ورم پستان های محیطی ضدعفونی قبل از دوشش از اهمیت بیشتری
برخوردار است.
 ٣در شرایط دمای زیر 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 تحریک کنندگی بیشتری
دارند بلکه قدرت میکروب کشی آنها نیز کاهش می یابد.
 ٤مواد ضدعفونی کننده بعد از دوشش توسط مواد آلی بی اثر می شوند (تأثیر همه مواد ضدعفونی کننده در
حضور شیر و یا مدفوع کاهش می یابد) .به همین دلیل بهتر است در پایان هر نوبت شیردوشی ،باقی مانده
مواد ضدعفونی کننده در ظرف مورد استفاده دور ریخته شود .لذا باید 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
بهترین 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 زیر هستند:
یدوفورها ،کلرهگزیدین ،ترکیبات چهارتایی آمونیوم ،اسید دودسیل بنزن سولفونیک ،هیپوکلریت ،کلریت
سدیم اسیدی شده ،فوم ها و مواد ضدعفونی کننده سطحی.
فعا   لیت
کارگاهی

اقدامات پس از دوشش دام
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١ماده ضدعفونی کننده
 2دستمال
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار بپوشيد.
 2تجهیزات و مواد را آماده کنید.
 3پس از شیردوشی ،سرپستانک ها را
فورا ً در یک محلول ضدعفونی غوطه ور
سازید.
ً
 4پس از پایان شیردوشی ،وسایل کار را کامال تمیز و ضدعفونی کرده و به خوبی نگه داری نمایید.
 5پس از هر شيردوشي لوله ها و دستگاه هاي شيردوشي را ضدعفوني کنید.
 6كف و ديواره هاي سالن شيردوشي را شست وشو و ضدعفوني کنید.
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آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
مراحل
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
رديف
کار
زمان ،مکان و )...

5

اقدامات
پس از
دوشش

مواد ضدعفوني كننده
دستگاه شيردوشی
آب گرم و سرد

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی) نمره

شايستگي كامل انجام كامل اقدامات پس از دوشش
شايسته

3

انجام نسبتاً كامل اقدامات پس از دوشش 2

نيازمند آموزش انجام ناقص اقدامات پس از دوشش

1

شیردوشی شتر
روش دوشش در شتر مانند سایر دام ها است به عبارت دیگر شتر را نیز می توان به روش دستی یا با ماشین
دوشید .در دوشش شتر مشکالتی وجود دارد که در زیر به آنها اشاره خواهد شد.
مشكالت توليد شير شتر
در زمينه توليد ،فرآوري و توزيع شير شتر مشكالتي وجود دارد كه موجب شده عموم مردم امكان دسترسي به
اين شير را نداشته باشند .دوشش شير شتر نسبت به ديگر حيوانات بيشتر تحت تأثير فرهنگ ،آداب و رسوم
مناطق مختلف قرار دارد .به عالوه شيردوشي در شتر تابع مسائل مختلف زير مي باشد:
 ١روش پرورش :يكي از عوامل مهم عرضه و توليد شير شتر روش هاي رايج پرورش شتر در نقاط مختلف
است .در پرورش آزاد ،به خصوص هنگامي كه شترها وقت زيادي را صرف چرا در بيابان و صحرا مي كنند،
دوشيدن شترها به صورت منظم دشوار و تقريباً غير ممكن است.

پرورش شتر در جايگاه

 2مشكالت مربوط به خود حيوان :عالوه بر ويژگي هاي فيزيكي و جثه شتر كه مهاركردن و شيردوشي آن
را مشكل مي نمايد .رفتار هوشمندانه شتر نيز دخالت مستقيم در دوشش آن دارد .اگر شتر با فرد شيردوش
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آشنا نباشد و يا به دليلي عالقه اي به او نداشته باشد ،براي شيردوشي همكاري نخواهد نمود.
 3عادات خاص شترها :شترها معموالً دمدمي مزاج ،سرسخت و لجوج هستند .اغلب شترها تنها در
حضور نوزاد خود اجازه شيردوشي مي دهند.
لذا دوشيدن شترهايي كه نوزاد خود را
از دست داده اند و يا از آن دورند ،سخت
است و شترداران مجبور هستند روش هاي
خاصي براي دوشش به كار گيرند .برخي
از شتربانان تعدادي از شتران ماده خود
را انتخاب و به تدريج آنان را به شيردوشي
بدون حضور حاشي ها عادت مي دهند .برخي
نيز عروسكي شبيه حاشي با پوششي شبيه
تغذيه حاشي از شير مادر
به آن بدين منظور تهیه مي كنند.
 4مشكالت مربوط به نگه داري ،فرآوري و فروش شير :اگرچه خواص ضد باكتريايي شير شتر باعث
مي شود كه ترش شدن آن نسبت به ساير شيرها به كندي انجام شود .با اينكه اين محصول با ارزش مي تواند
منبع درآمد بااليي براي توليدكنندگان فقير باشد ،اما شرايط حاكم در بسياري از مناطق پرورش شتر باالخص
در جوامع چادرنشين و كوچ رو به گونه اي است كه نگهداري ،فرآوري و بازاريابي شير را با مشكل همراه
مي سازد.
آمده است «شير آقاى نوشيدني هاست» در حديثي ديگر رسول
در رواياتی به نقل از پيامبر
گرامي اسالم
مي فرمايد «  تنها شير است كه مىتواند جاى آب و غذا را بگيرد ،انسان را از تشنگى
و گرسنگى نجات دهد» در باب خواص درماني و اهميت شير در درمان بيماري ها حضرت علي
مي فرمايد «فراوان نوشيدن شير شفا و سبب درمان هر دردى مگر مرگ مىباشد».

عوامل مؤثر بر مقدار توليد و كيفيت شير در شتر
شترهاي تك كوهانه از قابليت باالیي براي توليد شير برخوردار هستند .منحني توليد شير شتر شبيه گاو
ولي با تداوم بيشتر است .دوره شيردوشي در شترهاي ماده بين  10تا  18ماه است و در مجموع طوالني تر از
طول مدت شيردهي گاو است .برآورد ميزان شير توليدي شتران ماده به طور دقيق به دليل اينكه شيردوشي
به صورت كامل انجام نمي شود و مقداري از شير براي تغذيه حاشی ها باقي گذاشته مي شود ،مقدور نيست .در
شتر حداكثر نقطه توليد در دو الي سه ماه بعد از زايش مي باشد .ترشح شير در شتر با مكيدن نوزاد و ترشح
اكسي توسين ،شروع مي شود .به طوركلي شتر را روزانه دو بار مي دوشند ،اما اگر دوشيدن شير چند بار و تا 6
بار در روز انجام گيرد ،بازدهي شير  10تا  15درصد افزايش مي يابد.
شترهاي كم توليد ،روزانه  5تا  6ليتر در روز و  1800تا  2000ليتر در يك دوره شيردهي و شترهاي با توليد
متوسط روزانه  8تا  12ليتر و يا  3000تا  3500ليتر در يك دوره شيردهي ،شير توليد مي كنند .شترهاي
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پرتوليد با بيش از  20ليتر شير در روز نيز وجود دارند كه بايد شناسایي و براي انتخاب رديابي شوند .اولين
دوره شيردهي ممكن است مانع فعاليت تخمدان شود و در نتيجه توليدمثل به تأخير افتاده و دوره شيردهي
افزايش يابد .در شرايط تغذيه خوب ،مدت شيردهي از  8تا  12ماه به  16تا  18ماه افزايش مي يابد.
در اكثر مناطق ايران در صورت دوشش شتر ،رقم توليد شیر كمتر و يا حدود  5ليتر است .توليد شير شتر در
استان بوشهر بر حسب مناطق متفاوت بوده و داراي دامنه وسيعي از  4تا  20كيلوگرم در روز است .دفعات
شيردوشي متغير و بسته به ميزان شير توليدي شتر بين  2تا  6دفعه در روز گزارش شده است .شير يا به
حالت خام و يا بعد از تبديل به كره توسط شترداران مصرف يا براي فروش عرضه مي شود .مقدار توليد شير
در شترهاي تركمن كه تحت عنوان شترهاي شيري ايران تلقي مي شوند در جدول زیر آورده شده است.
وضعيت شيردهي شترهاي يك كوهانه تركمن
صفت

متوسط

طول دوره شیردهی (ماه)

8

دفعات شیردوشی روزانه

4

تولید شیر روزانه (کیلوگرم)

8

تولید شیر سالیانه (کیلوگرم)

1880

عوامل زيادي بر كمیت و كيفیت شير مؤثر است و بازده توليد شير شتر مانند هر دام ديگري تابع نژاد ،شرايط
محيطي ،تغذيه ،دفعات شيردوشي ،مرحله شيردوشي ،سن ،دفعات زايش و موارد ديگر مي باشد.
 ١نژاد :مقدار شير توليدي در گونه ها و نژادهاي مختلف شتر متفاوت است .از نظر كيفي اختالف كمي بين
شير شترهاي تك و دوكوهانه وجود دارد ولي مقدار شير توليد شده به وسيله شترهاي دوكوهانه كمتر از
شترهاي تك كوهانه است .در بين نژادهاي مختلف شتر تك يا دوكوهانه نيز اين تفاوت ها مشاهده مي شود.
 2تغذيه :يكي از عوامل مهم و مؤثر بر كميت و كيفيت شير توليدي ،تغذيه مي باشد .در شرايط طبيعي شتر
بيش از ساير دام ها وابسته به مرتع است .وضعيت و شرايط مرتع در تأمين نيازهاي غذايي شتر به میزان زیادی
بر تولید شیر مؤثر است .اختالف بين حداقل و حداكثر توليد شير در مراتع خوب و فقير قابل توجه است .در
شرايط كويري متوسط مقدار توليد بين 1100تا  1600كيلوگرم در  9ماه مي باشد.
 3زمان دوشش (نيمه اول و يا دوم شيردهي) :كميت و كيفيت شير توليد شده در نيمه اول و دوم
شيردهي متفاوت است .مقدار چربي ،پروتئين و اغلب عناصر معدني به جز مس شير در شش ماهه دوم
شيردهي بيش از شش ماه اول است .ولي از نظر مقدار ،ميزان توليد در اوايل دوره شيردهي بيشتر از اواخر
آن ذكر شده است.
 4سن شتر :سن شتر شيرده نيز يكي ديگر از عوامل مؤثر بر كميت و كيفيت شیر توليدي است .مطالعات
نشان می دهد مقدار چربي و الكتوز در شير شترهاي جوان بيش از شترهاي پير و مقدار پروتئين و امالح
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معدني آنها كمتر از شترهاي پير است .در شترهاي ايران نيز شير در زايش اول داراي ماده خشك و چربي
بيشتر بوده ولي پروتئين آن كمتر از شير شترهای  4و  5بار زايش می باشد.
 5جغرافيا و شرايط آب و هوايي :بررسي ها نشان مي دهد كه آب ،هوا و اقليم از طريق رويدادهايي مانند
خشكسالي ،سال های با بارندگی زیاد ،دما و رطوبت و ساير عوامل محيطي ،به صورت مستقيم و غيرمستقيم
بر توليد شير مؤثر است .شتر وابستگي زيادي به منابع طبيعي دارد .ميزان دسترسي شتر به اين منابع تحت
تأثير مستقيم شرايط آب و هوايي (گرما و رطوبت) است .بنابراين توليد شير در پايان فصل خشك كمتر از
يك فصل مرطوب و باراني است .توليد شير در مراتع پر آب بين  3تا  25كيلوگرم در روز و در شرايط آب و
هواي خشك كويري بين  3تا  15كيلوگرم در روز گزارش شده است .بر همين اساس مدت شيردهي ،طي
شرايط مختلف مرتعي متفاوت و بين  7تا  18ماه بوده است.
 6بيماري ها :اغلب عوامل بيماري زا (تري پانوزوم ،انگل هاي داخلي ،كنه ها و جرب ها) بر توليد شير اثر
مي گذارند .به طوركلي بيماري هايي كه موجب اشكال و اختالل در تغذيه طبيعي و گوارش شتر مي شوند ،در
صورتي كه مدت زيادي ادامه داشته باشند ،اثرات نامطلوبي بر توليد شير خواهند گذاشت.
 7مديريت پرورش گله :مديريت و روش پرورش نقش قابل توجهي در كميت و كيفيت توليد شير در يك
واحد پرورش شتر دارد .در شيوه اي كه حاشی ها جدا نگهداري می شوند ،مقدار شير حاصله بيش از زمانی
است كه حاشی همراه مادر است .يكي از داليل آن مصرف بيشتر شير توسط حاشی ها می باشد.
 8تعداد دوشش در روز :تعداد دفعات دوشش در يك روز مي تواند از يك تا شش بار متغير باشد .با افزايش
دفعات دوشش ،مقدار شير حاصله در هر بار دوشش كاهش یافته ولي در كل تا  28درصد افزايش می یابد .از
ساير موارد مؤثر در مقدار شير مي توان به تجربه و مهارت شيردوش ،همكاري شتر در هنگام دوشش و استفاده
از دستگاه شيردوش اشاره كرد.

آزمون ارزیابی عملکرد
رديف

1

مراحل
کار

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

آماده كردن دستگاه شيردوشي ،مواد
دستگاه ضد عفوني كننده ،محل
شيردوشی شيردوشي ،سالن انتظار

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

شايستگي كامل آماده كردن كامل دستگاه شيردوشی 3
شايسته

آماده كردن نسبي دستگاه شيردوشی 2

نيازمند آموزش آماده كردن ناقص دستگاه شيردوشی 1

 9روش دوشيدن شير
گرچه روش هاي صنعتي شيردوشي در شتر مانند گاو شيري با استفاده از دستگاه شيردوشي در چند سال
گذشته به سرعت در حال افزايش است و در كشورهاي حوزه خليج فارس و در برخي مزارع آفريقا و تاجيكستان
تا حدي انجام مي شود ولي هنوز شير شتر در اغلب نقاط دنيا به روش هاي سنتي دوشيده مي شود .در مناطق
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مختلف زمان و تعداد دفعات دوشيدن شترها متفاوت است .در برخي مناطق تنها دو كارتيه را مي دوشند و
شير دو كارتيه ديگر را براي حاشی باقي مي گذارند .در سومالی شترها دو بار در روز ،بعد از طلوع خورشيد
و دو ساعت بعد از غروب شيردوشي مي شوند .در عربستان شترها پس از چراي روزانه و استراحت در هنگام
غروب شيردوشي مي شوند .ولي در كنيا شترها در هر روز سه بار دوشيده مي شوند.
يكي از روش هاي بسيار رايج دوشيدن شير به اين ترتيب است كه شخص در سمت راست حيوان قرار گرفته
و روي پاي راست خود مي ايستد ،پاي چپ خود را خم مي كند ،سپس ظرف شير را در فضاي به وجود آمده
قرار داده و با گرفتن و فشردن دو سر پستان شروع به شير دوشي مي كند .برخي دیگر در حالي كه با يك
دست ظرف شير را در دست دارند ،با دست ديگر پستان را مي دوشند .عده اي از شترداران ظرف شير را به
گردن خود مي آويزند ،زیرا هم نگهداري
ظرف و هم دوشيدن شير با يك دست،
كاري مشكل و سخت است.
گر چه دوشیدن شتر با دست ممکن است
از نظر اقتصادی در مقایسه با خرید دستگاه
شیردوش سیار برای تعداد پایین دام منطقی
و توجیهپذیر باشد ،اما باید توجه داشت
که با دوشش شتر توسط دستگاه عالوه بر
پایهگذاری روش صحیح دامداری در گله،
احتمال کمدوشی دام و ابتال به بیماریهای
پستانی کاهش می یابد.
دوشیدن شتر با استفاده از ماشين شیردوشي
هدایت شتر به محل شیردوشی
برای به حداقل رساندن زمان ورود هر شتر به محل شیردوشی باید یک خط ورودی مستقیم از محل تجمع
یا انتظار دام ها تا سالن شیردوشی وجود داشته باشد .درهای ورودی و خروجی باید خودکار باشند تا زمان
و کار شخص دوشنده به حداقل برسد.
برای جدا کردن محل انتظار از محل
دوشش ،می توان از در کشویی استفاده
نمود .محل انتظار باید به اندازه ای بزرگ
باشد که تمام شترها را در خود جای دهد.
به طور کلی شترها نباید بیش از  2ساعت
در محل انتظار نگه داشته شوند .انتقال
شترها به جايگاه شيردوشي بايد به تدریج
و با آرامش صورت گیرد ،اگر شترها دچار
استرس شوند ،فرآيند نزول شير در مجاري
شيري دچار اختالل مي شود .بنابراين بايد
هدایت شترها به سالن شیردوشی
از رفتار خشن با دام ها پرهيز نمود.
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آزمون ارزیابی عملکرد
رديف

2

فعالیت
کارگاهی

مراحل کار

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

هدايت دام
براي دوشش

دام
سالن انتظار
سالن شيردوشي

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

شايستگي كامل

انتقال صحيح دام

3

شايسته

انتقال قابل قبول

2

نيازمند آموزش

انتقال غير قابل قبول

1

نمره

اقدامات قبل از دوشش دام
مواد ،تجهیزات و شرايط مورد نیاز
 ١لباس کار مناسب و تمیز  2استریپ کاپ
 4حوله تمیز
 3دستمال خشک
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار مناسب و تمیز بپوشيد.
 2تجهیزات و مواد را آماده کنید.
 3یک محیط عاری از تنش برای شتر به وجود آورید.
 4وقتی شترها وارد محل شیردوشی شدند ،نوک سرپستانک ها را با محلول ضدعفونی کننده گرم کام ً
ال
شست وشو دهید.
 5پستان ها را با یک دستمال جداگانه برای هر شتر کام ً
ال ماساژ داده و خشک کنید.
 6شیر اول هر کاریته را روی استریپ کاپ بدوشید و دور بریزید.

آزمون ارزیابی عملکرد
رديف

3

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد،
مراحل
کار تجهیزات ،زمان،
مکان و )...
اقدامات
قبل از
دوشش

دستمال ،مواد
ضدعفوني كننده،
آب گرم و سرد

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

شايستگي كامل

انجام کامل اقدامات قبل از دوشش

3

شايسته

انجام نسبتاً کامل اقدامات قبل از دوشش

2

نيازمند آموزش

انجام ناقص اقدامات قبل از دوشش

1

نمره
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بهداشت شير
نظر به روش هاي سنتي رايج پرورش شتر در بسياري از نقاط دنيا ،و نوع شيردوشي رعايت اصول صحيح
شيردوشي دشوار مي باشد ،ولي اين امر موجب نمي شود كه حداقل اصول بهداشتي رعايت نگردد .مواردي كه
بايد در شيردوشي مراعات شود در زیر بیان شده است.
شيردوشي بايد از دام سالم انجام شود؛ زيرا شير حيوان بيمار ممكن است حاوي باكتري هاي مضر براي مصرف كننده
باشد .چنانچه حيوان تحت درمان با آنتي بيوتيك است ،شير ممكن است داراي بقاياي دارو بوده و اين مواد مانع
رشد و فعاليت باكتري اسيد الكتيك در فرآورده هاي دامي شود .قبل از دوشش ،مبارزه با انگل هاي خارجي به ويژه
كنه ها ضروري است .چون در غالب موارد كنه ها روی پستان و اطراف آن مشاهده مي شود.
دست فرد شيردوش بايد تميز و عاري از زخم و جراحت باز باشد و فرد بايد قبل از شيردوشي دست خود را
تميز شسته و خشك كند.
همه وسايل مرتبط با شيردوشي و فرآوري شير بايد تميز و ضدعفوني شود و شيردوشي در مكاني تميز و دور
از گرد و خاك و آلودگي (حشرات ،كود و آب راكد) انجام شود.
نگهداري ظروف در شرايط مناسب (هواي خشك) و به دور از گرد وخاك ،رطوبت و حشرات انجام شود.
مناسب ترين ظروف براي جمع آوري و نگهداري شير ظروف استيل است .ظروف قبل از استفاده بايد با محلول
كلر (با غلظت  250ميلي گرم در ليتر) در دماي بين  35تا  40درجه سانتي گراد به مدت  10الي  20دقيقه
به طور كامل ضدعفونی شوند.
شير به محض دوشيدن بايد به سرعت تا دماي  4درجه سانتی گراد خنك شود و فرآوري آن بعد از مدت يك
روز انجام شود.
پستان ها معموالً آلوده و كثيف هستند و بايد تميز و ضدعفونی شوند .شيري كه در شروع دوشش از هر كارتيه
گرفته مي شود ،ممكن است آلوده به ميكروب هاي زيادي باشد .بايد توجه داشت كه اين شير جدا دوشيده شود.
براي ضدعفونی پستان ها غوطه ور نمودن همه پستان در مايع پاك كننده قليايي با غلظت  0/5تا  1درصد با
دماي  40تا  45درجه سانتي گراد به مدت الزم ضروري است.
شستن چرك و كثافات از سطح پستان با استفاده از آب سرد يا ولرم به كمك برس پالستيكي نرم براي حذف
تمام آلودگي ها انجام شود.
پس از غوطه ور نمودن پستان ها ،پستان با آب خالص براي از بين بردن تمام مواد ضدعفونی كننده شست وشوي
نهايي شود .بايد توجه داشت كه استفاده از مقدار كم مواد شوينده و غلظت كم مواد ضدعفونی كننده و يا كاهش
مدت زمان ضدعفونی ،ممكن است موجب گردد ضدعفونی كامل انجام نشود .ضمن اينكه اين كار باعث مقاومت
ميكروب ها شده و آنها را در برابر تركيبات موجود در مواد شوينده و ضدعفونی كننده ها مقاوم مي نمايد.
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انواع روش هاي شيردوشي شتر

خدمات جنبی پرورش دام
فعا   لیت
کارگاهی

شیردوشی دام
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١دستگاه شیردوشی  2سالن شیردوشی  3شیلنگ آب یا سطل آب  4دستمال کاغذی
 5استریپ کاپ  6ابزار شست وشوی سرپستانک ها  7سطل شیر  8ماده ضدعفونی کننده
الف) شیردوشی با دستگاه
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار بپوشيد.
 2تجهیزات و مواد اولیه را آماده کنید.
 45 3ثانیه تا یک دقیقه پستان ها را ماساژ دهید.
 4دستگاه شیردوش را به سرپستانک ها متصل کنید.
 5دستگاه شیردوش را زیر شتر طوری تنظیم کنید که در زوایای قائمه نسبت به کف پستان قرار گیرد.
 6پس از پایان شیردوشی ،دستگاه را از سرپستانک ها جدا کنید .در این مرحله شیر خأل را ببندید و
دستگاه را به آرامی بردارید.
 7بالفاصله پس از جدا کردن دستگاه شیردوشی از پستان شتر ،سرپستانک ها را باید در یک محلول
ضدعفونی کننده مؤثر غوطه ور کنید.
 8پس از پایان شیردوشی ،تمام وسایل شیردوشی را باید کام ً
ال تمیز و ضدعفونی کنید.
ب) شیردوشی با دست
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١سطل شیر  2ماده ضدعفونی کننده  3دستمال
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار بپوشيد.
 2تجهیزات و مواد را آماده کنید.
 3قبل از شیردوشی دست های خود را تمیز شسته و ضدعفونی کنید.
 4در شیردوشی با دست ،یک نفر یک سطل زیر پستان شتر نگه دارد.
 5با انگشت شست و سبابه قسمت باالی سرپستانک را فشار دهید تا شیر در پستانک حبس شود.
 6سرپستانک را با سه انگشت دیگر خود ،به ترتیب با انگشت وسط ،انگشت سوم و سپس با انگشت
چهارم به کف دست فشار دهید .با این کار شیر از مجرای سرپستانک به بیرون جاری می شود.
 7سرپستانک را با سه انگشت دیگر خود ،به ترتیب با انگشت وسط ،انگشت سوم و سپس انگشت چهارم
به کف دست فشار دهید .با اینکار شیر از مجرای سرپستانک به بیرون جاری می شود.
 8وقتی شیر با فشار از سرپستانک خارج شده ،فشار انگشتان آزاد شده و شیر از دهلیز پستان به داخل
سرپستانک جاری می شود .با تکرار روش مذکور دوباره سرپستانک تحت فشار قرار دهید تا شیر از آن
خارج شود .این کار را تا پایان شیردوشی تکرار کنید.
 9پس دوشی کنید.
 10سرپستانک را بین انگشت شست و انگشت اول (سبابه) خود پایین بکشید .وقتی به نوک سرپستانک
رسیدید فشار را آزاد کنید و همین مراحل را دوباره تکرار نمایید.
 11پس از شیر دوشی ،شیر را در جای مناسب و تمیز نگهداری کنید.
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آزمون ارزیابی عملکرد
رديف مراحل کار
دوشش دام
4

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...
دستگاه شيردوشی ،دام
محل دوشش

نتایج ممکن
شايستگي كامل
شايسته
نيازمند آموزش

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)
انجام كامل مراحل دوشش

نمره
3

انجام نسبتاً كامل مراحل دوشش 2
انجام ناقص مراحل دوشش

1

نگهداري و انتقال شير
يكي از مشكالت شير شتر ،نگهداري و انتقال آن است .در گذشته در بسياري از نقاط ،مازاد شير شتر را
به صورت تازه و خام و يا به صورت تخمير شده مصرف مي كردند .لذا نگهداري شير خيلي مشكل نبود و مجموع
كارهاي جمعآوري و نگهداري و ضدعفونی ظروف با شيوههاي سنتي انجام ميشد .البته شير شتر به دليل داشتن
مواد ضدميكروبي مناسب نسبت به شير گاو و گاوميش حساسيت كمتري از خود در حمل و نقل و انبارداري
نشان داده و ديرتر تغيير ماهيت ميدهد .شير شتر حتي در گرماي  30درجه سانتيگراد ،حدود  8ساعت قابل
نگهداري است و فقط مقدار اسيديته آن مختصري افزايش مييابد و در مزه آن تقريباً تغييري حاصل نميشود
ولي شير گاو در اين دما پس از  3ساعت ترش میشود .شير شتر در هواي خنك و دماي  10درجه سانتیگراد
ترش نميشود و ميتوان آن را بيش از  72ساعت نگهداري نمود .براي ذخيره به مدت طوالنيتر بايد شیر در 4
درجه سانتيگراد نگهداري شود .اين خصوصيت شير شتر براي صحرانشينان بهدليل نداشتن وسيله خنك كردن
شير ،مهم است .شير پس از دوشش با توجه به شرايط محيطي تا مدتي در برابر ترش شدن مقاومت مي كند و
پس از آن با فعاليت و تكثير انواع باكتريها ،مقدار اسيديته آن افزايش مييابد.
پاستوریزه کردن شیر
امروزه براي افزايش ماندگاري شير آن را پاستوريزه و بهصورت تجاري در اختيار مصرف كنندگان قرار ميدهند.
براي پاستوريزه كردن شير آن را در دماي  70درجه سانتیگراد به مدت  15ثانيه و يا دمای  63درجه سانتيگراد
به مدت  30دقيقه قرار ميدهند .اين عمل سبب از بين رفتن كليه ميكروبهاي مضر مانند عوامل بيماريهاي
تبمالت و سل ميشود .بايد دقت شود كه در
اثر پاستوريزه شدن همه ميكروبهای شیر ازبين
نرفته و برخي از باكتريهاي غيرمضر در شير باقي
مانده كه میتواند سبب ترش شدن شير پاستوريزه
در طوالني مدت شود .اما با استريل كردن شير در
دماي  135تا  150درجه سانتیگراد ،هاگهاي
مقاوم به گرما از بين رفته و ميتوان بعد از آن
در بستهبنديهاي مناسب شير را تا چند ماه در
شرايط معمولي نگه داشت.
پاستوریزه کردن شیر

240

خدمات جنبی پرورش دام
فعالیت
کارگاهی

اقدامات پس از دوشش دام
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١ماده ضدعفونی کننده  2دستمال  3شتر
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار بپوشيد.
 2تجهیزات و وسایل را آماده کنید.
 3پس از شیردوشی ،سرپستانک ها را فورا ً در یک محلول ضدعفونی غوطه ور کنید.
 4پس از پایان شیردوشی ،وسایل کار را کام ً
ال تمیز و ضدعفونی کنید.
 5وسایل را در محل خود قرار دهید.
 6پس از هر شيردوشي لوله ها و دستگاه هاي شيردوشي ،كف و ديواره هاي سالن شيردوشي و كليه
ظروف را شست وشو و ضدعفونی کنید.
 7شیر را به نحو صحیح نگهداري و انتقال دهید.
مصرف شير شتر
مقدار متوسط مصرف شير  4ليتر به ازاي هر فرد در سال در دنيا به طور رسمي ذكر شده است .بيشترين
مصرف شير در كشورهاي سومالي (بيش از  100ليتر) ،عربستان ،موريتاني و مالي (بين  30تا  100ليتر)
مي باشد.

فروش شير شتر در هر نقطه از دنيا متفاوت است و به صورت سنتي و يا تجاري عرضه و به فروش می رسد.
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آزمون ارزیابی عملکرد
مراحل
رديف
کار

5

اقدامات
پس از
دوشش

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،نتایج ممکن
زمان ،مکان و )...

انجام كامل اقدامات پس از دوشش

نمره

مواد ضدعفونی كننده شايستگي كامل
دستگاه شيردوشی
انجام نسبی اقدامات پس از دوشش
شايسته
آب گرم و سرد

2

انجام ناقص اقدامات پس از دوشش

1

نيازمند آموزش
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استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)
3

خدمات جنبی پرورش دام

ارزشیابی شایستگی شیردوشی
شرح کار:
1ـ تعيين زمان و دفعات شيردوشي
2ـ راه اندازي دستگاه شيردوشی
3ـ هدايت دام براي دوشش
4ـ اقدامات قبل از دوشش
5ـ دوشش دام
6ـ اقدامات پس از دوشش
استاندارد عملکرد:
شيردوشي  10رأس گاو يا  10نفر شتر با ماشين شيردوشی يا به روش دستي
شاخص ها:
1ـ انجام شيردوشي در زمان مناسب
2ـ دستگاه شيردوشي در حال كار
3ـ استقرار دام در محل دوشش
4ـ شست وشو و ضدعفونی پستان دام
  5ـ تخليه كامل شير از پستان
  6ـ شست و شوي پستان و ضدعفونی دستگاه شيردوشی
شرايط انجام كار:
شيردوش ،مواد ضدعفونی كننده ،برق ،لباس كار ،محل شيردوشي ،آب سرد و گرم ،گاو شيري و سالن انتظار شيردوشي.
ابزار و تجهيزات:
سطل ،دستمال ،مواد ضدعفونی كننده ،موتور برق اضطراری ،لباس كار ،وسايل شست وشو ،دستگاه شيردوشی ،وسايل برودتي ،نمون برگ ها و شناسنامه توليد.
معیار شایستگی:
ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی از 3

1

آماده كردن دستگاه شيردوشی

2

2

هدايت دام براي دوشش

1

3

اقدامات قبل از دوشش

2

4

دوشش دام

2

5

اقدامات پس از دوشش

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و
نگرش :رعايت بهداشت فردي ،رعايت مسائل بهداشتي براي گاو ،وقت شناسي،
دفع مناسب پسماندهاي حاصل از دوشش ،درستكاري و مديريت زمان.
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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واحد یادگیری 9
سم چینی
آیا تا به حال پی بردهاید؟
نقش و اهمیت سم طبیعی و سالم چیست؟
به چه دالیلی سم چینی در گاو صورت می گیرد؟
براي سم چینی به چه وسایلی نیاز است؟
نقش سم در تولید و تغذیه دام چیست؟
چه اقداماتی قبل و بعد از سم چینی دام انجام می شود؟
سم تأثیر به سزایی در سالمت و تولیدات دام دارد ،یکی از وظایف مهم دامدار مراقبت از طبیعی بودن و سالمت
سم است ،به همین منظور دامدار باید هر  6ماه یک 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 یکی از مشکالت بسیار پرهزینه در گاوهای شیری است.
لنگش پس از ورم پستان دومین بیماری پر هزینه گاوداری ها است که به شدت عملکرد اقتصادی واحد را تحت
تأثیر قرار می دهد .بر اساس بررسی های انجام شده ،لنگش می تواند درصد باالیی از حذف های اجباری گله را به
خود اختصاص دهد به طوری که بیش از ١٥درصد گاوهای حذفی در گله های شیری به علت تأثیر مستقیم لنگش
و تقریباً بیش از  50درصد به علت تأثیرات غیرمستقیم لنگش روی ظرفیت تولیدمثلی و تولید سالیانه شیر ،حذف
می گردند .پوشش کف بستر ،طراحی بهاربند ،مدیریت تغذیه و خصوصاً مراقبت پیوسته از سم گاوها ،پیشگیری از
ایجاد بیماری ها و عوارض سم و اصالح و سم چینی مرتب نقش به سزایی در پیشگیری از لنگش گاوها ایفا می کند.
برای ایجاد سالمت و تولید باال در گله ،مراقبت پیوسته از سم گاوها و اصالح و سم چینی مرتب توسط افراد ماهر
سم چین می تواند یکی از راه های مهم به حداقل رساندن ضرر و زیان واحدهای پرورش گاو شیری کشور باشد.

استانداردعملکرد
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود ،سم چینی دام را در طول سال انجام دهند.
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سم چینی
بحث
کالسی

در مورد فواید سم چینی بحث کنید؟

سم یک بافت پوششی اختصاصی می باشد که نقش مهمی در حرکت حيوان داشته و وزن بدن را در حالت
سکون و حرکت تحمل می کند .این عمل ،عمدتاً توسط دیواره های سم صورت می گيرد.
اصالح سم ،به منظور ایجاد عملکرد مناسب می باشد .مشکالت سم بيشتر در قسمت بیرونی سم ها به وجود
می آید.
فواید سم چینی
از نفوذ اجسام خارجی به داخل بافت شاخی سم جلوگيری می کند.
سبب ایجاد عملکرد مناسب اندام ها و حرکت دام می شود.
باعث تقسيم بهتر وزن ،بر قسمت درونی هر سم می شود.
سبب تقسيم بهتر وزن ،روی دو سم مجاور می گردد.
موجب تغذیه بهتر دام می شود.
ساختمان سم
 ١اپيدرم :تغيير شکل یافته و تبدیل به
جعبه شاخی سم شده است.
 ٢کوریوم (درم)
 ٣بافت زیر جلدی (هيپودرم)
کوئيک :حفاظت از نسوج زنده سازنده
پوشش شاخی را بر عهده دارد.
جذب ضربات ،توسط دیواره سم صورت
میگيرد .کاهش جذب ،سبب ایراد فشار
بر مفاصل ،تاندونها ،رباطها و  ....میگردد.

کانون استخوان

تاندون خم کننده یا
فلکسور سطحی
تاندون خم کننده یا
فلکسور عمیق
پوست

استخوان پاسترن بلند
پوست

استخوان پاسترن کوتاه
تاج سم

استخوان نویکوالر
استخوان پدال یا
کافین
دیوار سم

دیجیتال پشتی
قورباغه سم

کف سم

خط سفید
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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 نيز باهم تماس دارند .این بخش متشکل از اجزاي
بافت مخملی ،دیواره ،کف و پياز است.

تاج سم

پاشنه
سم

حلقه های
رشد
دیوار
دیواره
بیرونی

قسمت های قابل مشاهده سم در حالت ایستاده دام شامل دیواره خارجی و پياز سم می باشد .تاج سم شامل
نوار تاجی ،نوار اکليلی و لبه تاجی است و محل اتصال پوست با بافت شاخی می باشد .اتصال به وسيله بافت
شاخی محکمی به نام نسج مخملی انجام می شود.
فضای داخلی جعبه شاخی
استخوان پاسترون
سم :دو سوم قدامی ،توسط
بند سوم انگشت و وتر
خمکننده عمقی و یک
استخوان پدال یا کافین
سوم خلفی ،توسط بالشتک
انگشتی (فيبر و چربی)
اشغال شده است.

استخوان نویکوالر
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تاندون خم کننده یا
دیجیتال پشتی فلکسور عمیق

خدمات جنبی پرورش دام

 ١دیواره سم :معادل ناخن انسان بوده و فاقد رگ خونی و عصب می باشد .رشد مداوم به سمت پائين داشته
و لبه تحمل کننده وزن را تشکيل می دهد .دارای سطح داخلی (محوری) و سطح خارجی (غير محوری) است.
سطوح در جلو ،لبه پشتی را تشکيل می دهد که به سمت نوک سم (پنجه) امتداد دارد .سطوح در عقب ،به
وسيله دو شيار ،محدود می شود .شيار داخلی ،مهم تر است و احتمال سوراخ شدن و عفونت مفصل کافين
وجود دارد .ستيغ های برجسته ای ،به نام حلقه های زایا ،به موازات نوار تاجی ،رشد می کنند .که دارای چهار
الیه است:
خارجی :سطح خارجی دیواره را پوشانده و از اتالف رطوبت سم جلوگيری می کند.
ميانی :ضربه گير است.
داخلی (بافت مورق غير حساس) :ورقه های شياردار است.
زایگر :الیه مولد و زنده بوده و تغذیه آن به طور غيرمستقيم از خون انجام می شود.
 ٢کف سم :ناحيه نسبتاً نرم ،در زاویه بين دیواره داخلی و خارجی می باشد .از دیواره ها ،به وسيله خط
سفيد ،جدا می شود .خط سفيد ارتباط دهنده بين لبه تحمل کننده وزن و قسمت شاخی کف سم بوده و چند
ميلی متر عرض دارد .آميختگی غيرمحسوس کف و پياز سم ،در وسط (به شکل عدد  )٨می باشد .کف سم،
مستقيماً روی بند سوم انگشتان قرار گرفته است .کف سم در نواحی پنجه و پياز ٧ ،ميلی متر و در ميانه ۵
ميلی متر ضخامت دارد.
 ٣پياز سم :نمای خلفی و قسمت قابل مالحظه ای از کف سم را تشکيل می دهد .اصلی ترین قسمت
تحمل کننده وزن دام است .نسبتاً نرم ،ولی ضخيم می باشد .به خصوص در رطوبت و بستر کود ،تمایل به
ورقه ورقه شدن دارد.
توجه

با شکاف در سم و رشد ميکروب ها ،تخریب درم و گندیدگی سم ایجاد مي شود.

در اواخر دوران جنينی ،نسج شاخی پياز سم ،رشد بيش از حدی داشته و ایجاد بالشتک نموده و دیواره و
کف سم را در بر می گيرد .از ایجاد آسیب به پرده های جنینی پیشگیری می کند .بعد از تولد در مجاورت هوا،
خشک می شود و حدود  ۴روز پس از تولد ساييده می شود.
غشاي ميانی پوست (کوریوم ـ درم)
الیه قوی و مستحکم می باشد .واجد اعصاب و عروق است .تغذیه قسمت های مختلف سم را برعهده داشته و
سبب تقليل فشارهای وارده بر سم می شود.
انواع کوریوم ها عبارت اند از:
کوریوم نسج مخملی
کوریوم تاجی
کوریوم مورق
کوریوم پياز سم
کوریوم کف سم
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بافت زیر جلدی (هيپودرم)
امکان جابه جایی پوست را فراهم می کند .در برخی قسمت ها ،رشد زیادی کرده و در زیر کوریوم تاجی،
بالشتک تاجی را تشکيل می دهد .زیرکوریوم پياز سم ،بالشتک انگشتی را ایجاد می کند .شامل دستجات
کالژن و نيز چربی است .این بخش ضد ضربه بوده و پخش کننده فشارهای وارده بر سم می باشد.
استحکام سم
سطح تحمل کننده وزن ،در قسمت تحتانی دیواره و پياز سم قرار دارد.
در جایگاه صاف :وزن روی لبه تحمل کننده وزن در ناحيه غيرمحوری 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 دایم در حال جایگزینی است .میزان تشکیل و از بین رفتن بافت شاخی به همراه
تغییرات کیفیت بافت شاخی در حیواناتی که مدت بیشتری در محیط بسته نگه داری می شوند ،اهمیت
بیشتری می یابد .سطوح ساینده و سخت مانند بتن ،میزان سایش سم را افزایش داده در نتیجه بافت شاخی
جدید با کیفیت باال جایگزین بافت ساییده شده می گردد در غیر این صورت تولید حیوان کاهش خواهد یافت.
بافت شاخی سم از تکامل سلول های اپیدرمی به وجود می آید.
رشد بافت شاخی ماهيانه حدود  ۵ميلي متر ( ۶سانتی متر در سال) می باشد .بيشتر در لبه جلویی دیواره غير
محوری صورت می گيرد .در صورت عدم اصالح ،فشار بر وتر خم کننده عمقی و استخوان ناوی وارد گشته و
دام احساس ناراحتی می نماید.

رشد و سایش سم

عوامل اصلی که روی میزان رشد و سایش سم اثر می گذارند عبارتند از :سن ،مرحله شیرواری ،نژاد ،فصل،
غذا و شکل بستر.
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تحقیق
کنید

اثرات سن ،مرحله شیرواری ،نژاد ،فصل ،غذا و شکل بستر را روی میزان رشد و سایش سم بررسی کنید؟

رشد اضافی سم

سم طبیعی و غیر طبیعی
قبل

بعد
سم طبیعی

سم خیلی بلند

از شایع ترین حاالت غیر طبیعی سم ،بلندی بی رویه و غیرعادی آن است .در موارد بسیار حاد ،ناخن ها به طرف
باال خم و حتی کج می شوند .در چنین شرایطی ،کف پای حیوان بیشتر از دیواره سم ،وزن حیوان را تحمل
می کند .اگر این شرایط برای مدت طوالنی ادامه یابد ،صدمات داخلی شدیدی به سم حیوان وارد می شود.
رشد غیر طبیعی طول ناخن ها ،برای پاهاي حیوان ایجاد اشکال می کند .حالت پیچیدگی ناخن ها ،اشیاي
خارجی را در داخل سم نگه می دارد و احتمال عفونی شدن را افزایش می دهد .سم هایی از این نوع مستعد
آسیب دیدگی و در نتیجه ابتال به آبسه اند.
تمام حیوانات گله را هر یک یا دو ماه مورد مشاهده و بازدید کامل و دقیق قرار دهید .فهرستی از حیواناتی که
نیاز به معاینات دقیق دارند ،تهیه کنید .با یک سطح صاف و مسطح می توانید حیواناتی که نیاز به سم چینی
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دارند را مشخص کنید .در گله های شیری ،سالن شیردوشی مکان مناسبی برای مشاهده این قبیل گاوها است،
زیرا گاوها روی یک 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 باید صرف کرد تا گاوها را در حالی
که روی سطح صاف برای مصرف خوراک ایستاده 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 یا ایستادن از سوی دیگر یا از جلو به عقب ،حرکت نوسانی
داشته باشد.
گاوهای نر را باید یک تا دو ماه پیش از شروع فصل جفت گیری ،برای رشد بی رویه سم ،مورد مشاهده دقیق
قرار دهید .اجرای یک برنامه دقیق ،عملکرد و تولیدمثل گله را بهبود خواهد بخشید و ثمره آن افزایش میزان
آبستنی ،افزایش تعداد گوساله های از شیر گرفته و باالخره درصد باالی سود خواهد بود.
در پرورش گاوهای شیری ،گاوداران باید از یک 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  6تا  8هفته
به زایمان آنها باقی مانده ،خودداری کنید .بهترین زمان انجام این کار ،چند هفته پیش از پایان دوره شیردهی
است ،زیرا در این زمان سم گاوها در اثر ورود به آغل خشک یا مرتع ،سفت و سخت می شود .اجرای این برنامه
باعث می شود که گاوها مدت بیشتری در گله بمانند و تولید شیر آنها افزایش یابد.
مراحل ارزیابی سم
برای ارزیابی سم مراحل زیر را انجام دهید:
 1سم را از کود و کثافات ،تمیز کنید.
 ٢طول سم را بر اساس نژاد و سن مشخص کنید که به طور متوسط اندازه آن ،حدود  ٧سانتی متر است.
 3ضخامت کف سم باید حدود 7ـ 5ميلی متر باشد.
 4برای بررسی ارتفاع سم ،هر دو سم را در یک دست گرفته و باال آورده و از باال به پایين (به سمت پنجه)،
مشاهده کنيد.
برای بررسی سم از نمای جانبی ،موارد زیر را بررسی کنید:
شيب قدامی سم (لبه پشتی با کف سم)
در اندام حرکتی قدامی :باید حدود  ۵٠درجه باشد و در اندام حرکتی خلفی :باید  ۵۵درجه باشد.
ارتفاع پياز سم از سطح زمين :الزمه این بررسی ،داشتن دید صحيح است.
از نمای خلفی ،موارد زیر را باید بررسی کنید:
دیواره غير محوری ،باید تقریباً عمود به سطح زمين باشند.
پاها :سطح اتکای سم داخلی نسبت به خارجی ،کمتر است.
دست ها :بين هر دو سم ،شرایط مساوی ،حاکم می باشد.
از نمای مقابل:
دیواره های داخلی و خارجی ،باید عمود بر سطح زمين باشند.
از نمای تحتانی پاها را بررسی کنید:
نمو دیواره محوری و پاشنه سم داخلی ،کمتر از سم خارجی است .بنابراین ،روی ناحيه غير محوری سم
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داخلی ،وزن بيشتری وارد می شود.
 5در پایان دام های نیازمند به سم چینی را شناسایی کنید.
فعا   لیت
کارگاهی

تفكيك دام ها بر اساس شکل طبیعی و غیر طبیعی سم
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار مناسب
 2لوازم نگارش
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار بپوشيد.
 2لوازم نگارش را همراه داشته باشید.
 3سم دام ها را هنگام راه رفتن در سطح صاف و مسطح بررسی کنید.
 4دام هایی که سم آنها غیر طبیعی است مشخص کرده و شماره آنها را یادداشت کنید.
 5سم دام های دارای مشکل را در اسرع وقت اصالح کنید.
 6سم گاوهای نر را یک تا دو ماه قبل از شروع فصل جفت گیری مورد بررسی دقیق قرار دهید.
 7حداقل سالی دو بار گاوهای شیری را سم چینی کنید.

آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
(ابزار،مواد،
مراحل
نتایج ممکن
رديف
تجهیزات ،زمان،
کار
مکان و )...

1

بررسی
سم دام

دام

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

شايستگي كامل تفكيك صحیح دام ها از نظر وضعیت سم
شايسته

نمره

3

تفكيك نسبتاً صحيح دام ها از نظر وضعیت سم 2

نيازمند آموزش عدم تفكيك صحیح دام ها از نظر وضعیت سم 1

ابزار و مواد مورد نیاز سم چینی
مهار سم چینی ،میز کج شونده ،طناب دهنه و ابزار سم چین
اسکنه چوب بری
قيچي سم چيني
چاقوی معاینه یا نعل بندی
چاقوی سم چینی (رنت) :برای تراشيدن قسمت های نرم (پياز و کف سم) به کار می رود .چاقوی سم تراش
انواع چپ ،راست و دو کاره دارد.
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چکش
سوهان
ماشین سمباده برقی
تخته یا جعبه در ابعاد  40× 60سانتی متر
طناب
محلول ید  7درصد یا سایر محلول های ضدعفونی کننده
قیچی سم چینی

برخي از ابزارها و مواد مورد نياز براي سم چینی
فعالیت
کارگاهی
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آماده کردن وسایل مورد نیاز براي بررسي سم
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار مناسب
 2ابزار و مواد مورد نیاز سم چینی
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار مناسب بپوشيد.
 2وسایل مورد نیاز سم چینی مانند مهار سم چینی ،میز کج شونده،
طناب دهنه و ابزار سم چین ،اسکنه چوب بری ،گاز  انبر سم ،چاقوی
معاینه یا نعل بندی ،چاقوی سم چینی ،چکش ،سوهان ،ماشین
سمباده برقی ،تخته یا جعبه در ابعاد  40×60سانتی متر ،طناب ،محلول های ضدعفونی کننده را لیست کنید.
 3مراکز معتبر را برای خرید وسایل سم چینی شناسایی کنید.
 4وسایل مورد نیاز سم چینی را از مراکز معتبر با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنید.

خدمات جنبی پرورش دام

آزمون ارزیابی عملکرد
رديف

2

مراحل
کار

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

آماده
سري سم چين ،تراوا ،دام
مواد ضدعفوني كننده ،وسايل
كردن
مهار دام
وسايل كار

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

شايستگي كامل آماده كردن کامل وسايل کار

3

آماده كردن ناقص وسايل کار

2

شايسته

نيازمند آموزش آماده نكردن وسايل کار

نمره

1

روش هاي مقيد كردن دام
گاوها را در هنگام سم چینی باید مقید کرد .این مهار می تواند کامل باشد ،مانند وقتی که از میز کج شونده و
مهار سم چینی استفاده می گردد یا می تواند ناقص باشد مانند زمانی که پای حیوان را برای سم چینی با دست
مهار می کنید .قبل از مهار دست یا پای حیوان برای اصالح سم ،باید دام را در مکانی مانند تراوا قرار داد .مهار
سم تراشی به چهار نوع تقسیم می شود:
 1بلند کردن پای حیوان با دست :این روش مطمئن ترین و بی خطرترین روش مهار است ،الزم است دو نفر
حضور داشته باشند .یکی پای حیوان را با دست بلند کند و دیگری سم چینی را انجام دهد .این روش حداقل
تنش و صدمه را برای حیوان ایجاد می کند.
 2مهار سم چینی :از این روش برای همه حیوانات می توان استفاده نمود.
 3میزهای کج شونده :میزهای کج شونده که حیوان را کام ً
ال مهار و کنترل می کنند ،انواع گوناگونی دارند
از انواع مدرن هیدرولیکی گرفته تا مدل های دست ساز که به خوبی کار می کنند .این روش مهار ،آسان ترین
روش برای شخص سم چین و سریع ترین راه برای چیدن سم حیوان است.
 4روش دیگر برای مهار دام انداختن حیوان روی زمین با استفاده از طناب است ،در این روش حیوان با
طنابی به بلندی  1/5تا  2/5متر بسته می شود .از این نوع مهار باید در یک آغل با بستر مناسب و در مرتع
یا در یک آغل با بستر خاکی استفاده شود .از این روش مهار نباید برای گاوهایی که  6تا  8هفته به زایمان
آنها مانده ،استفاده نمود.
مقید کردن دام برای سم چینی
در زیر روش های مقید کردن دام جهت سم چینی آمده است:
الف) بلند کردن پای حیوان با دست

 1برای بلند کردن دست گاو ،مقابل دست حیوان طوری بایستید که جهت صورت شما رو به پشت گاو
باشد.
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 2با دست های خود دست حیوان را از مفصل باالی سم بگیرید و انگشتان شست خود را زیر برآمدگی شاخی
پشت سم قرار دهید و دست حیوان را بلند کنید.
 3دست 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.
 4برای بلند کردن پای حیوان ،کنار پا و رو به پشت آن بایستید .ران خود را درست زیر مفصل باالی زانوی
حیوان قرار دهید .پای حیوان را از مفصل باالی سم بگیرید و انگشتان شست خود را زیر برآمدگی قرار داده
و پا را باال بکشید.
 5اگر حیوان همکاری کرد ،می توانید پای آن را روی تخته یا جعبه قرار داده و سم چینی کنید.
 6همین که پای حیوان روی جعبه قرار گرفت ،پای حیوان را از قسمت باالی مفصل خرگوشی ،به طرف پایین
فشار دهید و آن را بی حرکت نگه دارید.
 7اکنون دام برای سم چینی آماده است.
ب) استفاده از مهار سم چینی

 1حیوانات را به مهار سم چینی ببرید و سر آنها را در گردن گیر مهار کنید .سر حیوان را با افسار و یک گره
زودگشا ببندید تا حرکت سر به حداقل برسد.
 2سه تسمه یا کمربند چرمی20ـ  15سانتی متری را برای نگهداری و حفاظت از حیوان ،زیر بدن آن قرار
دهید.
 3تسمه ها را در پشت دست ها ،درست در مقابل ناف یا غالف در جلوی پستان در گاوهای ماده قرار دهید.
 4کمربندها را کمی بکشید آنقدر که حیوان از جایش بلند نشود.
 5یک قطعه طناب را باید دور پای عقبی حیوان ،بین برآمدگی شاخی پشت سم و سر سم قرار دهید.
 6طناب را به عقب و باال بکشید و پای حیوان را بلند کنید.
 7قسمت جلوی پای حیوان را روی تخته  10×15سانتی متر قرار دهید.
 8سپس یک نفر دیگر با فشار دادن پا از قسمت باالی مفصل خرگوشی ،آن را بی حرکت نگه دارد.
 9تا پایان کار سم چینی ،مهار پای حیوان را با فشار بر روی مفصل خرگوشی ادامه دهید.
 10هر بار فقط یک پای حیوان را بلند کنید تا حیوان بتواند سرپا بایستد.
 11اگر حیوان در مهار به طرف پایین لغزید ،فورا ً طناب را رها کرده و کشش روی مفصل خرگوشی را آزاد
کنید تا حیوان مجروح نشود.
 12دست حیوان را با یک اختالف مانند پای عقب
آن بلند و مهار کنید .به جای فشار دادن مفصل
خرگوشی به پایین ،دست حیوان را با یک ران و
یک دست خود نگه دارید .ران خود را جلوی پای
حیوان روی تخته قرار دهید و در حالی که پای
حیوان را روی ران خود با یک دست نگه داشته اید،
با دست دیگر طناب را بگیرید.
استفاده از مهار سم چینی
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خدمات جنبی پرورش دام

ج) استفاده از میزهای کج شونده

 1حیوان را روی یک سکوی عمودی از
ناحیه سر با یک گردن گیر یا طناب دهنه
مهار کنید و یک کمربند یا تسمه چرمی
پهن به دور سینه و تهیگاه حیوان ببندید.
 2سپس میز را کج کنید ،وقتی حیوان
کام ً
ال به حالت درازکش قرار گرفت ،برای
دسترسی به سطح هر یک از سم ها و برای
جلوگیری از لگد زدن و حرکت پاهای
حیوان ،هر یک از پاهای حیوان را به طور
جداگانه مقید کنید.
 3حیوان را نباید بیش از  30دقیقه روی
میز کج شونده باقی نگه دارید.

استفاده از میزهای کج شونده

د) انداختن حیوان روی زمین با استفاده از طناب

 1طناب را با یک گره دور گردن حیوان ببندید ،سپس روی جدوگاه حیوان امتداد دهید و با یک گره دور
سینه را محکم کنید.
 2طناب را از جدوگاه مستقیماً روی پشت حیوان امتداد دهید ،سپس از جلوی پستان ها و استخوان های
مفصل خرگوشی حلقه دوم را تشکیل داده و گره را محکم کنید.
 3شخصی که در پشت حیوان ایستاده است ،سر آزاد طناب را بگیرد .در چنین وضعیتی ،با کشیدن طناب،
به حیوان فشار آمده و حیوان بر زمین می افتد.
 4تا پایان سم چینی ،طناب را همچنان بکشید تا حیوان بی حرکت و ثابت بماند.
ایمنی

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

آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
رديف مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج ممکن
مکان و )...

3

مقيد كردن
دام

تراوا ،طناب ،دام

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره
نمره دهی)

شايستگي كامل مقيد كردن صحيح دام
شايسته

3

مقيد كردن نسبتاً صحيح دام 2

نيازمند آموزش مقيد كردن ناقص دام

1
255

مراحل سم چینی

3
پاشنه و پنجه سم گاو را با یکدیگر همسطح
کنید.

6
سم چینی به پایان رسید.

2
تمام ناخن های اضافی را به موازات خط
رویش مو اصالح و تمیز کنید.

1
بیرون آوردن خاک و آلودگی از انگشتان پا

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.

تراشیدن سم با دستگاه سم تراش
توجه
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سم چينی کاری روزمره بوده و حداقل دو بار در سال باید انجام شود.

خدمات جنبی پرورش دام
فعا  لیت
کارگاهی

سم چینی
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار  2تراوا  3ابزار سم چینی
مراحل انجام کار
 ١لباس کار بپوشید.
 2دام را در تراوا یا محل مخصوص مقید کنید.
 3دست یا پای دام را از مفصل باالی سم بگیرید.
 4دست یا پای حیوان را به صورت صحیح بلند کنید.
 5دست را از قسمت مفصل آرنج و کتف و پا را از قسمت مفصل خرگوشی حیوان خم کنید.
 6سم دام را در وضعیتی قرار دهید که با سم چین بتوان روی آن کار کرد.
 7دیواره های سم را کوتاه کنید.
 8کف سم را تراز کنید.
 9بافت شاخی سفت و زائد کف سم را بر دارید.
 10لبه های تیغه ای شکل پیاز سم را از بین ببرید.
 11در صورت نیاز بعد از عمل سم چینی آن را ضدعفونی کنید.
 12وسایل را جمع آوری کنید.
 13دام را به محل خود هدایت کنید.
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 یا غیرطبیعی بوده است .اگر در زمان چیدن این قبیل سم ها ،بافت سم بیش از اندازه
چیده شده باشد ،حیوان غالباً به دلیل تغییری که در زاویه سم ایجاد شده تا چند روز یا چند هفته می لنگد.
برای کاهش مشکالت بعد از سم چینی ،حیوانات باید تقریباً به مدت یک هفته در یک جایگاه تمیز نگهداری
شوند .هرگز حیوانات را در مسیرها یا مراتع شن ریزی شده ،آغل هایی که بستر نامناسب دارند ،قرار ندهید،
زیرا این قیبل سطوح باعث زخمی شدن حیوان و عفونت می شوند.
اگر سم حیوان را بسیار عمیق چیده اید و خونریزی ایجاد شده است ،الزم است محل زخم را تمیز کرده و
برای جلوگیری از عفونت ،آن را با تنتورید قوی (محلول  7درصد) یا هر داروی مناسب دیگر ضدعفونی کنید و
حیوان را در یک جایگاه خشک نگهداری کنید .براي تسريع در بهبودي دام ،تزریق عضالنی یک آنتی بیوتیک
ضروری است.
به دالیل زیر پس از سم چینی ممکن است الزم باشد از حمام سم یا حوضچه پاشور استفاده کنید.
مهار رشد یا از بين بردن باکتری ها
کنترل و پيشگيری از بيماری ها
بهداشت و شست وشوی سم
استحکام بافت شاخی به خصوص کف سم
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حمام سم
معموالً بعد از سالن شيردوشی قرار دارد.
کف آن باید در مقابل آب و مایعات غیر قابل نفوذ باشد.
طول آن   5ـ   3متر  ،عرض 1ـ  0/8متر  ،عمق 25ـ   15سانتی متر و ارتفاع محلول 15ـ10سانتی متر باشد.
مواد مورد استفاده در ضدعفونی سم
 1فرمالين   5ـ 3درصد :در حضور کود ،ادرار ،خاک و  ...مؤثر است .مقاومت باکتریایی ،ایجاد نکرده و بعد
از تخليه ،غير فعال می شود .سوزاننده ،سمی ،مضر برای زخم های باز و متوقف کننده رشد گياهان می باشد.
در فصول سرد ،باید آب گرم اضافه کرده و از غلظت  ۵درصد استفاده شود .در سم ،ایجاد استحکام می کند.
 2سولفات مس  ۵درصد (کات کبود ـ زاج سبز) :عالوه بر اثرات ميكروب كشي به سخت شدن بافت
شاخي سم نيز كمك مي نمايد.
 3آنتی بيوتيک ها :اکسی تتراسایکلين و ساير موارد مشابه.

ضدعفونی سم
فعالیت
کارگاهی
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اقدامات بهداشتی و درمانی پس از سم چینی
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 2حوضچه پاشویه یا حمام سم
 ١لباس کار مناسب
 3محلول ضدعفونی کننده
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار مناسب بپوشيد.
 2اگر سم چینی حیوان را به طور صحیح و اصولی انجام داده باشید و سم دام خونریزی کرده باشد ،الزم
است محل زخم را تمیز کنید.
 3سپس با تنتورید قوی (محلول  7درصد) یا هر داروی مناسب دیگر ضدعفونی کنید.
 4می توانید برای ضدعفونی از حمام سم یا حوضچه پاشور استفاده کنید.
 5در زمان استفاده از حوضچه پاشور ،محلول ضدعفونی کننده را در داخل آن بریزید و هر چند روز
یک بار (معموالً هفته ای یک بار) محلول را تعویض کنید.

خدمات جنبی پرورش دام

 6برای آنکه دام ها را وادار به عبور از حوضچه نمایید ،می توانید حوضچه پاشور را در یک مسیر تنگ و
باریک به سمت محل تغذیه یا در مسیر خروجی سالن شیردوشی قرار دهید.
 7حیوانات صدمه دیده در اثر سم چینی را باید روزی دو بار به دقت بررسي کنید .اگر در دومین روز
درمان هنوز تورم و لنگش وجود داشت ،درمان را تکرار کنید.
 8اگر چهار روز پس از اولین درمان ،بهبودی حاصل نشد ،از دامپزشک کمک بگیرید.
 9در صورت صالح دید دامپزشک ،از یک آنتی بیوتیک به صورت عضالنی استفاده کنید.

آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
مراحل
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
رديف
کار
زمان ،مکان و )...

5

اقدامات
بهداشتي

مواد ضدعفونی كننده،
اسپري،
آنتي بيوتيك ،كفشك

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

شايستگي كامل

انجام كليه اقدامات بهداشتي

3

شايسته

انجام نسبتاً کامل اقدامات بهداشتي

2

نيازمند آموزش

انجام ناقص اقدامات بهداشتي

1
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ارزشیابی شایستگی سم چینی
شرح کار:
1ـ بررسی وضعیت سم دام
2ـ آماده كردن وسایل مربوط به سم چینی
3ـ مقید کردن دام
4ـ تراشیدن سم
  5ـ ضدعفونی سم
استاندارد عملکرد:
سم چینی گاوهاي گله در طول سال
شاخص ها:
1ـ تفكيك دام هاي داراي مشكل از نظر سم
2ـ آماده بودن وسايل سم چيني
3ـ دام مقيد شده
4ـ شکل سم پس از سم چینی
  5ـ انجام ضدعفوني پس از سم چيني
شرايط انجام كار :
دام ،یک سري وسايل سم چین ،وسایل مهار دام و مواد ضدعفوني كننده.
ابزار و تجهيزات:
انبر سم چيني ،چاقوي سم ،سوهان مخصوص ،مواد ضدعفوني كننده ،داروهاي آنتي بيوتيك ،كفشك ،كات كبود ،فرمالین ،طناب ،زنجير و تراوا.
معیار شایستگی:
ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی از 3

1

بررسي سم دام

2

2

آماده كردن وسايل كار

2

3

مقيد كردن دام

2

4

تراشيدن سم

2

5

اقدامات بهداشتي

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و
نگرش :ایمنی و سالمت گاو ،فرد ،دقت ،سرعت عمل ،جمع آوري پسماندهاي
حاصل از تراش سم و دفن يا امحای آن ،تصميم گيري ،درست كاري و تفكر
انتقادي.
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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نمره هنرجو

2

*

خدمات جنبی پرورش دام

منابع
 1برنامه درسی رشته امور دامی ،1394 ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،دفتر تألیف کتاب های
درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
 2استاندارد شایستگی حرفه امور دامی ،1393 ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،دفتر تألیف کتاب های
درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
 3اسماعیلزاده محمد و سجادیان رسول ،پرورش و بیماریهای شتر (عملی) ،ناشر نوربخش.1394 ،
 4امیدیمیرزایی حسین و سمیعی عبداهلل (مترجمین) ،از گوساله تا تلیسه :یک راهنمای کاربردی برای
پرورش گوساله ،ناشر رنگینه.1395 ،
 5پیشکار جمشید و حسنیبافرانی علیرضا ،ثبت مشخصات ،رکوردگیری و ارزیابی تیپ گاو شیری ،ناشر
مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی.1388 ،
 6جعفری خورشیدی کاوه ،تغذیه گاوهای شیری ،انتشارات پژوهش های فرهنگی.1382 ،
 7خدایي سيد عباس ،اصول پرورش شتر ،ناشر پرتو واقعه.1386 ،
 8خسروینیا حشمتاهلل و قربانی غالمرضا (مترجمین) ،اصول پرورش گاوهای شیرده ،انتشارات دانشگاه صنعتی
اصفهان ،چاپ هفتم .1391

 9دهقان بنادکی مهدی و علی میرزایینظامآباد مسعود ،اصول کاربردی پرورش گوساله ،انتشارات جهاد
دانشگاهی واحد تهران ،چاپ اول .1396
 10دهقان بنادکی مهدی ،بهرامی یکدانگی حشمت اهلل و فاتحی فرهنگ ،مفاهیم اصول کاربردی پرورش
گاوهای شیری ،انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران ،چاپ اول .1388
 11زرین محمد ،اصول نوین پرورش گاوهای شیری و گوشتی و پرواربندی گوساله ،ناشر آموزش فنی و
حرفه ای مزرعه زرین.1395 ،
 12صالحي مهناز ،نوبهاري حسن ،امامي ميبدي محمدعلي ،زيبايي سعيد ،صيدي داود و خدایي سيد عباس،
راهنمای پرورش شتر ،نشر آموزش کشاورزی ،چاپ اول .1395
 13کمانی اعظم و شعبانی خسرو (مترجمین) ،تولید و مدیریت شتر ،ناشر کتاب ارشد.1396 ،
 14کوچکخانی شاهین ،روشهای کاربردی پرورش گوساله ،ناشر هوبر.1396 ،
 15مقصودی شهرام ،پرورش شتر ،ناشر آقای کتاب.1394 ،

16
17
18
19

میرزاده خلیل ،بهداشت کاربردی در پرورش گاو ،ناشر دانش نگار ،چاپ چهارم .1389
نوبخت علی و مهماننواز یوسف ،نکات کاربردی در مدیریت پرورش گاو و گوساله ،ناشر اختر.1390،

نیکخواه علی ،امانلو حمید و میرزایی الموتی حمیدرضا (مترجمین) ،تغذیه گاو شیری ،انتشارات پادینا.1394 ،
هاشمی مسعود ،پرورش گاوهای شیری و گوشتی ،انتشارات فرهنگ جامع ،چاپ چهارم .1387
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ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی جهــت ایفــای نقــش خطیــر خــود در اجــرای ســند تحــول بنیادیــن در آمــوزش و پــرورش
و برنامــه درســی ملــی جمهــوری اســامی ایــران ،مشــارکت معلمــان را به عنــوان یــک سیاســت اجرایــی مهــم دنبــال می کنــد.
بــرای تحقــق ایــن امــر در اقدامــی نوآورانــه ســامانه تعاملــی بــر خــط اعتبارســنجی کتاب هــای درســی راه انــدازی شــد تــا بــا
دریافــت نظــرات معلمــان دربــارۀ کتاب هــای درســی نونگاشــت ،کتاب هــای درســی را در اولیــن ســال چــاپ ،بــا کمتریــن اشــکال
بــه دانش آمــوزان و معلمــان ارجمنــد تقدیــم نمایــد .در انجــام مطلــوب ایــن فراینــد ،همــکاران گــروه تحلیــل محتــوای آموزشــی
و پرورشــی اســتان ها ،گروه هــای آموزشــی و دبیرخانــۀ راهبــری دروس و مدیریــت محتــرم پــروژه آقــای محســن باهــو نقــش
ســازنده ای را بــر عهــده داشــتند .ضمــن ارج نهــادن بــه تــاش تمامــی ایــن همــکاران ،اســامی دبیــران و هنرآموزانــی کــه تــاش
مضاعفــی را در ایــن زمینــه داشــته و بــا ارائــۀ نظــرات خــود ســازمان را در بهبــود محتــوای ایــن کتــاب یــاری کرده انــد بــه شــرح
زیــر اعــام می شــود.
اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی
کتاب تولید و پرورش دام های بزرگ کد 212348
ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

1

مهدی مهرآبادی

شهرستان های تهران

9

افشین یارمحمدی

خراسان شمالی

2

مريم گلچين كوهي

قزوين

10

محمدرضا بیجاد

گيالن

3

سید حبیب اله موسوی اصفهان

11

حبیب موالخواه

آذربايجان شرقي

4

میالد وفاییان

مازندران

12

ابراهیم حسین زاده

خراسان رضوی

5

سعید خسروی

کرمان

13

مجید نظام دوست

گلستان

6

عباسعلی احمدی

آذربايجان غربي

14

یحیی روستایی

فارس

7

اکبر علی وردیلو

شهرستان های تهران

15

خوبیار دهقانی

کرمان

8

حمید دشمن زیاری

بوشهر

