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سخني با هنرجویان عزیز

شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار ،ما را بر آن داشت
تا برنامههاي درسي و محتواي كتابهاي درسي را در ادامه تغييرات پايههاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با
رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي
باز طراحي و تأليف كنيم .مهمترين تغيير در كتابها ،آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است .شايستگي،
توانايي انجام كار واقعي به طور استاندارد و درست تعريف شده است .توانايي شامل دانش ،مهارت و نگرش ميشود.
در رشته تحصيلی ـ حرفه اي شما ،چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است:
١ـ شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي تولید و پرورش دام های بزرگ
2ـ شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوری و مصرف بهینه
3ـ شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
4ـ شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت
متخصصان برنامه ريزي درسي فني و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي رشتههاي شاخه
فني و حرفهاي را تدوين نمودهاند كه مرجع اصلي و راهنماي تأليف كتابهاي درسي هر رشته است.
اين درس ،پنجمين درس شایستگي هاي فني و كارگاهي است كه ويژه رشته امور دامی در پايه  12تأليف شده
است .كسب شايستگيهاي اين كتاب براي موفقيت آينده شغلي و حرفه اي شما بسيار ضروري است .هنرجويان
عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگيهاي آموزش داده شده دراين كتاب را كسب و در فرايند ارزشيابي به اثبات
رسانيد.
كتاب درسي تولید و پرورش دام های بزرگ شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک واحد يادگيري
است و هر واحد يادگيري از چند مرحله كاري تشكيل شده است .شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان
ميتوانيد شايستگيهاي مربوط به آن را كسب نماييد .هنرآموز محترم شما براي هر پودمان يك نمره در سامانه
ثبت نمرات منظور مي نمايد و نمره قبولي در هر پودمان حداقل  12مي باشد .در صورت احراز نشدن شايستگي
پس از ارزشيابي اول ،فرصت جبران و ارزشيابي مجدد تا آخر سال تحصيلي وجود دارد .كارنامه شما در اين درس
شامل  5پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شايستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر در يكي از پودمان ها
نمره قبولي را كسب نكرديد ،تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشيابي قرار گيريد و پودمان هايي قبول شده
در مرحله اول ارزشيابي مورد تاييد و الزم به ارزشيابي مجدد نمي باشد .همچنين اين درس داراي ضريب  8است
و در معدل كل شما بسيار تأثيرگذار است.
همچنين عالوه بر كتاب درسي شما امكان استفاده از ساير اجزاء بسته آموزشي كه براي شما طراحي و تاليف شده
است ،وجود دارد .يكي از اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو مي باشد كه براي انجام فعاليتهاي موجود
در كتاب درسي بايد استفاده نماييد .كتاب همراه خود را مي توانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته
باشيد .ساير اجزاي بسته آموزشي ديگري نيز براي شما در نظر گرفته شده است كه با مراجعه به وبگاه رشته خود
با نشاني  www.tvoccd.oerp.irميتوانيد از عناوين آن مطلع شويد.

فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي ،حفاظت از
محيط زيست و شايستگيهاي يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شايستگيهاي فني
طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است .شما هنرجويان عزيز كوشش نماييد اين شايستگيها
را در كنار شايستگيهاي فني آموزش ببينيد ،تجربه كنيد و آنها را در انجام فعاليتهاي يادگيري به كار گيريد.
رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيههاي هنرآموز محترمتان درخصوص
رعايت مواردي كه در كتاب آمده است ،در انجام كارها جدي بگيريد.
اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي مؤثري در جهت سربلندي و
استقالل كشور و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثر شايسته جوانان برومند ميهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش

سخني با هنرآموزان گرامی

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران و
نيازهاي متغير دنياي كار و مشاغل ،برنامه درسي رشته امور دامي طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نيز
تأليف گرديد .كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي كارگاهي مي باشد كه براي سال دهم تدوين و تأليف گرديده است
اين كتاب داراي  5پودمان است كه هر پودمان از يك يا چند واحد يادگيري تشكيل شده است .همچنين ارزشيابي
مبتني بر شايستگي از ويژگي هاي اين كتاب مي باشد كه در پايان هر پودمان شيوه ارزشيابي آورده شده است.
هنرآموزان گرامي مي بايست براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت كنند .نمره
قبولي در هر پودمان حداقل  12مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکيل مي گردد كه شامل ارزشيابي پاياني
در هر پودمان و ارزشيابي مستمر براي هريك از پودمان ها است .از ويژگي هاي ديگر اين كتاب طراحي فعاليت هاي
يادگيري ساخت يافته در ارتباط با شايستگي هاي فني و غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفه اي و مباحث
زيست محيطي است .اين كتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك ديده شده براي هنرجويان است كه الزم است از
ساير اجزای بستة آموزشي مانند كتاب همراه هنرجو ،نرم افزار و فيلم آموزشي در فرايند يادگيري استفاده شود.
كتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري ،ارزشيابي و انجام كار واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد .شما می توانید برای
آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری ،روش های تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ،مشکالت
رایج در یادگیری محتوای کتاب ،بودجه بندی زمانی ،نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی ،آموزش ایمنی و
بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه
کنید .الزم به يادآوري است ،كارنامه صادر شده در سال تحصيلي قبل بر اساس نمره  5پودمان بوده است .و در
هنگام آموزش و سنجش و ارزشيابي پودمان ها و شايستگي ها ،مي بايست به استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي مراجعه گردد .رعايت ايمني و بهداشت ،شايستگي هاي
غيرفني و مراحل كليدي بر اساس استاندارد از ملزومات كسب شايستگي مي باشند .همچنين براي هنرجويان
تبيين شود كه اين درس با ضريب  8در معدل كل محاسبه مي شود و داراي تأثير زيادي است.
كتاب شامل پودمان هاي ذيل است:
پودمان اول :با عنوان «  راه اندازي محل پرورش دام» كه ابتدا هنرجويان با نحوه آمادهسازی محل پرورش دام و
سپس با روش هاي تهيه دام آشنا مي شوند.
پودمان دوم :عنوان «  ثبت مشخصات و ركوردگيري دام» دارد كه در آن ثبت مشخصات و ركوردگيري دام مطابق
استاندارد شرح داده شده است.
پودمان سوم :داراي عنوان «  تغذيه دام» است .در اين پودمان اقالم خوراکی مورد نياز دام ،روش هاي تهيه اقالم
خوراکی ،آماده سازي خوراک و خوراک دهي دام آموزش داده شده است و در ادامه به روش هاي ثبت اطالعات
پرداخته مي شود.
پودمان چهارم  « :پرورش گوساله و حاشی» نام دارد .در اين پودمان اقدامات الزم جهت پرورش گوساله و حاشی
مطابق استاندارد تا مرحله از شيرگيري آموزش داده مي شود.
پودمان پنجم :با عنوان «  خدمات جنبي پرورش دام» مي باشد كه در آن هنرجويان ابتدا شیردوشی و انواع
روش های آن و سپس نحوه سم چینی را فرا مي گيرند.
اميد است كه با تالش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيش بيني شده براي اين درس محقق گردد.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

پودمان 1

راهاندازی محل پرورش دام

راه اندازي هر پروژه اي مستلزم داشتن برنامه و نقشه راه مي باشد ،از طرفي چگونگي شروع هر پروژه،
داشتن نگاه همه جانبه و رعايت نكات فني و علمي مربوط در موفقيت و بهره برداري پروژه بسيار مؤثر
است .راه اندازي محل پرورش دام نيز از اين قاعده مستثني نيست ،براي راه اندازي محل پرورش دام بايد
به شرايط اقليمي منطقه مورد نظر توجه نموده و آنها را در ايجاد واحد پرورش دام لحاظ نمود .از طرفي
در خصوص تأسيس يك دامداري ،هر كشوري داراي ضوابط و مقررات است كه رعايت آن ضرورت دارد.
براي انتخاب محل و تأسيس يك واحد پرورش دام عالوه بر موارد ذكر شده بايد نكات بهداشتي ،اصول
فني مربوط ،استانداردهاي مورد نياز براي ساخت دامداري با توجه به هدف و ظرفيت پرورش مورد توجه
قرار گيرد.

واحد یادگیری ١
آماده سازی محل پرورش دام
آیا تا به حال پی بردهاید؟
نقش شرایط اقلیمی در پرورش دام های بزرگ چيست؟
چه عواملی در انتخاب محل دامداری تأثیرگذار است؟
جایگاه پرورش دام داراي چه قسمت هايي است؟
محل پرورش دام چگونه ضدعفوني و شست وشو مي شود؟
براي پرورش دام چه تجهيزاتي مورد نياز است؟
آماده سازی محل (جايگاه) پرورش در كميت و كيفيت توليدات دامي نقش بسيار مهمي دارد .رعايت نكات
بهداشتي در آماده سازی جايگاه موجب كاهش بروز بيماري و در نتيجه افزايش كميت و كيفيت محصول مورد
نظر مي گردد ،تخلية كود ،شست وشو و ضدعفوني تمامي قسمت هاي دامداري و نحوة چيدمان آخور و آبشخور
متحرك (در صورت متحرك بودن) نقش مهمي در سالمت دام در طول دورة پرورش دارد.

استانداردعملکرد
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود ،محل پرورش دام را آماده نمايند.
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شرايط اقلیمی
بحث
کالسی

اقلیم چیست؟ چه اطالعاتي دربارة انواع اقليم در ایران داريد؟
آگاهي از اقلیم چه كاربردي در پرورش دام دارد؟
منظور از شرایط آب و هوایی و اقلیمی محل استقرار جایگاه شامل دما ،رطوبت ،جهت و سرعت باد ،آلودگی
هوا به ذرات معلق و گازهای مضر می باشد .در ضمن شرایط روشنایی و سر و صدا بخشی از شرایط محيطي
جایگاه است .طراحی جایگاه با توجه به نوع دام ،جثه ،سن و نوع تولید دام (شیر یا گوشت) تعیین می شود.
شرایط اقليمي مرتبط با پرورش دام
گازهای مضر

بحث
کالسی

نور

گرد و غبار

میزان بارندگی

جهت و
سرعت باد

رطوبت هوا

دمای محیط

هر يك از عوامل فوق چه تأثيري بر پرورش دام دارند؟

در هنگام تأسیس دامداری ،باید به شرایط آب و هوایی منطقه موردنظر توجه شود .انتخاب محل جايگاه
باید به نحوی باشد که در زمستان و تابستان دما ،رطوبت و تهویه مطلوبی در محل پرورش دام فراهم شود
و آلودگی ها در محیط دامداری به حداقل ممکن برسد .نوع جايگاه بايد با توجه به شرايط آب و هوايي ،نوع
دام ،هدف از پرورش و حساسيت هاي نژادي ساخته شود به گونه اي كه شرايط جوي منطقه تأثير منفي در
پرورش دام نداشته باشد ،در انتخاب مصالح ساختمان جايگاه نيز بايد شرايط آب و هوا و اقتصادي بودن آن
مورد توجه قرار گيرد.
3

تحقیق
کنید

خصوصيات منطقه اقليمي محل هنرستان خود را مورد بررسي قرار دهيد و در كالس درس گزارش
نمایید.

انتخاب محل مناسب برای احداث گاوداری
تأمین آسایش و راحتي برای حفظ سالمت و تولید گاو ضروری است و این آسایش بدون طراحی صحیح
جایگاه ،تغذیه و امكانات مناسب جایگاهی غیر ممکن است .برای تأمين آسایش گاو ،موقعیت زمین گاوداری
و جهت احداث جایگاه اهميت دارد .برای ساخت یک گاوداری ،زمین های مرتفع یا نسبتاً بلند که در موقعیت
باالتری از زمین های اطراف قرار گرفته اند ،نسبت به زمین های پست و کم ارتفاع برتری دارند ،زیرا در صورت
بارش باران و برف و جاری شدن سیالب ،محوطه دامداری و دام ها در امان خواهند بود .زمینی که برای ساخت
گاوداری شیری انتخاب می شود باید نفوذپذیری و زه کشی مناسبی داشته باشد ،تا عالوه بر جذب نزوالت
آسمانی ،امکان انتقال و خارج نمودن فاضالب روزانه از محیط داخلی دامداری نیز فراهم شود .در انتخاب محل
دامداری توجه به قوانین نظام دامپروری كشور و رعایت فواصل قانونی ،الزامی است.
جهت احداث جایگاه و ساختمان ها در گاوداری بسیار مهم است زیرا زاویه تابش خورشید در طی روز و فصول
مختلف به طور ثابت تغییر می کند و این تغییر در هر منطقه ای قابل پیش بینی است .بنابراین می توان از
الگوهای تابش خورشید برای استفاده از حرارت تابشی خورشید و سایه سازی استفاده نمود.
در مناطق سرد برای حداکثر استفاده از انرژی خورشید ،جایگاه باید به صورت شمالی ـ جنوبی ساخته شود ،اما
در مناطق گرمسیر که دمای هوا در بیشتر مواقع سال باالست جایگاه باید به صورت شرقی ـ غربی احداث شود،
زیرا مناطق گرم ،نور مستقیم خورشید در ظهر و بعدازظهر برای گاوها مضر است و باعث گرم شدن جایگاه
و تنش گرمایی می شود .همچنین ،نور خورشید مانع استفاده گاو از فضای استراحت در جایگاه باز می گردد.
به طور کلی ،پیش از انتخاب محل پرورش دام يا ايجاد آن باید شرایط محل ،وضع آب ،زمین ،خاک ،باد و
درجه حرارت و درصد رطوبت را مورد بررسی قرار داد.

برخی از انواع جایگاه پرورش گاو

هر جایگاه دام باید شرایط زیر را داشته باشد:
 ١محل جایگاه باید از خانههای مسکونی فاصله مناسب داشته باشد.
 2زمینی که برای جایگاه دام انتخاب میشود باید از زمینهای اطراف بلندتر و یا همسطح آن باشد تا از ورود
4
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آب های جاری به محل نگهداری دامها جلوگیری شود.
 3ساختمان جایگاه دام باید طوری ساخته شود که از نور خورشید به مقدار زیادی استفاده شود .تابیدن نور
خورشید به بدن دامها و جایگاه بسیار مفید است.
 4ساختمان جایگاه باید طوری ساخته شود که از وزش بادهای فصلی به داخل جایگاه جلوگیری شود.
همچنین ،مسیر وزش باد همیشه از طرف خانههای مسکونی به سمت جایگاه باشد .در داخل جایگاه نیز خانه
کارگری باید در محلی بنا شود که مسیر باد از محل نگهداری دامها به سمت آن نباشد.
 5دیوار ،سقف و کف جایگاه در صورت امکان از موادی مانند سنگ ،آجر و سیمان و بدون هرگونه خلل و فرج
ساخته شود تا امکان زندگی حشرات و میکروبها
در جایگاه کاهش یابد و تمیز و ضدعفونی کردن
آن راحتتر باشد .پيشنهاد ميشود جنس مصالح
ساختماني به گونهای انتخاب شود که قابليت
شستوشو و شعلهافکنی را دارا باشد.
 6کف جایگاه باید محکم و بادوام ،غیر قابل
نفوذ و غیرلغزنده باشد .شیب کف جایگاه نیز
باید مناسب باشد.
جايگاه نيمه باز

جایگاه شتر
کشور ما با داشتن مناطق کویری و نیمه کویری وسیع ،آب و هوای خشک و گونه های خاص گیاهی ،یکی از
نواحی مستعد زیست و پرورش شتر است .این دام با اختصاصات زیستی و صفات پرورشی و تولیدی مختص
به خود یکی از دام های مناسب جهت نگهداری و تولید محصوالت دامی با بازده اقتصادی مطلوب در شرایط
اقلیمی و جغرافیایی کشور ما است.
به علت مقاومت شتر نسبت به تغییرات دما و زيستن در مناطق گرمسیر ،این دام کمتر به جایگاه و تجهیزات
نگهداری پرهزینه نیاز دارد و در بیشتر اوقات در محیط باز به سر می برد .و به همین دلیل در روش پرورش
سنتی کمتر به فکر ساخت جایگاه برای آنها بوده اند و به دلیل کمبود منابع غذایی در مناطق کم آب و کویری
امکان نگهداری تعداد زیادی شتر در یک محل وجود ندارد.
شتر در اغلب کشورهای جهان از جمله ايران در بیشتر روزهاي سال به ویژه در مناطقی که تغییرات دمای
کمی در طول سال دارند ،در محیط آزاد و در فضای باز به سر می برد .اما در نقاطی که اختالف دما طی
شبانه روز و یا در طول سال زیاد است یا در فصل زمستان و در شرایط نامساعد هوا ،شترها در جایگاه های
مخصوصی نگهداری می شوند .ضمناً باید توجه داشت که مراقبت از شترها به ویژه ماده های مولد در موقع
زایش و مراقبت از دیالق های تازه متولد شده الزامی می باشد.
توجه

با اینکه جايگاه بسته برای پروار كردن شتر گران تر تمام می شود میزان تولید شیر و گوشت شتر نسبت
به پرورش در شرایط باز بیشتر است.
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جایگاه بسته نگهداری شتر

اصولی کلی در تأسیس جایگاه شتر
ً
جایگاه باید از لحاظ فنی ،بهداشتی و تهویه مناسب باشد .جایگاه باید کامال خشک و روشن بوده ،هوای آزاد
به خوبی در آن جریان داشته و از همه مهم تر آفتاب گیر باشد .به همین دلیل ،جایگاه شتر نیز مانند جایگاه گاو
باید رو به آفتاب (شرقی غربی یا شمالی جنوبی) و برخالف جهت باد ساخته شود .اندازه جایگاه باید به حدی
باشد تا شترها بتوانند در آن آزادانه حرکت کرده و بین بهاربند و سایبان رفت و آمد کنند .الزم است جایگاه
در سطح باالتری نسبت به محیط اطراف خود بنا شود که آب باران در آن جمع نشود .حداقل مساحت مسقف
و بهاربند مورد نیاز برای نگهداری هر نفر شتر به ترتيب  6و  18مترمربع است .در تابستان و روزهای مساعد
شترها را می توان در یک محوطه آزاد که سطح آن از شن و ماسه پوشیده شده ،نگهداری نمود.
به منظور پرورش متمرکز گله های بزرگ شتر (بیش از  20نفر شتر مادر و یا پرواری) ،ضروری است که حداقل
تأسیسات مورد نیاز ساخته شود .این جایگاه ها معموالً از بخش های مختلفی مانند جایگاه مسقف ،آبشخور،
بهاربند ،آخور و انبار علوفه تشکیل شده اند.

محل زایشگاه
توجه
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محل نگهداری حاشی ها

بچه شترها نسبت به سرمای شدید زمستان و کاهش دمای محیط حساس هستند.
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روش های پرورش شتر
 ١پرورش شتر به روش باز یا مرتعی :در این شيوه دام در مرتع چرا نموده و هيچ گونه تغذیه دستی در
اختيار دام قرار نخواهد گرفت .در این روش ،درسال های پر بارانی كه وضعيت مراتع خوب است ،شترهاي نر
جوان به همراه گله از مراتع استفاده نموده و با چرا کردن از علوفه هاي مرتعي پروار مي شوند.

مراتع طبيعي غني

مراتع با تراکم متوسط

مراتع فقیر

7

مراتع قرق شده براي چرا

 2پرورش در شرایط مرتع مصنوعی با تغذیه دستی :بعضي از متقاضيان براي احداث مزارع پرورش شتر،
اراضي كويري همراه با مجوز حفر چاه از دولت دريافت مي كنند و خود اقدام به كاشت گياهان مرتعي مانند
گونه هاي مختلف آتريپلكس و گونه هاي مختلف تاغ (تاغ زرد و تاغ سياه) نموده و سپس با خريد شتر اقدام
به رهاسازي شتر و پروار آنها در آن مراتع مي نمايند .اطراف آن مزارع را حصارکشی کرده تا شترها نتوانند از
مزارع خارج شوند .البته مقداری خوراک به منظور تغذیه تکمیلی به علت عدم تنوع پوشش گیاهان این مزارع
به شترها داده می شود.
 3پرورش به روش نیمه بسته یا نیمه باز :در این روش ،دام روزها در مرتع چرا میکند و شب ها در جایگاه
مقداری کنسانتره دریافت میکند.

پرورش شتر به صورت سنتي

پرورش شتر در جایگاه
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 4پرورش به روش بسته :در این روش دام در یک
جايگاه بسته محصور و نگهداری میشود و تغذیه
با روش کام ً
ال دستي صورت مي گيرد .در این روش
جايگاه دام از دو قسمت بهاربند و فضاي سرپوشيده
يا مسقف تشكیل گرديده و انبار ذخيره كنسانتره و
علوفه نیز برای آن واحد در نظر مي گيرند .معموالً
شترداران در سال هاي خشك سالي برای پروار
شترهاي بومي از پروار در روش بسته استفاده
مي نمايند.

پرورش شتر به روش بسته

شرایط عمومی جایگاه پرورش دام:
 ١تراکم دام باید مطلوب باشد ،به نحوی که به هنگام توزیع خوراک همگی به آخور دسترسی داشته باشند.
 2بهداشت جایگاه قابل کنترل باشد و به سادگی قابل شست وشو باشد.
 3بهاربند خشک باشد.
 4تهویه و نور سالن یا جایگاه های انفرادی مناسب باشد.
 5آبشخور مناسب داشته باشد.
تحقیق
کنید

محل جايگاه پرورش دام را در هنرستان خود بازديد کنید ،سپس شرايط عمومي آن را بررسي کرده و
در كالس درس گزارش دهيد.

انواع روش های پرورش گاو
پرورش گاو به دو روش پرورش در مرتع و جايگاه انجام مي شود ،گاهي ممكن است تلفیقی از هر دو روش
استفاده شود.
9

الف) پرورش گاو شیری در مرتع:
ساده ترین نوع روش پرورش گاوهای
شیری است .در این روش گاوها در
مراتع چرانیده می شوند و نیازی به
امکانات و تأسیسات گران قیمت نیست
و فقط ممكن است سايه باني براي
استراحت دام در نظر گرفته شود.
ب) پرورش گاو شیری در جايگاه:
پرورش گاو در مرتع
در اين روش جايگاه ممكن است باز،
نيمه باز و بسته باشد كه انتخاب آن با توجه به آب و هواي منطقه صورت می گیرد.
1ـ پرورش گاو شیری در جایگاه باز:
این روش پرورش و نگهداری گاو شیری
بیشتر در مناطقی با آب و هوای گرم
و یا معتدل رایج است .در این روش از
جایگاه های مسقف (یک طرف یا هر
چهار طرف فاقد دیوار جانبی است) برای
استراحت و یک محوطه باز برای گردش
دام ها استفاده می شود .هدف از ساخت
سقف برای محل استراحت گاوها ،ایجاد
یک سرپناه مناسب برای حفظ آنها از
تابش مستقیم اشعه خورشید و حفاظت
آنها از بارش نزوالت آسمانی است.

جایگاه باز

2ـ پرورش گاو شیری در جایگاه نيمه باز:
در اين روش ،جایگاه دام از قسمت
مسقف و يك قسمت كام ً
ال باز (بهاربند)
تشكيل مي شود .قسمت مسقف از سه
طرف ديوار و به سمت بهاربند باز است.
در اين جايگاه آخور و آبشخور معموالً در
قسمت باز ساخته مي شود.

جایگاه نیمه باز

10

راهاندازی محل پرورش دام

3ـ پرورش گاو شیری در جایگاه بسته:
در این روش ،محل استراحت گاوهای شیری شامل یک مکان مسقف است که چهار طرف آن با دیوار پوشیده
شده است .مقدار جریان هوا به وسیله پنجره ها ،هواکش ها و فن ها کام ً
ال تحت کنترل است .جایگاه بسته
معموالً به دو شکل زیر قابل طراحی است.
الف) پرورش گاو شیری در جایگاه
بسته با محل استراحت گروهی :در

این حالت ،جایگاه را به چند بخش
تقسیم کرده و در هر یک از این
بخش ها چند راس گاو را به صورت
گروهی نگهداری می کنند .بهتر است
گاوهای هر گروه تا حد زیادی از نظر
مراحل فیزیولوژیکی و تولیدی شبیه
به هم باشند تا مدیریت کارآمدتر و
آسان تر شده و تولید بهینه گردد.

ب) پرورش گاو شیری در جایگاه بسته با محل استراحت انفرادی :این سیستم به دو شکل جایگاه انفرادی
بسته 1و جایگاه انفرادی آزاد 2قابل طراحی است .ابعاد جایگاه انفرادی ،متناسب با ابعاد و جثه گاوها متفاوت
بوده و جایگاه انفرادی به نحوی طراحی می شود که گاوها به راحتی در آن نشسته و یا می ایستند.

جایگاه انفرادی بسته
تحقیق
کنید

جایگاه انفرادی آزاد

تفاوت عمده بین دو سیستم جایگاه انفرادی بسته و جایگاه انفرادی آزاد در چیست؟

 Tie-stallـ1
 Free stallـ2
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آزمون ارزیابی عملکرد
مراحل
رديف
کار

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

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

شايستگي كامل محل پرورش مناسب است
1

بررسي
محل

محل پرورش
اطالعات منطقه

شايسته

نمره
3

محل پرورش نسبتاً مناسب است 2

نيازمند آموزش محل پرورش مناسب نيست

1

تخليه و جمع آوری كود جايگاه
در زمان پرورش دام در جایگاه فضوالت و ادرار در جایگاه تجمع پیدا می کند .تماس با فضوالت ،باعث
انتشار انگلها و بيماری ها می شود .بی توجهی به روش صحيح جمع آوری و نگهداری کود ،سبب تجمع
مگس و حشرات ،و رشد انگل ها و ميکروب ها می شود .کود حيوانات سالم را می توان در مزارع پخش
نمود.

مدیریت کود یکی از مهم ترین و پرهزینه ترین عملیات شبانه روزی یک دامداري صنعتی محسوب می شود .در
سال های اخیر با احداث فری استال ،لزوم جمع آوری و دفع به موقع کود در این سالن ها دو چندان شده است.
الزم به ذکر است یکی از مهم ترین دالیل به کارگیری سیستم فری استال ،لزوم نظافت به موقع راهروهای
عبور و مرور گاو می باشد که منجر به افزایش سالمت گله ،بهداشت شیر و کاهش مشکالت سم در گاو می شود.
دام بالغ ،در حدود   8ـ 7درصد وزن بدن در روز (معادل  30درصد خوراک مصرفی دام به اضافه کاه استفاده
شده براي بستر) ،کود تولید می کند .کود دام های بيمار را با افزودن کود سوپر فسفات و به دنبال از بين
رفتن بوی بد ،جهت تثبيت نیتروژن و افزایش حاصل خیزی خاک ،به کار می برند .نحوه مدیریت کود
در یک گاوداری در ارتباط مستقیم با نوع طراحی کف جایگاه و سیستم جایگاه است.
به طور كلي براي جمع آوري كود سه روش دستي ،نيمه مكانيزه و مكانيزه وجود دارد.
 1روش دستي :در اين روش كه در جايگاه هاي كوچك و سنتي انجام مي گيرد كارگر با ابزار ابتدايي مانند
بيل ،فرغون يا گاري كود را جمع آوري نموده و در محلي خارج از اصطبل انبار مي كند .اين روش داراي معايب
زيادي بوده و بهداشتي نمي باشد.
 2روش نيمه مكانيزه :در این روش كارگر با استفاده از تراكتور كود را جمع آوري نموده و آن را در محل
پيش بيني شده ذخيره مي كند.

نکات زیست
محیطی
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برای جلوگیری از رشد و تکثیر انگل های خارجی و به ویژه مگس ،سمپاشی به موقع و مرتب انبار
کود ،به ویژه در فصول گرم سال الزامی است.

راهاندازی محل پرورش دام

 3روش مكانيزه :امروزه در دامداري هاي پيشرفته از اين روش استفاده مي شود .در اين روش با توجه به نوع
جايگاه از تجهيزاتي مانند تيغه جمع كننده كود و تراكتور استفاده مي شود و در جايگاه هايي كه از كف هاي
مشبك استفاده مي شود كود از طريق هدايت به كانال هاي مخصوص (منافذ) و از آنجا به وسيله تسمه نقاله
به خارج هدايت مي شود.
بیشتر
بدانیم

امروزه در جایگاه های تای استال از کانال فاضالب و در جایگاه های فری استال ،از کف مشبک استقبال
بیشتری شده است .هر چند که هزینه راه اندازی ،بهره برداری و نگهداری این سیستم ها نسبت به
سیستم کف جامد بیشتر است اما مزایایی چون کاهش چشمگیر هزینه های کارگری ،تسریع نظافت
دامداری و داشتن دام های سالم تر از مزایای غیرقابل انکار روش های ذکر شده است.

قبل از جمع آوری کود

جمع آوری کود با دستگاه کودروب هیدرولیکی

استفاده از كف مشبك در جایگاه
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بحث
کالسی

جمع آوری دیر هنگام کود چه پیامدهایی دارد؟

دستگاه سپراتور (جداکننده مخلوط آب و کود)
بیشتر
بدانیم

جدا کننده (سپراتور) دستگاهی است که کود را به صورت مخلوط آب و ماده خشک دریافت کرده و
امکان جداسازی آنها را در شرایط مناسب محیطی فراهم می آورد .بخش مایع حاصل از جداسازی هم
می تواند با توجه به کاهش میزان نیتروژن و فسفر در شبکه های آبیاری استفاده شود.

تيغه جمع آوري كود
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راهاندازی محل پرورش دام

جمع آوری کود در پرورش شتر
از آنجا که کف بهاربند و آغل شترها بیشتر از جنس خاک و یا ماسه است؛ لذا ادرار آنها معموالً توسط خاک
جذب می شود .جمع آوری کود به صورت مرطوب از کف جایگاه بسیار دشوار است .بنابراین ،معموالً پس از
گذشت چند روز و خشک شدن کود ،می توان آن را به صورت دستی جمع آوری کرد .این کار نیاز به صرف
وقت و هزینه کارگری زیادی دارد و در بسیاری از مناطق شترداران این کار را به صورت ساالنه انجام می دهند.
توجه شود که کود خشک در برخی از فضاها و آغل های با تهویه مطلوب میتواند خود بستری مناسب برای
دام باشد و به ویژه در فصول سرد مزایایی دارد.
فعالیت
کارگاهی

جمع آوری کود به روش دستي
مواد ،تجهیزات و شرايط مورد نیاز
 ١لباس کار و چکمه
 2دستکش ،کاله و ماسک مخصوص  3فرغون و بیل
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار بپوشيد.
 2دام را از جايگاه به بهاربند هدايت كنيد.
 3كود داخل جايگاه را با بيل جمع آوري كرده و در
داخل فرغون بريزيد.
 4با فرغون كود را به محل ذخيره انتقال دهيد.
 5پس از اتمام کار ،وسایل کار را به صورت مرتب و منظم سر جای خود قرار دهید.
 6دام را به جايگاه هدايت كنيد.
 7پس از انجام كار دوش بگيريد و لباس خود را تعويض كنيد.

فعالیت
کارگاهی

جمع آوری کود به روش مکانیکی
مواد ،تجهیزات و شرايط مورد نیاز
 ١لباس کار و چکمه
 ٢دستکش ،کاله و ماسک مخصوص
 ٤تراکتور
 ٣دستگاه کودروب
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار بپوشيد.
 ٢برای جمع کردن کود از دستگاه جمع آوری کود هيدروليك ،تیغه های جمع کننده و یا تیغه تراکتور
استفاده کنید.
 ٣دستگاه جمع آوری کود را به سمت جلو حرکت دهید.
٤

٥
٦

بعد از پر شدن مخزن ،کود جمع آوری شده را به حوضچه های ذخیره کود منتقل کنید.
تجهيزات مورد استفاده را در محل خود قرار دهيد.

پس از انجام كار دوش بگيريد و لباس كار خود را تعويض كنيد.

15

مراقب
باشید

بیشتر
بدانیم

در حین انجام کار از شوخی با یكدیگر بپرهیزید.

سرعت جمع آوری کود با سرعت ریختن خوراک گاو توسط دستگاه فیدر ـ میکسر در آخورها برابر
است .به عبارت دیگر چنانچه تراکتور با سرعت معمول حرکت کند ،دستگاه کود روب ،كود موجود در
سالن ها را جمع آوری می کند .در مورد ارتفاع کود محدودیتی وجود ندارد .شایان ذکراست چنانچه کود
تولید شده در یک سالن هر شبانه روز یک بار جمع آوری شود ،معموالً ارتفاع آن بیش از  10سانتی متر
نمی شود و ارتفاع پاروی دستگاه  40سانتی متر است.

جمع آوری کود بهوسیله کود روب

جمع آوری کود از کف های مشبک و انتقال آن به جایگاه نگهداری کود

شست وشوي جايگاه دام
بحث
کالسی
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دالیل شست وشوي جايگاه دام را بیان کنید؟

محل نگهداری و ذخیره کود

راهاندازی محل پرورش دام

پاکیزه نگهداشتن و ضدعفونی کردن محل پرورش دام ،احتمال پیدایش بیماری ها را کاهش می دهد .تمیز
نمودن و شست وشو موجب کاهش میکروب ها در محیط می گردد.
پس از تخلیه فضوالت اگر امکان خروج برخی از تجهیزات وجود داشته باشد ،بهتر است که این کار صورت
گیرد تا هیچ نقطه ای از سطح زمین از شست وشو جا نماند .با شست وشوی سطوح محل پرورش درصد زیادی
از آلودگی های موجود از بین می رود و یا از مقدار آن کاسته می شود .برای شست وشو از دستگاه محلول پاش
یا سمپاش استفاده مي شود .بدین منظور مواد شوینده با نسبت توصيه شده با آب ترکیب می شود .در
شست وشوي جايگاه بايد دقت نمود تمامي قسمت هاي قابل شست وشو (كف و ديواره ها) كام ً
ال شسته شود.
براي از بين بردن كودهاي چسبيده به كف مي توان از كاردك استفاده كرد.
ایمنی

فعالیت
کارگاهی

در صورت وجود سيم كشي و پريزهاي برق قبل از شست وشو برق جايگاه را قطع كنيد.

شست وشوي محل پرورش دام
مواد ،تجهیزات و شرايط مورد نیاز
 ١لباس کار ،چکمه ،دستکش ،کاله و ماسک
مخصوص
 2دستگاه محلول پاش
 3مواد شوینده مناسب
 4آب
مراحل انجام كار:
 ١لباس کار بپوشيد.
 2از چكمه ،كاله ،دستكش و ماسك استفاده كنيد.
 ٣برق جايگاه را قطع كنيد.
 ٤کلیه تجهیزات و لوازم متحرک به محوطه خارج از جايگاه منتقل شوند.
 ٥بقاياي كود را تمیز كنيد.
 ٦برای شستوشوی سطوح بتنی (غیر خاکی گاوداری و شترداری) از دستگاه محلولپاش استفاده کنید.
 ٧این سطوح را باید به گونه ای شست وشو دهید که هیچ اثری از خوراک ،کود ،علوفه و گرد و خاک
باقی نماند و این امر به وسیله محلول پاش به راحتی امکان پذیر است ،زیرا جریان آب فشار قوی
آلودگی ها را از سطح زمین جدا کرده و از بین می برد.
 ٨برای شست وشوی بهتر و افزایش بهداشت محیط می توان از مواد شوینده قلیایی استفاده نمود
به طوری که این مواد شیمیایی باقیمانده میکروب ها را از بین می برد.
 ٩سطوح مختلف جايگاه را بشوييد.
 10حوضچه های آب ورودي جايگاه دام به دقت شست وشو شود.
 11در صورت امکان سطوح خارجی جايگاه نیز مورد شست وشو قرار گیرد.
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 12شست وشوي کلیه وسایل خارج شده از جايگاه به وسیله مواد شوینده مناسب و نگهدای آنها در محلی
مناسب انجام گیرد.
 13راه های آسفالت داخل واحد پرورش دام را نيز بشوييد.
 14پس از اتمام کار ،وسایل کار را به صورت مرتب و منظم در محل خود قرار دهید.
نکات زیست
محیطی

به دلیل وجود مشکالتی همچون آلودگی منابع آب زیرزمینی ،پساب حاصل از شست وشوي محل
پرورش به آب هاي زيرزميني و رودخانه ها نفوذ نكند.

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

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

شايستگي كامل انجام همه مراحل پاکسازی جایگاه
2

نظافت
جايگاه

فرغون ،بيل ،تراكتور،
كاردك ،محلول پاش

شايسته

3

انجام برخي از مراحل پاکسازی جایگاه 2

نيازمند آموزش انجام ناقص مراحل پاکسازی جایگاه
بحث
کالسی

نمره

1

با توجه به دانسته هاي پيشين خود ضدعفوني را تعريف كنيد و هدف از آن را بیان کنید؟

ضدعفونی کننده ()Disinfectant
هر عامل یا ترکیب شیمیایی را که باعث جلوگیری از عفونت و یا نابودی میکروب های بیماری زا و سایر
میکروارگانیسم های مضر می گردد ،ضدعفونی کننده می نامند .در استفاده از مواد ضدعفونیکننده سه عامل
(1ـ غلظت محلول2 ،ـ زمان تماس و 3ـ روش استفاده) اثرگذار است .یک ضدعفونیکننده در غلظت های
پایین ممکن است از رشد و نمو میکروب ها جلوگیری نماید ،ولی در غلظت های باال ممکن است همان ماده،
عوامل بيماري زا را از بین ببرد .زمان تماس نیز برای این مواد دارای اهمیت خاصی است.
در محل پرورش دام برای ارتقای بهداشت و سالمت حیوانات از آهکپاشی یا شعله دادن نیز استفاده مي شود.
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راهاندازی محل پرورش دام
توجه

در هنگام استفاده از مواد ضدعفوني كننده به دستورالعمل كارخانه سازنده توجه شود.

ماده ضدعفونی کننده مناسب باید داراي شرایط زیر باشد:
 1در غلظت پایین دارای خاصیت میکروب کشی باشد.
 ٢قابلیت حل در آب یا حالل های دیگر را داشته باشد.
 ٣در طول زمان قدرت ضدمیکروبی خود را حفظ كند.
 ٤برای انسان و سایر حیوانات سمی نباشد.
 ٥همگن باشد.
 ٦با مواد ارگانیک ترکیب نشود؛ زیرا در این صورت مقداری از قدرت خود را از دست می دهد.
 ٧قدرت نفوذ داشته باشد.
 ٨فلزات و اجناس را خراب نکند و دارای اثر خورندگی نباشد.
 ٩در دسترس بوده و گران نباشد.
 10وسیع الطیف بوده و بر گروه وسیعی از میکروارگانیسم ها مؤثر باشد.
 11میکروارگانیسم های مقاوم نسبت به آن ایجاد نشود.
روش های ضدعفونی:

 1فيزيكي
الف) حرارت :يكي از روش هاي فيزیكي بوده كه شامل حرارت خشک و مرطوب است .این روش به طور کامل و سریع

باکتری ها را حذف می کند .مزیت آن عالوه بر سرعت عمل ،این است که فاقد هر گونه بقايا در محل پرورش باشد.
ب) استفاده از اشعه یون ساز :می توان از تشعشعات یون ساز شامل اشعه ماوراءبنفش با فرکانس پایین و اشعه
ایکس و اشعه گاما با فرکانس باال براي غیرفعال کردن میکروارگانیسم ها استفاده کرد.
 ٢روش های شیمیایی

عوامل و مواد ضدمیکروبی شیمیایی عبارت اند از:
 1فنل و ترکیبات فنلی
 ٢الکل
 ٣هالوژن ها
 ٤فلزات سنگین و ترکیبات آنها
 ٥پاک کننده ها (دترجنت ها)
 ٦آلدئیدها
 ٧مواد گازی
در مصرف عوامل شیمیایی به منظور ضدعفونی نکات زیر را باید در نظر داشت:
 1شرایط محیطی باید در نظر گرفته شوند؛ مثل حرارت ،زمان ،غلظت و حضور مواد آلي خارجی که همگی
در نحوه عمل ماده ضدعفونی کننده مؤثر هستند.
 ٢همه عوامل بيماري زا به طور مساوی نسبت به مواد ضدعفونی کننده حساس نیستند.
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نکات زیست
محیطی

از رها كردن بقاياي بسته بندي مواد ضدعفوني كننده در محيط زيست پرهيز شود.

اگر مواد ضدعفونیکننده را در غلظت های کم استفاده کنید ،تنها وقت و هزینه هدر رفته و عم ً
ال بر میکروب های
بیماری زا بی اثر می باشد و اگر از غلظت های باال استفاده کنید به جز صرف هزینه و ایجاد آلودگی های زیست
محیطی باعث افزایش مقاومت میکروارگانیسم ها می شوید .بنابراین ،دانستن غلظت های مناسب و اثرگذار بر
روی میکروارگانیسم ها بسیار ضروری است.

ضدعفونی جایگاه دام
فعالیت
کارگاهی
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ضدعفونی جایگاه با روش محلول پاشي
مواد ،تجهیزات و شرايط مورد نیاز
 ١لباس کار ،چکمه ،دستکش ،کاله و ماسک مخصوص
 ٢دستگاه محلول پاشی
 ٣آب به میزان الزم
 ٤مواد ضدعفونی کننده
مراحل انجام کار:
 ١لباس کار بپوشید.
 ٢از چكمه ،كاله ،دستكش و ماسك استفاده كنيد.
 ٣ماده ضدعفوني كننده مناسب را انتخاب كنيد.
 ٤دستورالعمل ماده ضدعفونی کننده را به دقت مطالعه کنید.
 ٥با توجه به محل پرورش ميزان آب موردنياز براي ضدعفونی را محاسبه کنید و در داخل محلول پاش
بريزيد.
 ٦با توجه به ميزان آب محاسبه شده و دستورالعمل ماده ضدعفونی کننده ،ماده ضدعفوني کننده را به
ميزان الزم از ظرف حاوي آن برداريد.
 ٧ماده ضدعفوني كننده را در محلول پاش ريخته و به خوبي آن را به هم بزنيد.

راهاندازی محل پرورش دام

 ٨با استفاده از دستگاه محلولپاش ،کلیه سطوح (کف ،سقف ،دیوارها و محوطه جایگاه دام) را ضدعفونی کنید.
 ٩سیستم فاضالب را پس از الیروبی و شست وشو ،ضدعفونی کنید.
 10لوازم متحرک را پس از شست وشوی کامل ضدعفونی کنید.
 11پس از اتمام کار ،وسایل کار را به صورت مرتب و منظم در محل خود قرار دهید.
 12دوش بگيريد.
ایمنی

فعالیت
کارگاهی

از ورود مواد ضدعفونی کننده به دهان ،چشم ،گوش و دستگاه تنفسی باید جدا ً جلوگیری کرد.

ضدعفونی جایگاه با روش شعله افكني
مواد ،تجهیزات و شرايط مورد نیاز
 ١لباس کار ،چکمه ،دستکش ،کاله و ماسک مخصوص
 ٢دستگاه شعله افکن
 ٣گازوئيل يا نفت
مراحل انجام کار:
 ١لباس کار بپوشید.
 ٢از چكمه ،كاله ،دستكش و ماسك استفاده كنيد.
 ٣وسايل و تجهيزات قابل اشتعال را از محل پرورش خارج کنید.
 ٤دستگاه شعله افكن را با ماده سوختني پركنيد.
 ٥مشعل دستگاه را روشن كنيد.
 ٦با استفاده از شعله افکن کف جایگاه و دیوارها را تا ارتفاع  1/5متر ضدعفونی کنید.
 ٧پس از اتمام کار ،وسایل کار را به صورت مرتب و منظم در محل خود قرار دهید.

آزمون ارزیابی عملکرد
رديف

مرا حل کار

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

3

ضدعفوني جايگاه

محلول پاش
شعله افكن
مواد ضدعفوني كننده

نتایج ممکن
شايستگي
كامل
شايسته

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

نمره

3

انجام نسبي مراحل ضدعفوني 2

نيازمند آموزش انجام ناقص مراحل ضدعفوني

1
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ضمائم و تجهيزات محل پرورش دام
الف) آخورها :آخورها و آبشخورها یکی از مهم ترین اجزای موجود در یک دامداری مي باشند .تولید ،سالمت
و بهرهوری دام ها تا حد زیادی به کیفیت و کمیت خوراک مصرفی و آب مورد استفاده آنها بستگی دارد.
خوراک دهی یکنواخت و یکسان برای دام ها در تولید مناسب آنها نقش به سزایی دارد .لذا طول آخور و آبشخور
در نظر گرفته شده برای دام ها باید متناسب با نوع و تعداد دام موجود در یک گروه باشد .آخور ممکن است
ثابت یا متحرک باشد.
انواع آخورهای مورد استفاده در گاوداری
در پرورش گاو به صورت صنعتي از آخورهاي ثابت استفاده مي شود كه انواع آن به شرح زير است:
 ١آخورهای ساده لبه دار:
آخورهای ساده یک و یا دو
طرفه یکی از رایج ترین انواع
آخورهاست که به صورت گسترده
در گاوداری ها مورد استفاده قرار
می گیرد.

آخور یک طرفه گاو شیری

 ٢آخور همسطح :در این آخورها خوراک را تقریباً روی زمین جلوی گاوها می ریزند و برای جلوگیری از
حرکت گاوها روی خوراک ،یک سری نرده فلزی بین محل ایستادن گاو و محل ریختن خوراک نصب می شود.

آخور همسطح گاو شیری
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راهروی خوراک دهی :این روش خوراک دهی در جایگاه های بسته گاو شیری متداول است .در این حالت
بخشی از سالن استراحت را به طور مجزا به عنوان محل خوراک دهی برای گاوها در نظر می گیرند.

استفاده از راهروی خوراک دهی برای تغذیه گاو شیری

آخور شتر
آخور شتر باید به گونه ای باشد تا خوراک دهي
با مشکل کمتری مواجه شود .ارتفاع کف آخور
باید اندکی باالتر از سطح زمین باشد تا شتر
برای مصرف خوراک مجبور به زانو زدن نشود.
این ارتفاع از 70ـ 50سانتی متر با توجه به سن،
نژاد و ارتفاع جدوگاه شتر تغییر می کند .عرض
آخور با توجه به حجم سر شتر باید حداقل
 60سانتی متر و لبه های آخور  30تا 50
سانتی متر بلندتر از کف آخور باشد .آخورهای
مورد استفاده در پرورش شتر نیز ممکن است
به صورت ثابت و یا سیار طراحی شوند.
آخور دو طرفه متحرک برای تغذیه شترها
ب) آبشخور :وجود آب سالم و بهداشتی در
پرورش دام ،اهمیتی برابر با کیفیت خوراک دارد .انواع آبشخورهای مورد استفاده در گاوداری های شیری
شامل آبشخورهای ساده ،نیمه اتوماتیک و اتوماتیک است .آبشخور ممکن است ثابت یا سیار باشد .ارتفاع
آبشخور در گاوداری های شیری و محل نصب آن باید به گونه ای باشد که دام ها نتوانند با پا وارد آن شوند.
جنس آبشخور نیز مهم است و باید با دوام و به آسانی قابل تمیز کردن باشد.
تحقیق
کنید

در رابطه با مزایا و معایب هر یک از آبشخورها تحقیق کنید؟
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آبشخور معمولی

آبشخور خودكار مخصوص دام بزرگ

آبشخور نیمه خودكار

آبشخور شتر
یک شتر بالغ معموالً به ازای هر کیلوگرم ماده خشک مصرفی 2 ،تا  2/5لیتر آب می نوشد .در پرورش آزاد
و نیمه آزاد ،شترداران عالوه بر آبشخورهاي متحرك از آبگیرها و چشمه های طبیعی برای سیراب کردن
دام هایشان استفاده می کنند .در روش پرورش متمرکز (بسته) ،باید برای تأمین آب موردنیاز ،در محل پرورش
آبشخور ساخته شود .آبشخورهای مورد استفاده معموالً به صورت حوضچه در وسط بهاربند ساخته می شود.
ارتفاع کف آبشخور شترها را حداقل باید  0/6متر باالتر از سطح زمین در نظر گرفت تا شترها بتوانند به راحتی
آب بنوشند.

آبشخورهاي مورد استفاده در چراگاه ها براي شتر

ج) دستگاه شیردوشي :ماشین شیردوشی بیش از هر ماشین دیگری در گاوداری کاربرد دارد و نقش
به سزایی در کسب درآمد گاوداری دارد .پایه و اساس ماشین های شیردوشی بر اساس شیر خوردن گوساله از
پستان گاو ماده است .عالوه بر این ،ماشین های شیردوشی می توانند در کنترل و یا ایجاد بیماری ورم پستان
و همچنین کیفیت شیر نقش داشته باشند.
انواع دستگاه شیردوشي
 ١شیردوش سیار :در گاوداری های با تعداد دام كم يا براي دام هاي بيمار استفاده می گردد.
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 ٢شیردوش ثابت :در گاوداری های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد و انواع مختلفی دارد كه در واحد
يادگيري شيردوشي شرح داده مي شود.
د) وسيله توزین دام :برای توزین دام ها از باسکول های ثابت و سیار استفاده می شود .نوارهاي دامپروري (نوار
وزن) نیز وجود دارد که برای توزين گاو استفاده میشود.
هـ) علوفه خردكن :این دستگاه براي خرد کردن علوفه خشک و تر (یونجه ،كاه و کلش) كاربرد دارد.
و) آسياب :داراي انواع چكشي و غلطكي بوده كه براي خرد كردن غالت مورد استفاده در جيره به كار
مي رود.
ز) ميكسر :براي مخلوط كردن اجزاي تشكيل دهنده كنسانتره (جو ،ذرت ،كنجاله ها ،مكمل ها ،نمك و غيره)
استفاده مي شود.
ح) شیرسردکن :ظرفیت شیر سردکن با توجه به تعداد گاو شیری و تولید شیر یک روز ،انتخاب می شود.
ط) وسايل سم چیني :وسايل سمچینی شامل قيچي سم چين ،سوهان اصالح سم ،چاقوی سم چینی ،ديسك
سم دام صحیح در دامداری بسیار ضروری است .ممکن است  25درصد گاوها در گله ها دچار لنگش باشند که
نشان می دهد ،لنگش به یک آفت و زیان متداول در دامداری ها تبدیل شده است.
ي) فیدر میکسر :در این ماشین مکانیسمهایی جهت خرد کردن و مخلوط کردن مواد غذایی پیش بینی شده
است .دستگاه فیدر میکسر ماشینی است که یک دامدار برای تهیه خوراک کام ً
ال مخلوط به آن نیاز خواهد
داشت .این ماشین عموماً برای دامداری هایی که توانایی تأمین تراکتور و نیز فضای الزم برای حرکت تراکتور
و دستگاه ،در دامداری را دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

باسکول

شیر سردکن

فیدر میکسر

شیردوش ثابت
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فعالیت
کارگاهی

بررسي تجهيزات و وسايل مورد نياز
ابزار ،وسایل ،مواد و تجهیزات مورد نیاز
 ١لباس مناسب
 ٢محل پرورش دام
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار بپوشيد.
 ٢به دامداري هنرستان مراجعه كنيد.
 ٣لیست تجهیزات موجود در واحد دامداري را تهيه نماييد.
 ٤كمبود تجهيزات واحد دامداري خود را فهرست نماييد.
 ٥كمبود تجهيزات را به هنرآموز خود گزارش دهيد.

آزمون ارزیابی عملکرد
مراحل
رديف
کار

4
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بررسي
تجهيزات

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
و )...
آسياب ،ميكسر ،علوفه خردكن،
شعله  افكن ،شيردوش ،محلول پاش،
بيل ،فرغون و...

نتایج ممکن
شايستگي
كامل
شايسته

استاندارد (شاخص ها/
داوری/نمره دهی)
بررسي كامل تجهيزات

نمره

3

بررسي نسبی تجهيزات

2

نيازمند آموزش بررسي ناقص تجهيزات

1

راهاندازی محل پرورش دام

ارزشیابی شایستگی آماده سازی محل پرورش دام
شرح کار:
1ـ بررسی محل
2ـ تخليه بستر جايگاه
3ـ شست و شوي جايگاه
4ـ ضدعفونی جایگاه
  5ـ بررسي تجهیزات
استاندارد عملکرد:
راه اندازي محل پرورش دام
شاخص ها:
1ـ انتخاب جايگاه مناسب
2ـ تمیز بودن جایگاه
3ـ وجود تجهیزات با كاركرد صحيح در جايگاه
شرايط انجام كار:
جايگاه دام ،وجود تأسيسات مورد نياز (آب ،برق و سيستم گرمايشي) ،آسياب ،مخلوط كن (میکسر) ،محلول پاش ،شعله افكن ،شيردوش و باالبر.
ابزار و تجهيزات:
آسياب ،ميكسر ،تراكتور ،شيردوش ،محلول پاش ،باالبر ،شعله افكن ،فرغون ،بيل و لباس كار.
معیار شایستگی:
مرحلة کار

ردیف

حداقل نمرة قبولی از 3

1

بررسي محل

2

2

نظافت جايگاه

1

3

ضدعفوني جايگاه

2

4

بررسي تجهيزات

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش :رعايت
ایمنی و بهداشت فردي ،دفع مناسب بقایای مواد ضدعفونی کننده ،درستكاري ،صداقت،
مسئولیت پذیری و مدیریت زمان.
میانگین نمرات

نمرة هنرجو

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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واحد یادگیری 2
تهیه دام
آیا تا به حال پی بردهاید؟
دام را بر چه اساسی انتخاب مي کنند؟
گاو و شتر را از چه محلی می توان خریداری نمود؟
براي حمل و نقل گاو و شتر از چه تجهیزاتی استفاده مي شود؟
نکات ضروری قبل و حین حمل و نقل کدامند؟
برای موفقيت در پرورش دام ابتدا بايد با توجه به نوع توليد مورد نظر ،دام مناسب را تهيه نماييم به عنوان
مثال براي توليد شير بايد دام هايي تهيه كنيم كه هم از ویژگی های ظاهري مناسب برخوردار بوده و هم جزو
نژادهاي با توليد شير باال باشند .بدين منظور بايد ابتدا از سالمت دام اطمينان حاصل كرده و از نظر شكل
ظاهري آن را مورد بررسي قرار داد و سپس با مراجعه به شناسنامه هاي بهداشتي و توليدي دام و يا والدين
آن از ميزان توليد آن می توان اطالع كسب کرد .همچنین برای دام گوشتی یا پرواری باید به خصوصیات تیپ
بدن جهت افزایش بازده الشه توجه نمود.

استانداردعملکرد
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود ،دام سالم با خصوصیات مناسب را تهيه کنند.
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شكل ظاهری گاو
دنبالچه
استخوان سوزنی (پین)

سراستخوان
ران
کفل
کمر
لگن

پشت
مازه

شانه

جدوگاه گردن قفا

پیشانی

دم
پهلو
ران
مفصل ران
منگوله دم
سم شبنمی

پوزه

پستانک ها
مفصل  خرگوشی
مفصل مچ پا

بخلوق
پاشنه پا

سیاه رگ های
پستان پستانی
جلو

گلو
مفصل کتف
غبغب
جناغ سینه

آرنج

دور
سینه کف
سینه

سم

بینی

ساعد
مفصل مچ دست
مفصل بخلوق
سم

تصویر 1ـ اجزاي مختلف بدن گاو

رفتارشناسي گاو
گاوها از قدرت بینایی تمام نما برخوردارند و می توانند بی آنکه سر خود را بچرخانند تا  360درجه مناظر
اطراف خود را ببینند .این حیوانات کور رنگند و قدرت تشخیص آنها بسیار ضعیف است .گاوها بیشتر حرکات
را تشخیص می دهند .حس بویایی گاو بسیار قوی است و در برابر بوها حتی از فواصل بسیار دور نیز واکنش
نشان می دهد .گاوها به زندگی جمعی تمایل بیشتری دارند و در زندگی گروهی بهتر رشد و پرورش می یابند.
گاوها داراي قدرت شنوايي بااليي هستند ،از موسيقي ماليم لذت مي برند و صداهاي ناهنجار آنها را آزار
مي دهد .گاوهاي شيري نسبت به صدا حساسيت بيشتري دارند ،به ويژه هنگام شيردهي بايد از سر و صداهاي
استرس زا حتي االمكان جلوگيري نمود.

شكل ظاهری شتر
شتر يكي از بزرگ ترین حیوانات اهلی است که  40تا  50سال عمر می کند .شترها به علت رفتار تغذیهای
خود مسافت زیادی را در مراتع طی میکنند .وزن اغلب شترهای بالغ بین  350تا  750کیلوگرم متغیر است.
شتر معموالً در  8ـ 7سالگی به حداکثر وزن خود می رسد .تصوير صفحه بعد قسمت هاي مختلف بدن شتر را
نشان مي دهد.
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اجزاي مختلف بدن شتر
6ـ زانو 7ـ بازوی جلویی
5ـ ساق و قلم پا
4ـ تپق یا مچ پا
2ـ سم 3ـ شکاف بین انگشتان
1ـ پا
8ـ     بالشتک آرنج 9ـ قسمتی از بازوی فوقانی 10ـ عضالت بازویی جلویی 11ـ سینه 12ـ شانه 13ـ محل اتصال
17ـ لب ها 18ـ منخرین 19ـ پل بینی
16ـ فک پایین
15ـ قسمت تحتانی فک
گردن به سینه 14ـ گردن
(برجستگی بینی) 20ـ ابرو 21ـ فاصله ابروان 22ـ پیشانی 23ـ حفره چشمی 24ـ گوش 25ـ قسمت عقبی
30ـ بالشتک عضالنی پشتی
کاسه سر 26ـ غدد عرقی 27ـ انتهای سر 28ـ قسمت جلوی جدوگاه 29ـ جدوگاه
34ـ عضالت بین دنده ای 35ـ استخوان لگن
32ـ دنده ها 33ـ دنده های انتهایی
31ـ کوهان
36ـ    دم 37ـ    عضالت بدن 38ـ بالشتک عقبی 39ـ فاصله بالشتک عقبی و مفصل خرگوشی 40ـ مفصل خرگوشی
42ـ بالشتک سینه
41ـ شکم

دست و پای شتر مانند کل بدن تابعی از سن ،جنس و نژاد شتر است .پاهای شتر در معرض آسیب های
مختلف مانند تورم مچ ،فرسودگی ،ساییدگی ،ترک خوردگی و شکستگی قرار دارد .در این شرایط راه رفتن
برای شتر سخت و دشوار است ،بنابراین توجه به سالمت پای شتر و مراقبت از آن ضرورت دارد.
كوهان شتر محل ذخيره چربي بوده و فقط از چربي و عضالت تشكيل شده است و در آن استخواني وجود
ندارد .اندازه بزرگ کوهان عالمت شادابي شتر است .وزن كوهان حدود ده درصد وزن بدن میباشد و حجم آن
30
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برحسب سن ،سالمت يا بيماري تغيير مي كند .کوهان در شترهاي يك كوهانه سالم با تغذيه مناسب بين 15
الي  20كيلوگرم است ،اما در حيوان ضعيف كوهان كوچك تر شده و در بعضي مواقع به كلي از بين مي رود.
وزن كوهان در شترهاي دوكوهانه تقريباً  25كيلوگرم ( 9كيلوگرم پيشين و  16كيلوگرم پسين) مي باشد.
پينه (سفنه) در نواحي سينه ،بازو ،دست ،زانو و پاشنه پا ديده مي شود و در هنگام نشست و برخاست شتر
مانند يك ضربه گير و تكيه گاه و در هنگام استراحت شتر مثل يك عايق عمل مي كنند.
پرسش

موارد مشخص شده در تصوير زیر را نام گذاري كنيد.

رفتارشناسي شتر
شتر حيواني آرام و صبور است ،اين حيوان داراي استقامت زياد با هوشياري محدود مي باشد .شتر در شرايط
سخت آب و هوايي ،بي آبي و بي غذايي مقاوم است و به فعاليت خود ادامه مي دهد .نسبت به بيماري ها معموالً
مقاوم تر از ساير دام ها است و در مقابل درد تحمل بيشتري از خود نشان مي دهد .البته بايد يادآوري شود كه
رفتار شتر تا حدودي به نحوة نگهداري و پرورش آنها بستگي دارد؛ لذا ممكن است در مقابل افراد كم تجربه
رفتار متفاوتي از خود نشان دهند .شتر از حافظه بسيار قوي به ويژه در خصوص حوادث بد برخوردار است .از
حافظه قوي شتر گاهي در جهت يابي استفاده مي شود ،به همين دليل شتر مسيري را كه قب ً
ال پيموده باشد گم
نكرده و آن را به درستي طي مي كند.
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فعالیت
کارگاهی

بررسي شكل ظاهري گاو
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار ،چکمه ،ماسك و دستكش
 ٢گاو
 ٣جایگاه انفرادی
مراحل انجام کار:
 ١لباس کار بپوشید.
 ٢دام را با آرامش به محل مناسب هدايت کنید.
 ٣با احتياط در محل مناسب قرار بگيريد.
 ٤قسمت هاي مختلف بدن گاو را نام ببريد.

فعالیت
کارگاهی

بررسي شكل ظاهري شتر
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار ،چکمه ،ماسك و دستكش
 ٢شتر
 ٣جایگاه دام
مراحل انجام کار:
 ١لباس کار بپوشید.
 ٢دام را با آرامش به محل مناسب هدايت کنید.
 ٣با احتياط در محل مناسب قرار بگيريد.
 ٤قسمت هاي مختلف بدن شتر را نام ببريد.

بحث
کالسی

منظور از نژاد چیست؟

نژاد عبارت است از اعضاي یک گونه حیوانی كه در صفات ظاهري و ژنتيكي شبيه هم هستند و می توانند اين
صفات را به نسل بعد انتقال دهند.

نژادهای گاو
گاو از خانواده بویده ( ،)Bovidaeزیر رده نشخوارکنندگان و از گروه پستانداران جفت دار است .این خانواده
در برگیرنده چندین جنس است که جنس بس ( ،)Bosتمام گاوها و گاومیش ها را در برمی گیرد.
کلیه گاوهای موجود در جهان را از نظر نژادی به سه دسته شیری ،گوشتی و دو یا چند منظوره تقسیم بندی
می کنند .این تقسیم بندی مرتبط با کارایی نژاد ها در زمینه تولید شیر یا گوشت و اهداف اقتصادي توليدي
صورت گرفته است.
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برخی از نژادهای مهم گاوهاي شيري عبارت اند از:
هلشتاین :هلشتاین ـ فریزین اسم رسمی این نژاد
است اما در ایاالت متحده به هلشتاین معروف است.
گاوهای هلشتاین به بیشترین تولید کننده شیر با
کمترین درصد چربی شهرت یافتهاند .رنگ هلشتاین
اصیل باید به صورت واضح سیاه و سفید یا قرمز و
سفید باشد .این گاو دارای سری ظریف ،سینه ای
فراخ و شاخی کوچک و پستان هایی حجيم میباشد.
این نژاد هر چند بومی کشور هلند است ،ولی در تمام
کشورهای جهان به خوبی پرورش یافته و امروزه
بیشترین تعداد گاو در جهان را شامل می شود.
نژاد هلشتاین
جرسی :یکی از قدیمی ترین نژادهای جهان
است .پس از هلشتاین ،نژاد جرسی رایج ترین نژاد
دنیا می باشد .کوچک ترین نژاد گاوهای شیری
بوده که به دلیل داشتن چربی زرد ،برای تولید
گوشت گوساله ارزش چندانی ندارد .شیر این نژاد
به علت وجود کاروتن زیاد ،زرد رنگ می باشد.
جرسی نژادی باهوش ولی عصبی است .این نژاد
دارای ظاهری با رنگ قهوهای روشن و در برخی
خاکستری تا سیاه نیز میباشد .نژاد مذکور دارای
بینی سیاه و حلقهای روشن در اطراف پوزه است.
نژاد جرسی
زیر بدن و شکم به رنگ روشن ،سر و شانهها و
نزدیک استخوان پین دارای رنگ تیره ،سمهای مشکی و مقاوم ،پیشانی پهن و چشمانی درشت از خصوصیات
این نژاد است .جرسی در حدود  13تا  40برابر وزن خود در یک دوره شیردهی تولید شیر دارد و باال بودن
میزان کلسیم ،چربی ( )4/84و پروتئین ( )3/95شیر از ویژگی های این نژاد است.
گرنزی :گاوهای گرنزی اندکی بزرگ تر از گاوهای جرسی هستند ،اما شکل ظاهری و ویژگی های شیر آنها
همانند جرسی است .درصد چربی شیر گرنزی،
کمتر از نژاد جرسی است ،اما رنگ شیر گرنزی
زردتر است که ناشی از وجود کاروتن بیشتر در
شیر می باشد .گاوهای گرنزی به دلیل کوچک
بودن اندام برای تولید گوشت مناسب نیستند.
رنگ بیشتر گاوهای گرنزی زرد آهویی است که
گاهی لکه های سفیدی نیز دارند .گاوهای گرنزی
در انگلستان نزدیک به  3600کیلوگرم شیر با 4/6
درصد چربی تولید می کنند.
نژاد گرنزی
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براون سوئیس :منشأ این نژاد کشور سوئیس بوده
و احتماالً یکی از قدیمی ترین نژادهای گاو شیری
می باشد .از نظر وزن بدن بعد از هلشتاین در مقام
دوم قرار دارد .رنگ قهوهای براون سوئیس از خیلی
روشن تا تیره متفاوت است .براون سوئیس نژادی
آرام بوده که به لجوج بودن شهرت یافته است .امروزه
از این نژاد بیشتر به عنوان نژاد دو منظوره (گوشت و
شیر) استفاده میشود .تولید شیر این نژاد برای یک
نژاد دومنظوره خوب است و به طور میانگین 4000
کیلوگرم شیر در یک دوره شیردهی با  3/8درصد
چربی تولید می کند.
ایرشایر :نژاد ایرشایر بزرگ تر از نژادهای جرسی
و گرنزی بوده و رنگ آنها از قرمز تا قهوهای مایل
به قرمز و سفید متغیر است .مقدار شیر تولیدی
این گاوها نسبتاً خوب است و می توانند تا 4000
کیلوگرم شیر با  4درصد چربی تولید کنند .نژاد
آیرشایر به لحاظ تیپ بدن و پستان متناسب
شهرت دارد .وزن ماده گاوها نزدیک به 600
کیلوگرم می باشد ،اما وزن گاوهای نر ممکن است
به  900کیلوگرم هم برسد.
شورت هورن :این نژاد به عنوان نژادی دو
منظوره برای تولید شیر و گوشت معروف است.
اندازه نسبتاً بزرگ آنها امتیاز مثبتی برای تولید
گوشت و فروش گاوهای حذفی است .شیر آنها
برای مصرف مستقیم و تهیه پنیر کام ً
ال مناسب
است .رنگ حیوان از تقریباً سفید تا قرمز متغیر
است ولی بیشتر دارای ترکیبی از دو رنگ می باشد
که به رنگ سرخ تیره معروف است.

نژاد براون سوئیس

نژاد ایرشایر

نژاد شورت هورن شيري
تحقیق
کنید
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در مورد انواع ديگر از نژادهاي گاو شيري و خصوصيات آنها تحقيق كنيد و در كالس درس گزارش
دهيد.
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معرفی مهم ترین نژادهای گوشتی گاو در جهان
نژاد هرفورد :این نژاد گوشتی یکی از بهترین
نژادهای گاو برای تولید گوشت است .که مرکز
اصلی پرورش این نژاد در غرب کشور انگلستان
است .گاو نژاد هرفورد بسیار مقاوم بوده و در
زمینه چرا توانایی باالیی دارد .این نژاد مخصوص
پرواربندی است وگوشتی لذیذ و پرچرب دارد .در
هنگام بلوغ ،وزن این گاوها به  ۱۱۰۰کیلوگرم
و وزن نرهای آنها حتی به  ۱۴۰۰کیلوگرم نیز
می رسد .این نژاد به صورت ابلق قرمز ،انتهای دست
و پای آن سفید و پوزه سفید روشن می باشد.
نژاد شاروله :یکی از قدیمیترین نژادهای گاوهای
گوشتی فرانسوی است .این نژاد سفید متمایل
به کرم بوده و پوستی صورتی رنگ دارد .نرها در
 ۴سالگی بیش از  ۱۲۰۰کیلوگرم وزن دارند و
سرعت رشد آنها زیاد است .وزن ماده ها بعد از
بلوغ   800ـ 600کیلوگرم و بازده الشه در این
نژاد در حدود  ۷۰درصد مي باشد .از مهمترین
علل محبوبیت این نژاد در بین دامداران میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
الف) میزان ماربلینگ الشه (چربی درون ماهیچه)
این نژاد بسیار باال بوده و میتوان آن را جز
پرگوشتترین و کمچربیترین گاوهای جهان دانست.
ب) راندمان باال در وزنگیری نژاد گوشتی
ج) باال بودن وزن گوساله در زمان تولد
نژاد آبردین آنگوس :گاوهای این نژاد عموماً به
آنگوس معروفند .موطن اصلي این نژاد اسکاتلند
مي باشد .گاوهای آنگوس به رنگ سیاه بوده و
پوشش مویی بدن آنها نرم و بدون شاخ هستند.
این نژاد دارای بدنی تنومند و از نظر پرواربندی
مناسب میباشد .سازگاری باالیی در شرایط سخت
زیست محیطی دارد .در بعضی مواقع گوساله قرمز
رنگ از والدین سیاه رنگ به دنیا میآیند.
معموالً گاوهای ماده و نر به ترتیب  550و 850
کیلوگرم وزن دارند.

نژاد هرفورد

نژاد شاروله

نژاد آنگوس
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نژاد براهما :یکی دیگر از نژادهای گاو گوشتی که خاستگاه آن کشور هندوستان است .در هندوستان این
گاو های کوهان دار به نام گاو زيبو شهرت داشتند .بعدها تعدادی از گاوهای این نژاد به آمریکا انتقال يافتند و
پس از تالقی با نژادهای دیگر به نژاد براهما مشهور شدند .گاوهای این نژاد اغلب خاكستري بوده و در شرایط
گرم مقاومت باالیی دارند .در شرایط مدیریتی متوسط گاوهای نر معموالً 1100ـ 800کیلوگرم و گاوهای
ماده از 700ـ 500کیلوگرم وزن دارند.

نژاد براهما

تحقیق
کنید

در مورد انواع ديگر از نژادهاي گوشتي گاو و خصوصيات آنها تحقيق كنيد و در كالس درس گزارش
دهيد.

معرفی نژادهای مختلف گاوهای بومی ایران
گاوهای بومی ایران اغلب بر حسب منطقه ای که در آن پیدایش و پرورش یافته اند ،نامگذاری شده اند .مانند
نژاد سرابی ،گلپایگانی ،سیستانی و دشتیاری .بیشتر این گاوها جثه نسبتاً کوچک داشته و به خوبی با شرایط
محیطی موجود سازگار بوده و نسبت به بیماری ها و انگل ها مقاوم هستند.
بیشتر
بدانیم
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از نظر علم ژنتیک و اصالح نژاد در دنیا ،حیوانات اهلی که دارای ثبت مشخصات تولیدی و تولید
مثلی مشخص در طی چندین نسل متوالی و ارائه شده به مجامع علمی دنیا و مراکز اصالح نژادی
می باشند ،به عنوان نژاد به دنیا معرفی می شوند .در صورتی که تحقیقات کمی روی خصوصیات
تولیدی و تولید مثلی حیوان انجام شده باشد و مراکز معین اصالحی برای آن وجود نداشته باشد و
تعداد این حیوان اندک باشد به عنوان توده ژنتیکی معرفی می گردد .بر این اساس توده های ژنتیکی
گاو شیری و گوشتی در ایران وجود دارد که در اینجا اصطالحاً به عنوان نژاد بیان شده است.
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گاو سرابی :این نژاد عمدتاً در منطقه سراب و نواحی اطراف آن (تبریز) پراکنده هستند .از نظر تولید نژاد
شیری ـ گوشتی بوده و بهترین نژاد کوهستان است .دارای رنگ بدن متنوع از زرد روشن تا قهوهای سوخته،
اطراف چشم سفید تا قهوهای و جثه بزرگ است .در حال حاضر ،جمعیت آن حدود  60هزار رأس است.
میانگین تولید شیر آن در یک دوره شیردهی 1470کیلوگرم با  4/8درصد چربی است .متوسط افزایش وزن
روزانه  900گرم در روز گزارش شده است.

نژاد بومی سرابی

گاو سیستانی :این نژاد در منطقه سیستان ،زابل و نواحی پیرامون آن پراکنده است .دارای قد بلند ،دست
و پای کشیده ،کمر قوس دار و فرو رفته ،سر نسبتاً کوچک ،پیشانی پهن و برجسته ،چشمان کوچک ،پوست
لطیف ،کوهان نسبتاً بزرگ ،غبغب پهن و آویزان ،پستان های بزرگ ،پوزه بلند و مرطوب ،سینه فراخ ،دم بلند،
شاخ های کوتاه و کلفت هستند .رنگ بیشتر گاوهای این نژاد سیاه و گاهی ابلق است .این نژاد یکی از گاوهای
بزرگ جثه ایران و جزء گاوهای گوشتی با میانگین تولید شیر در یک دوره شیردهی  1400کیلوگرم ،متوسط
افزایش وزن روزانه  1300گرم و ضریب تبدیل غذايي  8می باشد.

نژاد بومی سیستانی
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گاو گلپایگانی :این نژاد عمدتاً در اصفهان و در
شهرهای گلپایگان ،اردستان ،فریدون شهر ،نطنز
و خوانسار دیده می شود .رنگ گاوها ممکن است
خاکستری ،زرد ،قهوه ای ،حنایی ،قرمز و سیاه
باشد .این نژاد دارای جثه کوچک ،سرکشیده،
گردن کوتاه ،حدقه چشم ها برجسته ،اندام های
حرکتی نازک و بلند ،پستان گرد ،دم باریک و
بلند ،شاخ های کوتاه به رنگ سفید و خاکستری
تا سیاه هستند .این نژاد شیری و گوشتی است.
میانگین تولید شیر در یک دوره شیردهی580
کیلوگرم با  4/7درصد چربی و متوسط افزایش
وزن روزانه  890گرم می باشد.
گاو دشتیاری :گاوهای این نژاد عمدتاً در
منطقه بلوچستان پراکنده اند .رنگ بدن این
نژاد بسیار متغیر (اغلب قهوهای سوخته ،گاهی
سیاه ،حنایی ،طوسی و ابلق) است .همه گاوهای
این نژاد کوهان دارند و بیشتر گاوهای نر و ماده
دارای شاخ هستند .گاوهای نر بالغ دارای غبغب
بلند و پرچینی هستند که تا نزدیکی زمین ادامه
دارد .گوش ها پهن و آویزان بوده ،جثه کوچک و
قد آنها کوتاه است .میانگین تولید شیر در یک
دوره شیردهی  960کیلوگرم است.

نژاد بومی گلپایگانی

نژاد بومی دشتیاری

نژادهای شتر
شتر کوچک ترین خانواده سلسله جانوری است .همه شترسانان در راسته جفت سمان و زیر راسته بالشتکدارها
قرار دارند .شترها به شترهای یک کوهانه ،دو کوهانه و بدون کوهان تقسیم می شوند.
شترهای بدون کوهانه :اين نژادها فاقد كوهان هستند و موطن اصلي آنها ،آمريكاي جنوبي يعني كشورهاي
پرو ،شيلي و آرژانتين است .شترهاي بدون كوهان داراي چهارگونه مي باشند كه دو گونه گواناگو و ويكونا
وحشي بوده و دو گونه الما و آلپاكا اهلي هستند.
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آلپاكا

الما

شترهای یک کوهانه :شترهاي يك كوهانه اغلب در نواحي كم باران كه اختالف دماي ساليانه در آنها زياد
است ،زندگي مي كنند .شترهاي يك كوهانه از نظر محل پرورش به دو دسته كوهستاني و دشتي تقسيم
مي شوند .شتر نواحي كوهستاني داراي پاهاي كوتاه و بدني گرد و عضالني است .در حالي كه شترهاي نواحي
پست داراي پاهايي دراز و ضعيف و بدني كشيده
هستند.
پوست شترهاي يك كوهانه اغلب به رنگ قهوه اي
روشن ،خاكستري و سياه مي باشد و به تعداد كم
شتر سفيد هم در انواع مختلف مشاهده مي شود .در
پوشش بدنی داراي الياف زيرين بسيار نرم و كركي
بوده و در پشت گردن ،زير گلو و روي كوهان موها از
ساير نقاط بدن بلندتر مي باشد .وزن شتر يك كوهانه
700ـ 350كيلوگرم ،بلندي سر و گردن آن بيش از
 3متر و ارتفاع كوهان آن تا سطح زمين به 2/5ـ2
نژاد عربي
متر می رسد.
شترهاي دوكوهانه :شترهاي دوكوهانه در مقايسه با شترهاي تك كوهان داراي پاهايي كوتاه تر و پوشش
پشمي ضخيم تر هستند .اين شتر به دليل پوشش ضخيم بدن و مقاوم بودن كف پا در مناطق كوهستاني و
سنگالخ نسبت به شتر يك كوهانه توانايي راهپيمايي بهتري دارند .شترهاي دوكوهانه بيشتر در مناطقي كه
داراي تابستان گرم و خشك و زمستاني سرد هستند ،زيست مي كنند.
يكي از مناطق مهم نگهداري شترهاي دوكوهانه آسياي ميانه است .در كشورهاي اين منطقه (قزاقستان،
ازبكستان ،قرقيزستان و شهر استراخان) نژادهاي معروفي همچون قزاقي ،مغولي و ساير موارد پرورش مي يابد.
اين شترها مناسب توليد گوشت و پشم هستند .نژاد كالميك از همه بزرگ تر بوده و براي اصالح نژاد شترهاي
قزاق از آن استفاده مي شود.
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شتر دو کوهانه اردبیل

نژادهاي شتر بومی در ايران :در ايران چندين نژاد مختلف شتر نگهداري و پرورش مي يابند .اغلب اين
شترها هنوز به درستي شناسايي نشده اند .يكي از عوامل مؤثر در عدم شناسايي صحيح نژادهاي مختلف شتر
در كشور ما ،روش رايج پرورش و رها بودن شترها در اغلب نقاط كشور است .شترهاي ايران بر اساس شرايط
اقليم محل نگهداري و توانمندي توليد در چهار دسته اصلي انواع شيري ،گوشتي ،دو منظوره (شيری ـ
گوشتي و كركی ـ گوشتي) ،سواري و كاري تقسيم می شوند.
نژاد بلوچي :این نژاد در بلوچستان ايران و پاكستان واقع در جنوب شرقي ايران ،جنوب غربي پاكستان
و افغانستان پرورش یافته و سازش زیادی با شرايط بياباني دارد .منطقه پراكنش آنها حاشيه كوير لوت و
جازموريان ،ايرانشهر ،خاش ،بمپور ،چابهار ،سراوان ،زابل و سرحدات خراسان است .شتر نژاد بلوچي داراي
جثه نسبتاً كوچك ،كوهان برجسته ،گردن و پاهاي كشيده و باريك مي باشد .اين شترها داراي پشم كمي
هستند ،رنگ اين شتر از قهوه اى روشن تا قهوه اى تيره و حنائى و ندرتاً تا سفيد متغير است .به طوركلی ،اين
شترها استعداد خوبى براى توليد گوشت دارند.

نژاد بلوچي
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لوک نژاد بلوچی
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سرحدي :يكي از گونه هاي نژاد بلوچي است كه دارای جثه ای درشت تر و كرك متراكم تر است .این گونه
قدرت باركشي و توليد گوشت خوبي دارد.
كلكويي :این نژاد مخصوص مناطق خشك و نيمه خشك مي باشد .منطقه اصلي زيست اين شتر استان فارس
می باشد .در حال حاضر ،اين شترها در شهرهاي قم ،گرمسار ،ورامين ،كاشان ،نطنز ،اردستان و مناطق كوير
مركزی ايران مشاهده و پراكنده هستند .شتر كلكویي داراى اندامى متوسط و ظريف ،به رنگ شترى (قهوه اى
روشن) و فاقد لكه هاى اختصاصى است .نژاد مذکور به منظور توليد گوشت و توليد شير و كرك نگهدارى
مىشود .وزن نر و ماده بالغ آن به ترتیب حدود  800و  600كيلوگرم است و ارتفاع نرها به 200ـ180
سانتي متر مي رسد.
جمازه :شتر نژاد جماز داراى استعداد مناسب برای انجام مسابقات ورزشى است .محل پرورش اين شتر
استان هاي كرمان ،سيستان و بلوچستان و هرمزگان مي باشد.
از انواع ديگر نژادهاي شتر در ايران مي توان به رودباري ،مهابادي ،عربي ،يزدي و تركمن اشاره کرد.

نژاد جمازه

نژاد رودباري

شترهاي دوكوهانه داراي استخوان هاي بزرگ و قوي ،كوهان گرد ،لب هاي بزرگ ،پوشش پشمي ضخيم ،كف
پاهاي بزرگ و مسطح هستند .رنگ شترهاي دوكوهانه متنوع ،ولي اغلب قهوهاي تيره است .رنگ پشم اين
گونه شترها سرخ ـ خاكستري می باشد .ابعاد بدن شتر دو كوهانه با توجه به محل پرورش و نژاد متفاوت است.
ارتفاع از سطح زمين تا بين دوكوهان در شتر ماده و نر به ترتیب حدود  180و  185سانتي متر و طول بدن
در شتر ماده و نر به ترتیب حدود  163و  168سانتي متر می باشد.
شترهاي آميخته :بعضي از عشاير ايران شترهاي نر دوكوهانه را با شترهاي ماده تك كوهانه تالقي مي دهند كه
نسل اول آنها يك كوهانه بوده ،در مجموع خوش اندام و داراي سري كوچك ،گردن كلفت و كشيده ،دم كوتاه
و دارای الياف بلند و مجعد روي پيشاني ،قفا و زيرچانه مي باشند و هميشه از والدين خود سنگين تر هستند.
شترهای مذکور بيشتر در استان هاي اردبيل ،آذربايجان شرقي ،قم ،البرز و تهران وجود دارند .در برخی
از کشورهای دیگر نیز نژادهای مختلف را با هم تالقی می دهند و نسل جدید ایجاد می کنند .فرزندان
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حاصل از تالقي شتر يك كوهانه و دو كوهانه بر خالف اسب و االغ (قاطر و استر) بارور هستند و توان
توليدمثل دارند .معموالً آمیختهها از نظر شكل ظاهري ،اندازه و جثه ،قدرت باربري و تحمل زندگي در
شرايط سخت نسبت به شتر يك كوهانه و دو كوهانه از توان بيشتري برخوردارند.
شتر دو کوهانه

شتر یک کوهانه

نتاج آمیخته
آمیخته شتر یک کوهانه با شتر دو کوهانه

آزمون ارزیابی عملکرد
رديف مراحل کار

1

بحث
کالسی

انتخاب دام

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...
شناسنامه ها
شجره نامه
گاو و شتر

نتایج ممکن

شايستگي كامل انتخاب مناسب
شايسته

دام هاي زنده به يكي از روش های زير تهیه می شوند:
الف) مراكز خريد و فروش يا ميادين دام
ب) در محل پرورش
ج) بررسی آگهی ها در سایت ها و روزنامه ها

انتخاب قابل قبول

نيازمند آموزش انتخاب نامناسب

روش های خرید و فروش گاو و شتر را توضیح دهید؟

روش هاي تهیه دام
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استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)
3
2
1

نمره

راهاندازی محل پرورش دام

مراكز خريد و فروش يا ميادين دام

فروش دام در محل پرورش

بررسی آگهی ها در سایت ها و روزنامه ها

تحقیق
کنید

از طریق اینترنت و روزنامه مراکز خرید و فروش گاو و شتر را در منطقه خود شناسایی کنید.

بحث
کالسی

براي تهيه گاو چه نژادي را بايد خريد؟

راهنمای خريد دام مناسب:
 ١مطمئن ترين و سريع ترين راه براي به دست آوردن گاوهاي پر توليد ،خريد گاوهايي است که داراي شجره
بوده و رکورد شير توليدي خود ،والدين و نتایج آنها مشخص باشد.
 2هنگام خريد گاوهاي شيري بايد عالوه بر سن ،به شكل ظاهري دام نیز دقت كرد.
 3در موقع خريد گاو ،توجه به سالمت دام ،پيشينه آن و ارزيابي ظاهري آن ضروري است و بايد در انتخاب
گاوهاي خالص و دورگ با ويژگي هاي خوب دقت نمود.
 4خريد گوساله ،ارزان ترين راه براي تأسيس گله گاو شيري است .اغلب مي توان گوساله هاي خالص را با
قيمت مناسب از دامداری های شناختهشده خريداري کرد .در اين روش ،تشکیل گله نيازمند زمان بيشتري
است ،زيرا دست کم  2سال طول مي کشد تا گوساله ها به مرحله شيردهي برسند.
بیشتر
بدانیم

يکي از روشهاي معمول براي تهيه گاو خريد تليسههاي آبستن است .البته ،باید توجه داشت که
بسیاری از دامپروران حاضر به فروش تلیسههای خوب و ارزشمند خود نیستند .پس باید ،از مراکز و
افراد معتبر اقدام به خرید نمود.
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فعالیت
کارگاهی

تهيه گاو سالم برای پرورش
ابزار ،وسایل ،مواد و تجهیزات مورد نیاز
 ١لباس کار ،چکمه ،ماسك و دستكش
 2گاو
مراحل انجام کار:
 ١لباس کار بپوشید.
 2قبل از خرید گاو باید از سالم بودن آن اطمینان پیدا کنید.
 3باید توجه کنید که گاو موردنظر واکسینه شده و کارت بهداشت داشته باشد.
 4گاو را از نظر سن ،ميزان تحرک کافی ،چشمان شفاف ،درشت و براق ،موهای براق و تمیز ،گوش
برجسته ،پوزه صاف و مرطوب و لب های گشاده بررسي كنيد.
 5گاو را حرکت دهید تا از مناسب بودن فاصله سم ها ،راه رفتن منظم و عدم لنگش آن مطمئن
شوید.
 6ویژگی های اختصاصی گاوهای شیری را بر اساس موارد زیر بررسي كنيد.
ج) عرض و زاویه کپل
ب) عمق بدن
الف) قد و قامت (اندازه قد)
د) پاها و شکل قرار گرفتن آنها هـ) ارتفاع و عمق پستان
و) شناسنامه دار بودن و بررسی
اطالعات شجره
 7قبل از خرید گاو ،آزمایش فنجان سیاه را انجام دهید (آزمایش فنجان سیاه ،بهترین و آسان ترین
روش برای بررسی آلودگی شیر به میکروب و عامل های خارجی است).
 8اگر از توانایی خودتان برای انتخاب دام خوب مطمئن نيستيد ،از فردی با تجربه در اين خصوص
كمك بگيريد.
 9با توجه به اطالعات باال دام مناسب را انتخاب کنید.
انتخاب شتر مناسب
براي پرورش بايد شتري كه فاقد امراض پوستي ،انگلي يا بيماري بوده و به عبارتي كام ً
ال سالم باشد را انتخاب
نمود .شترهاي خوب داراي اسكلت درشت و كشيده ،سر بزرگ ،گردن كوتاه ،استخوان هاي تو پر و عضالت
مناسب هستند .در شترهای گوشتی در صورت تغذيه از مرتع ميانگين وزن در نرها به بيش از  500كيلوگرم
خواهد رسید و اگر به آنها تغذيه دستي (تكميلي) داده شود به وزن  1000كيلوگرم با افزايش وزن روزانه
 800گرم نيز مي رسند.
براي ارزيابي شتر ،به شش ناحيه بدن دام (کوهان ،یک چهارم قسمت عقب پاها و جلوی پاها ،قسمت
وسط بدن ،ظاهر عمومی بدن و ظرفیت عمومی بدن) نمره داده مي شود و سپس شتر بر آن اساس انتخاب
مي شود.
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بیشتر
بدانیم

امتیازبندی اجزای شتر مناسب پرواری
اجزای بدن

امتیاز (درصد)

کوهان

5

یک چهارم قسمت عقب پاها

20

یک چهارم قسمت جلو پاها

15

قسمت وسط بدن

10

ظاهر عمومی بدن

20

ظرفیت عمومی (پر بودن) بدن
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برخی كارشناسان خصوصياتي را براي شترهاي شيري تعيين كردهاند که در زمان ارزیابی و خرید
باید به آنها توجه داشت:
 ١شكم شتر شیری بزرگ و برآمده است.
 2بدن بزرگی دارند که عرض آن بين  150تا  170سانتي متر است.
 3گردن آنها دراز است و سر كشيدهای دارند.
 4دندهها در قفسه سینه به شکلی منظم در كنار هم قرار گرفته است و فاصله بين آنها مشخص میباشد.
 5پاهاي شتر شیری بلند و كف پاها بزرگ است.
 6كوهان دايرهاي شكلی دارند که اندكي به سمت چپ متمايل است.
 7لب پاييني شترهای شیری معموالً تا حدودي به طرف پایین آويزان است.
 8پستان آنها بزرگ ،عمق پستان  13/5تا  16سانتي متر ،عرض پستان بين  17تا  20سانتي متر و طول
سرپستان هاي جلو و عقب در زمان خشكي  2تا  3سانتي متر است .همچنین ،طول سرپستانک ها در زمان
شيردهي  5تا  6سانتي متر است .فاصله بین سرپستانک های جلو در زمان شيردهي  15تا  18سانتي متر و
محيط سرپستان هاي عقب  8تا  9سانتي متر است .ميزان شيردهي روزانه بين  6تا  12ليتر است.
خصوصيات شترهاي گوشتي نیز به شرح ذیل بیان شده است:
 ١شترهاي گوشتي داراي گردن بلند ،ماهيچههاي حجيم ،كوهان بزرگ با نرخ رشد زياد و سريع هستند.
بهترين گوشت متعلق به شترهاي نر جوان است و در زمان خرید باید به آن توجه داشت.
 2بدن اين شترها دايرهاي و گرد است و به عرض  120تا  140سانتي متر میباشد.
 3دندهها منظم و به هم فشرده است.
 4محيط بدن در ناحيه كوهان  250تا  270سانتي متر می باشد.

45

 5گردن شترهای نژاد گوشتی كلفت و سر آنها مربعي شكل است.
 6اندازه طول پا و كف آن متوسط است.
 7پاهاي عقب و ران پرگوشت ،پستان ها كوچك و به بدن چسبيده است .بازده گوشت در شترهاي گوشتي
حدود  50تا  65درصد است.
توجه

شترهاي آميخته (تالقي نر دوكوهانه با ماده یك كوهانه) در مدت پروار مشابه ،عملكرد بهتري نسبت
به شترهاي يك كوهانه دارد.
سن شتر
دندان ها در شتر هم وسيله دفاعي بوده و هم براي گوارش خوراك مصرفي به كار مي رود .دندان در شتر
با ساير نشخواركنندگان متفاوت است .شتر برخالف نشخواركنندگان حقيقي در فك باال داراي دندان هاي
پيشین و در هر دو فك داراي دندان هاي نيش مي باشد .دندان هاي شيري از هفته دوم تولد در فك پايين
شروع به رشد كرده و در سن  6ماهگي كامل مي شود .تعداد اين دندان ها  22عدد است.
دندان هاي دائمي در شتر با ظهور نخستين دندان آسيا در هر دو فك باال و پايين در سن  12تا 15ماهگي
آغاز شده و در سن  7/5سالگي كامل مي گردد .تعداد اين دندان ها  34عدد است .با افزايش سن شتر به تدريج
سطح دندان هاي ثناياي فك پايين ساييده شده و دندان ها از يكديگر فاصله مي گيرند.
رديف بندي دندان ها در شتر بالغ
 2ثنایا

 2نیش

 6پیش آسیا

 6آسیا

فک باال

 6ثنایا

 2نیش

 4پیش آسیا

 6آسیا

فک پایین

مانند ساير حيوانات اهلي با رويش و تعويض دندان ها در شتر مي توان سن حيوان را تعيين نمود.
ديالق شتر در زمان تولد تا يك ماهگي دو دندان ثناياي مركزي ،در  1تا  3ماهگي دو دندان ثناياي مياني،
در  2تا  6ماهگي دو دندان ثناياي گوشه اي دارد .اين دندان ها به هم متصل شده و از يك سالگي شروع به
فرسوده شدن مي كنند و در سن  2سالگي دندان ها به حدي فرسوده مي شوند كه از هم جدا شده و بين آنها
فاصله مي افتد .در سن  4يا  5سالگي دندان شيري ثناياي مركزي افتاده و به جاي آن دندان ثناياي مركزي
دائمي به وجود مي آيد .همچنين در سن  5يا  6سالگي ثناياي شيري مياني و در طي  6يا  7سالگي دندان هاي
گوشه اي تعويض مي شوند .در سن  8سالگي كليه دندان هاي شيري افتاده و دندان هاي دائمي جايگزين آنها
شده و سائيدگي در دندان ثناياي مركز مشاهده می شود.
در  10تا 11سالگي دندانهاي مياني بيضي شكل شده و سائیدگی در دندانهاي گوشهاي مشاهده میشود .در
 12سالگي شكل دندان گرد و در  16تا 18سالگي مثلثي شكل ميگردند .در ضمن موي شتر مخصوصاً دم آن
سفيد ميشود .در سـن 25ـ 20سالگي شكل دندانها از حالت دنداني برگشته به كلي سائيده و سهگوش ميشوند.
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رويش و تعويض دندان هاي شتر
نام دندان

زمان رویش

زمان تعویض

ثنایا مرکزی فک پایین

بدو تولد تا یک ماهگی

 4یا  5سالگی

ثنایای میانی فک پایین

 1تا  3ماهگی

 5یا  6سالگی

ثنایای گوشه ای فک باال و پایین

 2یا  6ماهگی

 6یا  7سالگی

انیاب فک باال و پایین

 10ماهگی

 6یا  6/5سالگی

اولین پیش آسیا فک باال و پایین

  6ـ 3ماهگی

7ـ 6سالگی

دومین پیش آسیا فک باال و پایین

  6ـ 3ماهگی

 5ماهگی

سومین پیش آسیا فک فک باال

  6ـ 3ماهگی

 5ماهگی

اولین دندان آسیا دائمی فک باال و پایین

3ـ 2سالگی

ـ

دومین دندان آسیا دائمی فک باال و پایین

4ـ 3سالگی

ـ

سومین دندان آسیا دائمی فک باال و پایین

  6ـ   5سالگی

ـ

فک پایینی

فک باال

دندان
آسیا

دندان گرگی
دندان نیش
دندان پیشین
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بیشتر
بدانیم

اسامی مختلف شتر بر حسب سن
سن دام

اسم

سن دام

اسم

تازه متولد شده

دیالق ـ حاشی

هشت سالگی

گرددندان ـ گردنیش

تا یک سالگی

حاشی ـ جالک بند

نه سالگی

نیشکی ـ سرنیش

شتر تا دو سالگی

بلبان ـ بله بون ـ بلوان

ده سالگی

یک پای بند نیش

شتر تا سه سالگی

پارجمل ـ حق

یازده سالگی

دو پای بند نیش

چهار سالگی

جعد ـ جت

دوازده سالگی

سه پای بند نیش

پنج سالگی

کل

سیزده سالگی و باالتر

پیره

شش سالگی

دو دندان

ماده مولد (به طور اعم)

اروانه

هفت سالگی

چهار دندان

شتر نر داشتی (به طور اعم)

لوک

در بعضی مناطق شتر از یک سالگی تا سه سالگی را در نرها لوکچه و در ماده ها مجی و از سه سالگی به بعد را در
نرها لوک و در ماده ها اروانه می نامند.
فعالیت
کارگاهی
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انتخاب شتر سالم برای پرورش
ابزار ،وسایل ،مواد و تجهیزات مورد نیاز
 ١لباس کار ،چکمه ،ماسك و دستكش
 2شتر
مراحل انجام کار:
 ١لباس کار بپوشید.
 2نژاد مناسب را با توجه به محل زندگی خود انتخاب کنید.
 3قبل از خرید شتر باید از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
 4توجه کنید که دام مورد نظر واکسینه و سالم باشد.
 5دقت كنيد شتر مورد نظر داراي اسكلت درشت و كشيده ،سر بزرگ ،گردن كوتاه ،استخوانهاي تو پر
و عضالت خوب باشد.
 6شتر را حرکت دهید تا از مناسب بودن فاصله پاها و راه رفتن منظم آن مطمئن شوید.
 7هنگام خرید به سن آنها توجه کنید.
 8ویژگی های اختصاصی را بر اساس اجزای بدن (کوهان ،یک چهارم قسمت عقب پاها و جلوی پاها،
قسمت وسط بدن ،ظاهر و ظرفیت عمومی بدن) بسنجید و امتیاز دهید.
 9به طور کلی ،در انتخاب یک شتر خوب بهتر است از یک فرد باتجربه بهره ببرید که هم علم انتخاب
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از لحاظ خصوصیات ظاهری را داشته باشد و هم با توجه به قیمت ،ارزیابی مناسبی را انجام دهد.
 10با توجه به اطالعات بیان شده شتر مناسب را انتخاب کنید.
توجه

خريد دام بايد با توجه به نظر كارشناسان اداره دامپزشكى و دامپرورى انجام شود .به اين ترتيب از خريد
دام هاى بيمار و كم بازده جلوگيرى مي شود .اين كار براى حفظ بهداشت دام ها و جلوگيري از شيوع
بيماري ها در منطقه حائز اهميت است.

آزمون ارزیابی عملکرد
رديف مراحل کار

2

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

مراجعه به
مراكز خريد و
فروش

مراكز خريد و فروش
وسيله نقليه
روزنامه ـ اينترنت

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره
دهی)

نتایج ممکن

شايستگي كامل مراجعه به مراكز معتبر
شايسته

نمره
3

مراجعه به مراكز نيمه معتبر 2

نيازمند آموزش مراجعه به مراكز نامعتبر

1

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

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

شايستگي كامل عقد قرارداد مناسب
3

انعقاد
قرارداد

نمون برگ قرارداد

شايسته

نمره
3

عقد قرارداد قابل قبول 2

نيازمند آموزش عقد قرارداد نامناسب

1

حمل و نقل دام
تحت بعضی شرایط باید دام ها را از محلی به محل دیگر جابهجا کرد .این جابهجایی می تواند از یک مزرعه به
مرتع یا به مزرعه دیگر ،محل نمایش دام ،بازار دام یا محل حراج یا مزایده باشد.
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حمل و نقل دام بسیار پر خرج و گران است و عالوه بر هزینه ،هزینه های پنهان دیگری مانند افت وزن ،آسیب
دیدگی ،لنگش ،بیماری (به خصوص تب حمل و نقل) و حتی مرگ وجود دارد.
بحث
کالسی

در زمان حمل و نقل دام ممکن است چه مشکالتی برای حیوان به وجود آید؟

توجه

اگر از مهارت ها و روش های درست برای آماده سازی ،تربیت و حمل و نقل حیوان استفاده شود ،بسیاری
از خسارت ها و زیان ها قابل پیش بینی و پیشگیری است.

به دلیل رفتار ویژه شتر ،باید از عصبی کردن آن اجتناب نمود ،زیرا ممکن است حیوان دچار آشفتگی رفتاری
ـ روانی گردد و حتی به اشخاص آسیب وارد نماید .شترها به طور كلي هوشي محدود ،اما حافظهاي قوي دارند.
حوادث همراه با درد و اذیت را هيچ وقت فراموش نميكنند و از طرف ديگر محبت را نيز از خاطر نميبرند.
گواهی بهداشت و سالمت دام
این نوع گواهینامه که برای خرید کاالی خوراکی ،دامی و پوست دام می باشد ،معموالً توسط خریدار درخواست
می گردد و صحت آن باید توسط سازمان دامپزشکی منطقه تأیید شده باشد.
نقل و انتقال دام به منظور نگهداري و پرورش دام های اصيل و دو رگ مستلزم داشتن شرايط زير مي باشد:
 ١سالمت دام ها در زمان حمل بايد توسط دامپزشك مجاز تأييد شود و دام فاقد هرگونه نشانه باليني از نظر
بيماري هاي مسری باشد.
 2عاری از نظر بيماري سل و بروسلوز در دو تست متوالي بر اساس ضوابط و آخرين دستور العمل ابالغي
باشند.
 3گواهي سالمت و واكسيناسيون دام خريداري شده مورد بررسي قرار گرفته و دام عليه كليه بيماري هاي
مسری برابر دستورالعمل هاي صادره از طرف سازمان دامپزشکی واكسيناسيون شده و عاري از آلودگي به
انگل هاي خارجي باشند.
 4شماره ،مشخصات و سوابق بهداشتي دام ها در مجوز تردد و حمل و نقل درج گردد.
 5واحدهاي دامداري مبدأ و مقصد قب ً
ال از نظر بهداشتي به تأييد شبكه دامپزشكي محل رسيده باشد.
 6حمل و نقل دام بايد توسط وسايط نقليه مجاز و مورد تأييد سازمان دامپزشکی انجام گيرد.
شرايط قبل از انتقال دام
پیش از نقل و انتقال شتر نر ،ماده ،دیالق و حاشی اصول زير باید رعایت شود:
 ١شترها بايد داراي شناسنامه و يا برگ تشخيص هويت باشند و شماره ،مشخصات و سوابق بهداشتي آنها
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در مجوز بهداشتي حمل و نقل درج گردد.
 2شترها بايد در زمان حمل توسط دامپزشك مجاز معاينه شوند و هيچ گونه عالئمي از بروز بيماري های
واگير (از جمله آبله شتري ،سورا) و همچنين آلودگي به انگل هاي خارجي (جرب وكنه و )...نداشته باشند.
مشخصات آنها با مشخصات مندرج در شناسنامه دامي مطابقت داشته باشد.
 3حمل دام از مناطق آلوده به بيماري شاربن منوط به مايه كوبي آن عليه بيماري شاربن ،براساس
دستورالعمل هاي صادره از طرف سازمان دامپزشکی مي باشد.
 4گواهي آزمايشگاه مجاز مبني بر عدم آلودگي به بيماري سل و بروسلوز بايد ضميمه گواهي بهداشتي حمل
و نقل باشد.
فعالیت
کارگاهی

حمل و نقل گاو و شتر
ابزار ،وسایل ،مواد و تجهیزات مورد نیاز
		
 ١لباس کار و چکمه
 2ماشین حمل (تریلر
یا کامیون حمل دام)
 3ماده ضدعفونی کننده ماشین     4وسایل و تجهیزات
مهار دام
مراحل انجام کار:
 ١لباس کار بپوشید.
 2گواهی بهداشتی را در صورت ضرورت آماده کنید.
حداقل یک ماه پیش از حمل دام ها ،درباره آخرین اطالعات
با دامپزشک خود مشورت کنید تا از بروز شرایط بی مورد و
پرهزینه پیشگیری شود.
 3پیش بینی های هواشناسی را در نظر داشته باشید .در آب و هوای بسیار بد ،سعی کنید دام ها را در
بهترین وقت روز انتقال دهید.
 4برای حمل و نقل روشی مناسب با شرایط موجود را انتخاب کنید .تریلرهای حمل دام نیازی به مهار
جهت بارگیری ندارند ،اما کامیون و واگن های خط آهن باید دارای مهار سوارکننده دام باشند.
 5برای حمل دام های خود از شرکت های مطمئن ماشین تهیه کنید .کامیون ها و تریلرها باید تمیز و
ضدعفونی شوند.
 6وقتی قرار است دام ها را در مسافت های طوالنی حمل کنید ،آنها را از قبل به خوبی تغذیه نمایید.
 7مهار سوار کردن را آماده کنید.
 8اگر بین وسیله نقلیه و مهار ،شکاف یا فاصله ای وجود داشته باشد ،ممکن است پای حیوان در آن گیر
کند و بشکند و اگر شکاف به قدر کافی بزرگ باشد ،حیوان ممکن است از طریق آن بگریزد.
 9از پاکیزگی و بستر مناسب وسیله نقلیه مطمئن شوید.
   10دود لوله اگزوز وسیله نقلیه را بسنجید .اگر مقدار دوده سیاه رنگ بسیار زیاد باشد از سوار کردن دام ها
خودداری کنید .تنفس دود توسط دام می تواندسبب بروز ناراحتی های تنفسی و تب حمل و نقل شود.
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   11در هنگام حمل و نقل ،از زدن دام ها ،استفاده از شوک الکتریکی و سروصدا بپرهیزید .دام های هیجان
زده بیشتر مستعد بیماری و آسیب هستند.
   12از ازدحام و یورش دام ها به سمت درب ها و مهارها جلوگیری کنید.
  13از حمل دام هایی که تغذیه نشده و آب مصرف نكردند ،خودداری کنید.
  14با احتیاط و صبر ،گاوها و شترها را سوار وسیله نقلیه نمایید.
  15راننده وسیله نقلیه باید بداند که چگونه دام ها را به محض رسیدن به مقصد ،تخلیه کند.
   16وسیله نقلیه را به آرامی در پشت سکوی سوارکننده قرار داده و کام ً
ال تراز کنید.
  17در هر بار فقط یک دسته از گاوها یا شترها را تخلیه کنید.
  18دام ها را برای آب ریزش بینی ،آویختگی گوش و سرفه های شدید بازدید کنید و در صورت مشاهده
این عالیم فورا ً آنها را درمان نمایید.
   19دام های شیرده را بالفاصله پس از خروج از کامیون ،بدوشید .پستان های آنها را معاینه کنید.
  20پس از پایان حمل و نقل کلیه وسایل باید شست وشو و ضدعفونی شود.
   21دام ها را چند ساعت تحت نظر داشته باشید و رفتارهای غیرعادی را در نظر بگیرید.
توجه

اخالق
حرفهای

در حمل و نقل طوالنی ،در دام های شیری حتماً طبق برنامه شیردوشی صورت گیرد و به دام های
گوشتی باید استراحت داده شود.
از تغذیه دام ها با خوراک های متراکم و علوفه سبز آبدار طی  12ساعت پیش از حمل و نقل و از مصرف
آب توسط آنها طی  2ساعت پیش از بارگیری ممانعت شود.

حمل و نقل گاو
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راهاندازی محل پرورش دام
توجه

هنگام پایین آوردن (تخلیه) دام ها از ماشین ،حیوانات فلج ،زخمی و بیمار مسئله ساز خواهند شد .اگر
دام ها به سرعت درمان نشوند ،شرایط آنها بدتر خواهد شد ،لذا با دامپزشک مشورت کنید.
روش های حمل و نقل دام
براي انتقال دام از محل خريد به محل پرورش بسته به مسافت ،تعداد دام و شرايط دامدار ،از روش های
مختلف مي توان استفاده كرد.
روش های حمل و نقل دام
الف) حمل دام ها با شرایط پیاده روی که بستگی به مسافت آن ،عدم اعمال ضربه و فشار بر بدن دام ها ،مساعد
بودن شرایط جوی و آب و هوای مسیر انتقال دارد.
ب) حمل دام به وسیله کامیون ،تریلر و قطار
ج) حمل به وسیله کشتی و هواپیما

انتقال با تریلر

حمل دام به صورت پیاده

استانداردهاي وسايل نقليه
 1باید از وسیله نقلیه مناسب با توجه به مسافت و تعداد دام (قطار ،کامیون ،تریلر و یا وانت) استفاده کرد.
 2براي مسافت های بیش از 750کیلومتر بهتر است از قطار و یا تریلرهای مخصوص حمل و نقل استفاده
نمود.
 3کامیون و تریلر باید از لحاظ ارتفاع ،طول و عرض بسته به نوع دام در شرایط مناسب و استاندارد قرار گیرد.
 4دیوارها ،کف و سقف کامیون و تریلر باید طبق شرایط و موازین بهداشتی باشد.
 5به پوشش مناسب کامیون و تریلر برای جلوگیری از کوران در زمستان و تابش شدید آفتاب در تابستان
توجه شود.
 6وسایل نقلیه سر پوشیده باید مجهز به هواکش و تهویه مناسب باشد.
 7سرعت حرکت وسیله نقلیه باید مناسب باشد (به نحوی که به دام فشار بیش از حد وارد نشود).
 8كليه خودروهاي ويژه حمل دام بايد گواهي بهداشتي حمل از دامپزشكي مبدأ (خارج شهرستان) و گواهي
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حمل داخل شهرستاني صادره توسط دامپزشك مجاز را به همراه داشته و به پست قرنطينه تحويل دهند.
 9خودرو حامل دام زنده پيش از خروج و ورود از دامداری بايد شست وشو و ضدعفوني شود.
ایمنی

در موقع حمل و نقل از کامیون ها و تریلرهای جدید و رانندگان محتاط و با تجربه استفاده کنيد.
استفاده از رانندگان پرخطر احتمال تصادف را بیشتر مي کند.
مدیریت بعد از حمل و انتقال دام ها :همه دام ها در هنگام حمل و نقل دچار افت وزنی می شوند .دو نوع
افت وزنی وجود دارد  1دفعی
 2بافتی.
زمان مورد نیاز برای جبران افت وزنی دام ها بسیار متفاوت است .زمان بهبود برای دام های بالغ و سنگین تر،
کمتر از یک هفته است ،حال آنکه این زمان برای دام های جوان و مسن به یک ماه می رسد ،دام های شیری
معموالً پس از حمل و نقل افت تولید شیر پیدا می کنند.
پس از حمل و نقل ،ابتدا امکان دسترسی آزادانه به خوراک مرغوب را برای دام ها فراهم آورید .دام ها را به طرف
آخور هدایت کنید .پس از  4ساعت دسترسی به خوراک ،آب در اختیار آنها قرار دهید.
دام ها را به مدت سه هفته پس از ورود ،روزانه چندبار تحت نظر داشته باشید .ظاهر کلی دام را هنگام ورود به
جایگاه به دقت مشاهده کنید و در صورت نیاز تحت درمان قرار دهید.
از آنجا که شتر حیوان مقاومی نسبت به کم آبی و کم غذایی است ،در هنگام حمل و نقل خیلی کمتر دچار
افت وزنی می شوند.

آزمون ارزیابی عملکرد
رديف

مراحل کار

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

4

انتقال دام به
محل پرورش

وسيله نقليه

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

شايستگي كامل انتقال مناسب
شايسته
نيازمند آموزش
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نمره
3

انتقال نسبتاً مناسب

2

انتقال نامناسب

1

راهاندازی محل پرورش دام

ارزشیابی شایستگی تهيه دام
شرح کار:
1ـ بررسی نژاد دام
2ـ انتخاب مراکز فروش معتبر
3ـ انتخاب دام
4ـ انعقاد قرارداد
5ـ انتقال دام به محل پرورش
استاندارد عملکرد :تهيه دام سالم
شاخص ها:
1ـ انتخاب نژاد مناسب
2ـ مراجعه به مراکز فروش معتبر
3ـ تهيه گاو و شتر سالم
4ـ عقد قرارداد
5ـ انتقال دام بدون تلفات و خسارت
شرايط انجام كار:
مراکز خرید و فروش ،اینترنت ،شناسنامه ها و نمون برگ های مربوط به آن ،جایگاه پرورش گاو و شتر.
ابزار و تجهيزات:
وسیله حمل و نقل مخصوص دام ،رایانه و ماشین حساب.
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

انتخاب دام

1

2

مراجعه به مراكز خريد و فروش دام

2

3

انعقاد قرارداد

2

4

انتقال دام به محل پرورش

2

شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
گله گاو و شتر ،ايمني خودرو ،ايمني افراد دخيل در كار ،صداقت ،جلوگیری از انتشار
بیماریها و احراز از سالمت گله از نظر بيماريها بهويژه بيماريهاي مشترك.
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

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

ثبت مشخصات و رکوردگیری دام

امروز بدون داشتن اطالعات از وضعیت بهداشتی ،تغذیه ای ،تولیدی و تولید مثلی دام های یك گله ،امكان
برنامه ریزی علمی و دستیابی به بازده اقتصادی مطلوب امكان پذیر نمی باشد .ثبت اطالعات دقیق از
وضعیت گله به ما كمك می كند تا در شرایط عادی بهترین برنامه ریزی در جهت تولیدمثل دام و بهداشت،
تغذیه و موارد مشابه دیگر صورت گیرد .از طرف دیگر در شرایط غیر عادی و بحرانی نیز بهترین تصمیم
گرفته شود ،لذا برای رسیدن به این هدف الزم است دام دارای شناسنامه باشد تا رکوردهای مربوط در آن
ثبت شود و در مواقع ضروری از آنها استفاده گردد.

واحد یادگیری 3
ثبت مشخصات و رکوردگیری دام
آیا تا به حال پی بردهاید؟
هدف از ثبت مشخصات دام چیست؟
اولین گام ها در ثبت مشخصات دام چیست؟
برای شماره زدن دام به چه وسایلی نیاز است؟
هدف از رکوردگیری دام چیست؟
از چه محصوالتی باید رکوردگیری نمود؟
هدف از ثبت مشخصات دام بهبود عملکرد دام است .هر نوع فعالیت در پرورش دام با هویت بخشیدن به دام ها،
تفکیک و شناسایی تک تک آنها در گله امکان پذیر می شود .تهیه شناسنامه ،وضعیت دام را از نظر نگهداری،
پرورش ،تغذیه ،بهداشت ،انتخاب و احیاناً حذف از گله مشخص می کند و عالوه بر شناخت بهتر باعث كمك
به برنامه ریزی بهتر و تولید بیشتر و افزایش ارزش اقتصادی دام می شود .همچنین ،اطالع دقیق از شجره دام
در زمان انتخاب حیوان و خرید دام امری ضروری است.

استانداردعملکرد
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود نمون برگ های ثبت مشخصات یا شناسنامه های
دام و اطالعات آنها را تكمیل کنند.
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ثبت مشخصات و رکوردگیری دام
بحث
کالسی

نقش ثبت مشخصات در تولید ،بهداشت و تولید مثل را توضیح دهید؟

ثبت مشخصات
عامل کلیدی در مدیریت پرورش گوساله و حاشی به شناسایی صحیح و دقیق هر کدام از آنها بستگی
دارد .تغذیه دام ها بر اساس سن و اندازه بدن آنها متفاوت است .تشخیص بیماری ها و درمان آنها بستگی به
شناسایی دقیق گوساله ها و شترها دارد .لذا شناسایی و ثبت مشخصات آنها ضروری است .بنابراین بهتر است
حداکثر تا دو هفته پس از تولد آنها را شماره گذاری نمایید.
در ایران تاریخ دقیقی را نمی توان به ثبت مشخصات نسبت داد ،ولی در بخش دولتی حدودا ً از سال1350و
به طور مستمر و پیگیر از سال  1362و با وارد کردن 1600رأس گاو ثبتشده ( )Registerاز کشور کانادا
توسط کمیته ثبت مشخصات مرکز اصالح نژاد در سطح گله های تحت پوشش شروع به فعالیت نمود.
آغاز هرگونه فعالیت مدیریتی و اصالح نژادی ،با شناسایی و هویت بخشیدن به دام ها امکان پذیر است .ثبت
مشخصات ،امکان شناسایی دام ها در گله را فراهم می کند.
اهداف ثبت مشخصات
هویت بخشیدن به دام و گله
جهت گیری مناسب در حذف و انتخاب دام ها
جلوگیری از بروز بیماری و شیوع آن
برنامه ریزی برای تولید مثل و اصالح نژاد گله
برنامه ریزی جهت تغذیه مناسب دام ها
بهبود بازده اقتصادی
مراحل ثبت مشخصات
 ١نصب شماره گوش
 ٢عکس برداری یا کشیدن اسکیج
 ٣صدور شناسنامه
 ٤تعیین سهم نژادی (درصد خلوص ژنتیکی دام)
 ٥تنظیم شجره نامه دام
 ٦تعیین شماره ثبت (كد ثبت)
تهیه شناسنامه ،عالوه بر شناخت بهتر دام موجب افزایش ارزش اقتصادی دام شده و امکان استفاده از نژادهای
مختلف با شجره های مشخص را فراهم می کند .مهم ترین دست آورد ثبت مشخصات ،انتخاب دام مناسب است.
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بحث
کالسی

در مورد روش های شناسایی و تعیین هویت دام بحث و گفت وگو كنید.

شناسایی و تعیین هویت
اولین اقدام برای تعیین هویت دام باید از بدو تولد حیوان انجام گیرد تا بتوان تمام مراحل زندگی دام را
پیگیری و ثبت نمود ،بدین منظور باید با نصب شماره در گوش یا سایر قسمت های بدن ،هویت دام متولد شده
را مشخص كرده و اطالعات مربوط از قبیل تاریخ تولد ،وزن هنگام تولد ،نوع تولد (سخت زایی یا آسان زایی)،
نام و مشخصات پدر و مادر را ثبت نمود تا بتوان با توجه به نر یا ماده بودن دام و هدف از نگهداری آن نسبت
به ثبت اطالعات مربوط اقدام نمود.
انواع روش های تعیین هویت عبارت اند از:
الف) روش های دائم :خال کوبی ،بریدن لبههای گوش ،عالمت گذاری ،ابزار تعیین هویت الکترونیک،
لکه برداری ( ،)Sketchاثر پوزه و تعیین گروه های خونی.
خالکوبی ( :)Tattooingدر این روش از جوهر مخصوص و اعداد یا حروف ساخته شده از سوزن استفاده
می شود .عملیات خال کوبی توسط پنس مخصوص خال کوبی بیشتر روی سطح داخلی گوش انجام می شود .این
روش برای نژادهای تک رنگ مثل براون سوئیس و جرزی مناسب است .خالکوبی در مقایسه با سایر روش های
عالمت گذاری نسبتاً پرهزینه است؛ اما اگر به درستی انجام شود تا آخر عمر حیوان آثار آن باقی میماند.

مرحله 1

مرحله 3
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مرحله 2

مرحله 4

ثبت مشخصات و رکوردگیری دام

مرحله 6

مرحله 5

معایب:

اگر رنگ به خوبی روی پوست کشیده نشود ،شماره پس از گذشت زمان به تدریج کم رنگ خواهد شد.
برای خواندن شماره نیاز به مقید کردن دام می باشد.
ضدعفونی کردن وسایل كار پس از خال کوبی هر دام ضروری است.
بریدن لبه های گوش ( :)Notchingاین روش در گذشته مرسوم بوده است .در صورتی که برش ها دارای
مفهوم خاصی بوده و از کدبندی مشخصی پیروی می  کنند ،روش ساده ای برای شناسایی دام ها محسوب
می شود.
معایب :خواندن کدها از فاصله دور دشوار است .امکان استفاده از این سیستم برای گله های بزرگ وجود ندارد.

بریدن لبه های گوش
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عالمت گذاری ( :)Brandingبه سه روش گرم ،سرد و خمیر قلیایی سوزاننده صورت می گیرد.
الف) عالمت گذاری گرم ()Hot branding

در این روش از آهن گداخته استفاده می شود .نتیجه این نوع عالمت گذاری با توجه به عواملی نظیر سن دام،
اندازه و ترکیب ابزار عالمت گذاری ،نوع پوست ،ضخامت ماهیچه زیرین ،طول مدت و فشاری که بر ابزار وارد
می شود ،متفاوت است .البته به میزان قابل توجهی از ارزش پوست کاسته می شود .با این روش می توان با
سرعت دام را شناسایی نمود و شمارهها به قدر کافی بزرگ و از فاصله دور قابل رؤیت هستند.

عالمت گذاری گرم

ب) عالمت گذاری سرد ()Freeze branding

برای اجتناب از درد ناشی از عالمت گذاری گرم ،این روش مرسوم شده است .به علت دائمی و ساده بودن
به طور گسترده استفاده می شود .از بین رفتن رنگدانه ها یا مالنوسیت ها در فولیکول های مو باعث رویش موی
سفید در محل عالمت گذاری می شود.
 ١روش انجماد با یخ خشک و الکل :در این روش شماره های فلزی را داخل مخلوط یخ خشک (با دمای
 -٧٩درجه سانتی گراد) و الکل  ٩۵درصد قرار می دهند .در این حالت پس از مدت کوتاهی ،برودت الزم به
شماره فلزی منتقل می شود .برای شماره گذاری ابتدا باید گاو را در محل محکمی مقید نموده و موهای محل
عالمت گذاری را تراشید و با پنبه الکلی مرطوب نمود .سپس شماره را روی محل مذکور حک کرد .شماره هایی
که با استفاده از عالمت گذاری سرد روی بدن دام ایجاد می گردد به آسانی محو نشده و به سهولت از دور قابل
خواندن می باشد .در سطوح عالمت گذاری شده پوست ،مالنوسیت ها یا رنگدانه ها از بین می روند و در این
ناحیه موهای سفید رشد می کنند .این روش بیشتر برای حیواناتی به کار می رود که دارای لکه هایی با رنگدانه
سیاه در پوست خود هستند .مدت قراردادن شماره ها روی بدن تحت تأثیر عواملی مانند سن حیوان ،اندازه
و جنس اهرم ها ،نوع پوست ،ضخامت عضله زیر پوست یا طول مدت و فشار وارده بر اهرم ها می باشد .مدت
زمان الزم برای قرار دادن شماره روی پوست به شرح جدول صفحه بعد است:
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مدت زمان الزم برای انجماد با مخلوط یخ خشک
سن بر حسب ماه

زمان بر حسب ثانیه

1

10

4

20

9ـ   8

25

18

30

 2انجماد با ازت مایع با چیدن مو :در این روش نیز مانند روش قبل پس از تراشیدن مو به میزان  ١٠الی
 ١۵سانتی متر مربع و یا کوتاه کردن مو به وسیله قیچی ،محل را به وسیله پنبه و الکل تمیز و خیس نموده
سپس میله شماره گذاری را که قب ً
ال در داخل ظرف محتوای ازت مایع ( -١٩۶درجه سانتی گراد) قرارگرفته و
کام ً
ال سرد شده است با فشار روی پوست قرار داده تا شماره مورد نظر بر آن حك شود.
طول مدتی که باید میله شماره گذاری در محل مربوطه قرار گیرد مهم بوده ،زیرا در صورت عدم رعایت آن
ممکن است شماره به خوبی ظاهر نشود و یا اینکه باعث سوختگی پوست و ناراحتی دام گردد.
باید دانست که در روش شماره گذاری با ازت مایع می توان بدون تراشیدن یا چیدن موها نیز این عمل را انجام
داد .مدت زمان الزم برای قرار دادن شماره روی پوست حیوان به شرح جدول زیر است:
مدت زمان الزم برای انجماد با ازت مایع با چیدن مو
سن بر حسب ماه

زمان بر حسب ثانیه

1

5

  5ـ2

7

10

12

9ـ6

10

13

15

 18و بیش از آن

20

الزم به ذکر است ،این روش شماره زنی برای گاوهای با پوست سفید ،مدت  ١٠تا  ١۵ثانیه بیش از سایر گاوها
به طول می انجامد تا فولیکول مو از بین رفته و محل شماره بدون مو باقی بماند.
63

معموالً عالمت گذاری گرم و سرد در نواحی کپل ،روی دنده ها و یا گاهی گردن انجام می گیرد و غالباً یک طرفه
است ،ولی در بعضی موارد دامدار برای سهولت در خواندن شماره ،آن را در دو طرف بدن دام انجام می دهد.
 3انجماد با ازت مایع بدون چیدن مو :این روش بیش از سایر روش ها مورد استقبال و استفاده دامداران قرار
گرفته است .در این روش مدت زمان الزم برای قرار دادن شماره روی پوست دام به شرح جدول زیر است:
مدت زمان الزم برای انجماد با ازت مایع بدون چیدن مو
سن بر حسب ماه

زمان بر حسب ثانیه

3ـ2

5

   6ـ  4

7

12ـ7

12

 12و بیش از آن

35

در این روش موی سفید بعد از  ۴تا  ۶هفته در محل شماره زنی ظاهر و شماره در خالل مدت فوق و بعد از
آن نیز کام ً
ال واضح و خوانا می باشد .در گاوهای با پوست سفید شماره ها را  ١۵تا  ٢٠ثانیه بیشتر روی پوست
قرار می دهند.

عالمت گذاری سرد
توجه

اگر دست خود را داخل منبع ازت مایع کنید ،حتماً دست شما دچار آسیب جدی خواهد شد.

ج) خمیر قلیایی سوزاننده

این روش شماره زنی ساده تر بوده و اثری شبیه عالمت گذاری گرم دارد .در چند روز اول پس از استفاده باید
دام را از باران و رطوبت دور نگه داشت .این خمیر باید توسط شماره هایی از جنس الستیک روی پوست
خشک قرار گیرد .قسمت کپل مناسب ترین ناحیه برای عالمت گذاری می باشد .برخی ناحیه پهلو یا شانه ها را
ترجیح می دهند .بعد از حدود  10تا  14روز موهای سفید شروع به رویش می کنند.
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ابزار تعیین هویت الکترونیک :از طریق گردنبند ،کپسول های شیشه ای زیرپوستی ،کپسولهای درون
شکمبه ،تراشه هایی با قابلیت ارسال پیام نصب می شود.
عیب اصلی :اگر به هر دلیل فرستنده از کار بیفتد ،شناسایی دام امکانپذیر نیست.
(Electronic ID (EID
A67

RFID

تعیین هویت الکترونیک ()RFID

اسكچ یا لکهبرداری ( :)Sketchاسكچ یا لکه برداری
در واقع رسم و طراحی کامل شکل و خصوصیات ظاهری
حیوان است که سه نمای سمت راست و چپ بدن و
صورت رسم می شود .هنگامی که بدن حیوان یکنواخت
باشد ،این روش کارایی ندارد.
تعیین گروههای خونی :این روش بیشتر برای شناسایی
گاوهای نر مخصوص اسپرمگیری به کار میرود .بیش از
 70نوع عامل گروه خونی کشف شده است .به ندرت اتفاق
میافتد که دو گاو تیپ خونی شبیه هم داشته باشند.
طرح کلی از سمت چپ بدن گوساله
ب) روشهای موقت :پالک گوش ،پالک گردن ،ساقبند،
عالمتگذاری با رنگ ،شمارهگذاری روی شاخ و غیره.
پالک گوش ( :)Ear tagبهصورت فلزی کوچک و پالستیکی
بزرگ وجود دارد .نوع فلزی را زمان واکسن بروسلوز در گوش
دام قرار میدهند .این پالکها اندازه کوچک و خط ریز دارند
و برای خواندن باید دام را مقید کرد .پالکهای فلزی دوام
بیشتری نسبت به انواع پالستیکی آن دارد و احتمال افتادن
و گم شدن آنها کمتر است .نوع پالستیکی بزرگ است و از
فاصله دور نیز میتوان عالئم را تشخیص داد .بهطور کلی،
پالکها در بین غضروفها و در فاصله میان ریشه و نرمه
پالک گوش
گوش قرار داده می شود .دامدار می تواند برای راحتی
بیشتر از پالکها با رنگهای مختلف استفاده نماید .مث ً
ال برای دام های متولد شده در هر سال از یک رنگ ویژه
استفاده نماید تا تفکیک سنی گله راحتتر باشد یا برای جنسهای مختلف از پالکهایی با رنگهای متفاوت
استفاده کند.
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پالک گردن ( :)Neck chainدر این روش از نوار یا حلقه های زنجیری یا پالستیکی گردن استفاده می شود.
معایب :امكان پارگی و یا ساییده شدن حلقه پالك و امکان شکستگی یا افتادن در وضعیت های نامساعد
محیطی وجود دارد .همچنین ممکن است این نوارها به میلههای اطراف ،نردهها و سایر قسمتها گیر کند و
امکان خفگی دام نیز وجود دارد .از سوی دیگر ،پالک گردن ممکن است در شیردوشی به راحتی خوانده نشود.
بنابراین این روش کاربرد زیادی ندارد.

پالک گردن

ساق بند ( :)Leg bandدر این روش شماره در دو طرف
ساق بند حک می شود .روش مذکور برای تسهیل شناسایی
دام در سالن شیردوشی مؤثر است ،اما برای مرتع یا جایگاه
باز مناسب نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر چسبیدگی کود و
گل و الی ناخوانا شوند.
استفاده از ساق بند

عالمت گذاری با رنگ (اسپری) :این روش دائمی نیست و بیشتر برای تشخیص دام در وضعیت های خاصی
از قبیل بیماری ورم پستان و تفکیک آن از سایر دام ها استفاده می شود.

عالمت گذاری با اسپری رنگ
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اسکن چشمی :اسکن شبکیه چشم در بعضی از مناطق
به علت آسان بودن عمل و استفاده از روش های نوین
تکنولوژی به کار می رود.

اسکن چشمی

نکته ای که یادآوری آن ضروری به نظر می رسد ،این است که بعد از انجام عمل شماره گذاری ،شماره مربوطه
حتماً باید در پرونده دام به طور دقیق ثبت شود.
تحقیق
کنید

درباره روش های نوین تعیین هویت دام تحقیق کنید و در کالس درس گزارش دهید.

بحث
کالسی

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

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

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

فعالیت
کارگاهی
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......................................

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

شماره زنی گوش
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار (چکمه ،دستکش ،لباس کار)
 2شماره گوش فلزی و پالستیکی
 3شماره زن مخصوص شماره گوش پالستیکی
 4شماره زن مخصوص شماره گوش فلزی
 5میله های مخصوص شماره گذاری
 6ماده ضدعفونی کننده (پنبه و الكل  95درصد)
 7تجهیزات الزم برای مهار دام
مراحل انجام كار
 ١لباس کار و چكمه بپوشید.
 2شماره مناسب را انتخاب کنید.
 3شماره گوش را داخل شماره زن مناسب نصب کنید.
 4دام را مقید کنید.
 5گوشی را که می خواهید شماره بزنید ،انتخاب کنید.
 6محل شماره را در گوش تعیین کنید.
 7با یک دست خود نوک گوش را نگه دارید و در همان حال از دست دیگر برای نصب شماره گوش
استفاده کنید.
 8دسته شماره زن را به یکدیگر بفشارید تا شماره ها به همدیگر قفل شوند.
 9اطراف محل نصب شماره را ضدعفونی کنید.
 10دام را به جایگاه هدایت كنید.
 11وسایل و تجهیزات مورد استفاده را ضدعفونی کنید و در محل خود قرار دهید.

ثبت مشخصات و رکوردگیری دام
فعالیت
کارگاهی

عالمت گذاری سرد
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار (چکمه ،دستکش ،لباس کار)
 2یخ خشك و ازت مایع
 3برس
 4وسایل الزم برای تراشیدن موهای ناحیه مورد نظر
 5یخدان یونولیتی برای نگهداری محلول یخ خشک و الکل
 6كانتینر ازت مایع
 7میله های مخصوص شماره زنی
 8ماده ضدعفونی کننده
 9کرنومتر
 10تجهیزات الزم برای مهار دام
مراحل انجام كار
 ١لباس کار و چكمه بپوشید.
 2وسایل كار را آماده كنید.
 3دام را مقید کنید.
 4موی محل مورد نظر را بتراشید.
 5محل مورد نظر را با الکل ضدعفونی کنید.
 6میله های مخصوص شماره زنی را وارد نیتروژن مایع ( )-196یا یخ خشک کنید.
 7شماره مورد نظر را برای شماره زنی از داخل محلول خارج كنید.
 8شماره زن را در محل مورد نظر به مدت الزم نگه دارید و دسته آن را فشار دهید.
 9محل شماره زنی را ضدعفونی کنید.
 10وسایل و تجهیزات مورد استفاده را پس از ضدعفونی به انبار انتقال دهید.
 11دام را به جایگاه هدایت كنید.

آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
استاندارد (شاخص ها/داوری/
مراحل
نمره
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان نتایج ممکن
ردیف
نمره دهی)
کار
و)...
شایستگی
3
شماره زنی مناسب
كامل
تعیین دام ،پالك گوش ،شماره كپل و نیتروژن
هویت مایع
1
2
شماره زنی قابل قبول
شایسته
دام ها زمان :هنگام تولد ـ یك سالگی
1
شماره زنی معیوب
نیازمند آموزش
69

بحث
کالسی

انواع شناسنامه ها را بررسی كنید؟

انواع شناسنامه
شناسنامه رسمی (شجره دام و مشخصات انفرادی)
شناسنامه بهداشتی و درمانی
شناسنامه تولیدی
شناسنامه تغذیه ای
شناسنامه تولیدمثلی
کارت انفرادی
1ـ نمون برگ ثبت مشخصات انفرادی (شناسنامه رسمی)
این نمون برگ دارای  13بند شامل موارد زیر می باشد:
 ١شماره ثبت
 2مشخصات گله
 3مشخصات گوساله
 4وضعیت گوساله
 5لکه برداری (اسکچ)
 6مشخصات پدر
 7مشخصات مادر
 8مشخصات نامادری (دریافت کننده جنین)
 9تعداد تلقیح انجام یافته
 10نوع باروری
 11چگونگی زایمان مادر
 12رنگ لکه ها
 13اتصال سیاهی
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2ـ شناسنامه تولیدی ،تولید مثلی و بهداشتی درمانی
این شناسنامه شامل سه نوع گزارش می باشد:
 ١گزارش تولیدی :شامل گزارش تولید هر رأس دام در گله می باشد .از این اطالعات می توان برای
گروه بندی و تعیین مقدار کنسانتره مورد نیاز هر دام ،بررسی عملکرد دام ها بر اساس روز یا ماه ،تعیین
دام هایی که باید حذف شوند و برای شناسایی مشکالت مدیریتی در گله استفاده نمود.
 2گزارش تولیدمثلی :گزارش هایی است كه وضعیت تولیدمثلی تک تک گاوها و شترها را مشخص
می کند .داشتن اطالعات کامل در مورد تلقیح و زایمان دام ها سبب تلقیح به موقع آنها و رعایت مناسب ترین
فاصله زایش برای آماده سازی دام برای دوره بعد می گردد .این اطالعات شامل تاریخ زایمان ،وضعیت زایمان،
وضعیت گوساله و حاشی ،مشکالت زایمان ،عفونت رحمی ،فحلیها ،زمان و دفعات تلقیح ،بیماری های
تولیدمثلی و درمان ها ،آزمایش های تشخیص آبستنی ،تاریخ خشک کردن دام و سایر موارد می باشد.
 3گزارشات بهداشتی درمانی :گزارش هایی است درباره بهداشت دام از قبیل تاریخ بیماری ،تشخیص
71

بیماری و درمان ،واکسیناسیون و نیز هر نوع اطالعاتی که در آینده ممکن است به کار آید .از این گزارش ها
می توان برای ردیابی مسائل بهداشتی گله ،کمک به تصمیم گیری برای حذف و آگاهی از مشکالت احتمالی
آینده استفاده کرد.

نمون برگ شناسنامه تولیدی ،تولید مثلی و بهداشتی درمانی
فعالیت
کارگاهی
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ثبت اطالعات دام در نمون برگ های ثبت مشخصات
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار
 2گاو یا شتر
 3نمون برگ های ثبت مشخصات
 4لوازم نگارش
 5رایانه
 6زونكن
 7كمد بایگانی

ثبت مشخصات و رکوردگیری دام

مراحل انجام کار:
 ١لباس کار بپوشید.
 2نمون برگ ثبت مشخصات انفرادی را تحلیل و تكمیل كنید.
 3شناسنامه بهداشتی و درمانی را تحلیل و تكمیل كنید.
 4شناسنامه تولیدی را تحلیل و تكمیل كنید.
 5شناسنامه تغذیه ای را تحلیل و تكمیل كنید.
 6شناسنامه تولیدمثلی را تحلیل و تكمیل كنید.
 7نمون برگ های ثبت شده را بایگانی كنید.
 8به كمك هنرآموز خود اطالعات را در نرم افزار مربوط ثبت كنید.

آزمون ارزیابی عملکرد
ردیف

2

بحث
کالسی

شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...
ثبت اطالعات
دام در
نمون برگ های
ثبت مشخصات

نمون برگ ثبت
مشخصات دام ،قلم و
كاغذ ،رایانه و نرم افزار

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

شایستگی كامل نمون برگ كامل و بی نقص
شایسته

نمره

3

نمونبرگ كامل دارای نقص جزئی 2

نیازمند آموزش نمون برگ دارای نواقص زیاد

1

رکوردگیری را توضیح دهید.

رکوردگیری
ركوردگیری یكی از مهمترین وظایف دامپرور است كه در صورت انجام دقیق و صحیح آن كمك شایانی به
اقتصادی نمودن پرورش دام مینماید .رکوردگیری ،اندازهگیری توان تولیدی ،تولیدمثلی و اقتصادی دام است.
داشتن این اطالعات و رکوردها در انتخاب دامهای برتر ،بهنژادی گله ،بهینهسازی وضعیت تغذیه و بهداشت
حیوانات و در نهایت بهبود تولید گله بسیار مفید و کاربردی خواهد بود .این امر بهویژه در گلههای بزرگ با
مدیریت نیمهصنعتی و صنعتی اهمیت دارد و بدون انجام آن مدیریت موفقی نخواهیم داشت .اندازهگیری دقیق
صفات موردنظر ،در دورههای مشخص ،به منظور برآورد توان تولیدی گاوهای شیری را رکوردگیری گویند.
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مهم ترین این صفات عبارت اند از :مقدار شیر ،چربی ،پروتئین ،تیپ ،تولید مثل و طول عمر اقتصادی.
یک روش مناسب برای رکوردگیری باید دارای خصوصیات زیر باشد:
قابل اجرا در دامداری باشد.
جدید باشد.
به سادگی قابل فهم باشد.
گزارش های جمع آوری شده به سادگی تجزیه و تحلیل شود.
اهداف رکوردگیری
از مهم ترین اهداف ركوردگیری می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 ١کاهش فاصله گوساله زایی و رسیدن به حد استاندارد و مطلوب
 2صرفه جویی در مصرف مواد خوراکی و بهبود مدیریت
 3کنترل و کاهش ورم پستان
 4افزایش آگاهی دامداران و آشنا شدن با روش های جدید پرورش و نگهداری دام
 5تأمین منابع اطالعاتی تحقیقاتی ،ترویجی و اصالح نژادی
اهمیت و مزایای رکوردگیری
اهمیت ركوردگیری و نقش آن در مدیریت دام ها و اقتصاد گله را می توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:
 ١کنترل تغذیه دام :اطالعات حاصل از رکوردگیری منظم ،تغییرات میزان تولید هر دام را به تنهایی
منعکس می کند؛ در نتیجه متخصصان تغذیه ،قادر خواهند بود دام ها را بر اساس تولید دسته بندی کرده و
برای هر کدام جیره مناسب را توصیه کنند.
 2حذف دام های کم بهره و انتخاب دام های پرتولید :برای جایگزینی هر نسل ،بهترین دام ها را بر اساس
نتایج حاصل از رکورد مادران و خویشاوندان آنها انتخاب می کنند .با انجام رکوردگیری می توان دام های
كم  بهره را شناسایی و در صورتی كه نگهداری آنها اقتصادی نباشد از گله حذف نمود.
 3مدیریت تولیدمثل و اصالح نژاد :با توجه به ركوردهای دام در دوره های مختلف و همچنین ظرفیت
ژنتیكی دام نر و نیز ركوردهای والدین می توان برنامه ریزی برای تولیدمثل را عملی كرد ،به گونه ای كه نسل
آینده از نظر صفت یا صفات موردنظر برتر از والدین خود باشد .در ضمن با توجه به ثبت آمار و اطالعات مربوط
به فرایند تولیدمثل می توان ركوردهای مربوط به تولیدمثل را نیز مشخص نمود.
 4بررسی کیفیت و كمیت شیر
 5استفاده در دستگاه های تحقیقاتی :با رکوردگیری می توان حجم زیادی از اطالعات با ارزش را در
زمینه های تغذیه ،تولیدمثل ،مدیریت و غیره به صورت منظم ،دقیق ،علمی و قابل اطمینان برای استفاده در
طرح های مطالعاتی در اختیار مراجع تحقیقاتی قرار داد.
بحث
کالسی
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روش های رکوردگیری را بررسی كنید.

ثبت مشخصات و رکوردگیری دام

معموالً ركوردگیری تولید در دام های بزرگ شامل تولید گوشت و شیر می شود.
رکوردگیری وزن دام
دانستن وزن دام برای تعیین افزایش وزن روزانه ،تنظیم جیره غذایی ،تعیین زمان کشتار ،تعیین ضریب تبدیل
غذایی ،تعیین زمان تولید مثل و غیره دارای اهمیت است و برای پرواربندی دام و نگهداری دام های گوشتی
مهم ترین عاملی است كه از نظر اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.
روش رکوردگیری وزن به صورت مرحله به مرحله به دو گروه سنی تقسیم می شود:
الف) گوساله های نوزاد و حاشی ها.
ب) گاوها و شترهای بالغ.
بهتر است در فواصل هفتگی یا ماهانه وزن کشی انجام شود .با توجه به اهمیت آن ،این عمل بهتر است همواره
در زمان های خاص انجام شود به طوری که شرایط دستگاه گوارش در همه رکوردگیری ها یکسان باشد.
روش های اندازه گیری وزن
الف) روش استفاده از فرمول :وزن دام متناسب با حجم بدن تغییر می کند .بنابراین می توان با اندازه گیری
ابعاد بدن و با استفاده از فرمول های مربوط ،وزن تقریبی را به دست آورد.
روش استفاده از فرمول برای گاو:
3
(دور سینه) × = 80وزن دام
دور شکم × طول بدن × دور سینه × = 80وزن دام
(3دور مورب سینه) × = 40وزن دام
ـ در این روش باید دور سینه را در حالت ناشتا ( 12ساعت پس از آخرین خوراک) اندازه گرفت.
این روش باید با دقت كامل انجام شود.
ب) استفاده از نوار وزن :این نوار از یک طرف اندازه دور سینه را بر حسب سانتی متر و از طرف دیگر وزن
گاو را تخمین می زند .برای اندازه گیری دور سینه گاو ،پشت دست های گاو را اندازه گیری می کنند .مترهای
مخصوص برای گاو گوشتی یا شیری و نژادهای کوچک یا درشت جثه در بازار وجود دارد .هر یک از انواع
این مترها بر اساس جدول خود و تغییراتی که کارخانه سازنده ایجاد کرده برای انواع و گونه های مختلف دام
كاربرد دارد.
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ج) استفاده از باسکول دیجیتال :استفاده از این
وسیله محدود به دامداری های صنعتی و پیشرفته یا
مراکز تحقیقاتی است.

تعیین وزن بدن شتر
به طور معمول سرعت رشد شتر از بدو تولد تا بلوغ جنسی سریع و سپس به تدریج كاهش می یابد .پی بردن
به وزن واقعی این دام به سهولت مقدور نیست .برای توزین انفرادی نیاز به مقید كردن دام روی باسكول و
پیاده كردن آن پس از توزین است.
یكی از راههای تعیین وزن بدن مدلی با نام نوار وزن است ،که صفات مرتبط با رشد (افزایش وزن شتر)
می تواند بر اساس اندازه ابعاد بدن تخمین زده شود.
بیشتر
بدانیم

تعیین وزن زنده شتر با در نظر گرفتن ابعاد بدن (سانتی متر)
170

165

160

155

150

145

140

135

130

125

180

125

180

130

240

240

225

215

205

195

135

250

250

250

240

240

225

205

140

270

270

260

260

250

225

215

145

295

285

270

270

260

240

225

150

320

305

305

295

285

270

250

240

155

340

340

330

320

295

285

260

385

375

365

365

365

340

330

320

295

165

400

385

385

375

365

350

340

330

320

170

440

420

410

410

375

365

340

330

455

430

معموالً این نسبت در شترهای نر بیش از شترهای ماده است.
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120

طول بدن

دور سینه

160

175
180

ثبت مشخصات و رکوردگیری دام

روش های تخمین وزن بدن شتر از شش ماه تا شش سال
برای برآورد وزن زنده شتر از  6ماه تا  6سال چندین روش معرفی شده است.
دور قفسه سینه ( ×)cmارتفاع بدن در ناحیه شانه ( = )cmوزن بدن ()kg
روش اول:
 ×50دور بدن در محل كوهان (× )cm
روش دوم:
دور بدن در ناحیه شانه ( × )cmارتفاع بدن از باالی سینه تا زمین ( = )cmوزن بدن ()kg
 ×50دور بدن بعد از كوهان (× )cm
B

A
G
L

ارتفاع از جدوگاه

طول دست

ارتفاع بدن

طول پا

اندازه شتر در نقاط مختلف بدن
 )Aپهنای كوهان  )Bارتفاع كوهان
 )Lطول بدن
 )Gدور سینه

دور سینه

دور بدن درناحیه
کوهان

شاخص های ارتفاع بدن

شاخص های دور بدن
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فعالیت
کارگاهی

ركوردگیری وزن گوساله یا حاشی
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار ،دستکش ،ماسک و چكمه
 2گوساله یا حاشی
 3نمون برگ مخصوص ثبت وزن
 4باسكول
 5لوازم نگارش
 6رایانه
 7زونكن
 8كمد بایگانی
 9تجهیزات مهار دام
مراحل انجام کار:
 ١لباس کار ،کاله ،دستکش ،ماسک و چکمه بپوشید.
 2لوازم مورد نیاز را آماده کنید.
 3گوساله یا حاشی را پس از تولد توزین کنید.
 4وزن گوساله یا حاشی را یادداشت کنید.

فعالیت
کارگاهی

ركوردگیری وزن شتر با استفاده از اندازه گیری ابعاد بدن
ابزار ،وسایل ،مواد و تجهیزات مورد نیاز
 ١لباس کار ،دستکش ،ماسک و چكمه
 2شتر
 3نمون برگ مخصوص ثبت ابعاد
 4نوار وزن
 5لوازم نگارش
 6رایانه
 7زونكن
 8كمد بایگانی
 9تجهیزات مهار دام
مراحل انجام کار:
روش تعیین وزن زنده شتر با در نظر گرفتن ابعاد بدن
١
2

لباس کار ،کاله ،دستکش ،ماسک و چکمه بپوشید.
لوازم مورد نیاز را آماده کنید.

 3شتر را مقید کنید.
4
5

78

طول بدن را اندازه گیری کنید.
دور سینه را اندازه گیری کنید.

ثبت مشخصات و رکوردگیری دام
6
7

ابعاد اندازه گیری شده را در نمون برگ مربوط ثبت کنید.
با توجه به جدول صفحه  19وزن را محاسبه كنید.

روش تخمین وزن بدن شتر از  6ماه تا  6سال
روش اول
١
2

لباس کار ،کاله ،دستکش ،ماسک و چکمه بپوشید.
لوازم مورد نیاز را آماده کنید.

 3شتر را مقید کنید.
4
5
6

ارتفاع بدن در ناحیه شانه ،دور قفسه سینه و دور بدن در محل كوهان را اندازه گیری کنید.
ابعاد اندازه گیری شده را در نمون برگ مربوط ثبت کنید.
با توجه به روش اول صفحه  19وزن را محاسبه كنید.

روش دوم
١
2

لباس کار ،کاله ،دستکش ،ماسک و چکمه بپوشید.
لوازم مورد نیاز را آماده کنید.

 3شتر را مقید کنید.
4
5
6
فعالیت
کارگاهی

ارتفاع بدن از باالی سینه تا زمین ،دور بدن در ناحیه شانه ،دور بدن بعد از كوهان را اندازه گیری کنید.
ابعاد اندازه گیری شده را در نمون برگ مربوط ثبت کنید.
با توجه به روش دوم صفحه  19وزن را محاسبه كنید.

ركوردگیری با استفاده از نوار وزن در گاو
ابزار ،وسایل ،مواد و تجهیزات مورد نیاز
 ١لباس کار ،دستکش ،ماسک و چكمه
 2گاو
 3نمون برگ مخصوص ثبت ابعاد
 4نوار وزن
 5لوازم نگارش
 6رایانه
 7زونكن
 8كمد بایگانی
 9تجهیزات مهار دام
مراحل انجام کار:
 ١لباس کار ،کاله ،دستکش ،ماسک و چکمه بپوشید.
 2لوازم مورد نیاز را آماده کنید.
 3گاو را مقید کنید.
4
5
6

دور سینه را اندازه گیری کنید.
ابعاد اندازه گیری شده را در نمون برگ مربوط ثبت کنید.
وزن دام را بر اساس جدول توصیه شده كارخانه سازنده نوار وزن ،تخمین بزنید.
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آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد،
نتایج ممکن
ردیف مراحل کار
تجهیزات ،زمان،
مکان و)...

3

ركوردگیری
وزن در
سنین
مختلف

نمون برگ های
ثبت ركورد گاو،
شتر

شایستگی
كامل
شایسته

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

ثبت كامل ركوردهای مربوط به وزن

نمره

3

ثبت نسبتاً كامل ركوردهای مربوط به وزن 2

نیازمند آموزش ثبت ناقص ركوردهای مربوط به وزن

1

رکوردگیری شیر
اجرای برنامه ركوردگیری شیر در انتخاب و حذف گاوهای کم تولید یا به عبارت دیگر اصالح نژاد در گله و
ایجاد تركیب مناسب گله اهمیت دارد .ركوردگیری به دو صورت زیر صورت می گیرد:
الف) رکوردگیری رسمی :از آنجا که اطالعات به دست آمده از این روش در برنامه های اصالح نژاد به کار
می رود ،مراجع معتبر (دولتی ،تعاونی ها ،مدیران فنی و غیره) باید رکوردها را تهیه کنند .در این صورت
پرورش دهنده دام به خصوص گاودار باید قوانین و مقررات مربوط به ركوردگیری را رعایت كند .برخی از این
اصول عبارت اند از:
 ١درخواست گاودار از واحدهای ركوردگیری هر استان مبنی بر انجام ركوردگیری.
 2بررسی درخواست و بازدید از امكانات گاوداری طبق دستورالعمل اجرایی (شیردوشی ،بهداشت ،شماره خوانای
گاو ،تأسیسات و )...توسط كارشناسان واحدهای ركورد و ثبت مشخصات استان ها و مركز اصالح نژاد دام.
 3انعقاد قرارداد مراكز استان ها به نمایندگی از طرف مركز اصالح نژاد دام با گاودار در صورت تأیید شرایط
گاوداری.
 4ثبت گله و تهیه لیست تطبیقی گاوهای ثبت شده توسط واحدهای ثبت مشخصات و ارائه آن به گروه های
ركوردگیری جهت شروع عملیات ركورد.
 5قرار گرفتن گاوداری در برنامه جدول تنظیمی ركوردگیری و مشخص نمودن گاوهایی كه حداكثر  75روز
از زایش آن گذشته باشد (برای شروع اولین ركوردگیری رسمی).
 6شروع عملیات ماهیانه ركوردگیری بر اساس برنامه جداول ركورد.
 7كلیه گاوهای شیرده و تلیسه هایی كه زایش نموده اند و حتی گاوهایی كه در انتقال جنین گیرنده و یا
دهنده هستند باید تحت پوشش برنامه ركوردگیری قرار گیرند.
 8تكمیل نمون برگ ها و اطالعات مورد نیاز (مزرعه ،زایش ،خشكی و تلقیح و.)...
 9رعایت حداقل فاصله زمانی برای نمونه گیری شیر پس از زایش که این فاصله برای تعیین درصد چربی 3
روز و برای تعیین روتئین  9روز می باشد.
 10فاصله زمان بین دو ركوردگیری متوالی حداقل  26روز و حداكثر  35روز در نظر گرفته می شود.
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 11هر گله حداقل  10بار در سال ركوردگیری می گردد.
 12اگر گاوی در طول دوره شیردهی سقط كند ،آن دوره ادامه یافته ولی اگر سقط در زمان خشكی باشد ،روز
بعد از سقط ،اولین روز دوره جدید شیرواری محسوب می گردد.
ب) رکوردگیری غیررسمی :این روش توسط برخی تعاونی ها یا دامداران به صورت شخصی انجام می شود
و از اطالعات آن برای بهبود مدیریت و برخی برنامه های اصالح نژاد استفاده می شود.
روش های مختلف انجام رکوردگیری شیر
 ١روش دستی :بیشتر در روستاها و مناطقی که دام های خود را با دست می دوشند ،استفاده می شود .مقدار
شیر دوشیده شده ،به دقت توزین شده و مقداری از آن برای تعیین درصد چربی و پروتئین به آزمایشگاه
ارسال می شود.

شیردوشی به روش دستی

 2روش ركوردگیری با شیردوشهای سیار :در این روش شیر دام توسط دستگاه شیردوش سیار
در داخل یک مخزن جمع آوری می شود .بعضی از آنها مدرج هستند و می توان وزن را از روی ظروف
حاوی شیر مشخص نمود.

شیردوشی با شیردوش سیار
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 3روش ركوردگیری با شیردوشهای ثابت :این شیردوش ها بسیار متنوع بوده و در مدل های مختلف
ساخته میشوند .رکوردگیری در این روش به دلیل مدرج بودن شیشهها به راحتی انجام می شود ،به دلیل
اینکه هر شیشه مخصوص یک دام بوده و شیر دوشیده شده در داخل این شیشه ها جمع آوری می شود .در
این سیستم نمونه برداری نیز به سادگی امکان پذیر است.

شیردوش های ثابت

 4روش شیرسنج ( :)Milk meterدر
سیستم های شیردوشی خطی ،شیر به صورت
مستقیم به سردکن منتقل می شود .در این
سیستمها شیرسنج بین شیر خروجی از
خرچنگی و لوله انتقال شیر به شیر سردکن
قرار میگیرد .در این حالت شیر در هنگام
دوشیده شدن به نسبت معینی داخل شیرسنج
وارد شده و باقیماندة آن مستقیم به شیر
سردکن انتقال مییابد .با توجه به ستون مدرج
شیرسنج مقدار شیر تولیدی مشخص میشود.
 5روش متاترون :در این روش گاو توسط
شیرسنج
مگنتهای مغناطیسی خاصی شناسایی میشود
که به گاو متصل شده است (عموماً بهصورت گردنبند می باشد)؛ بهطوری که با ورود حیوان به داخل سالن
شیردوشی ،دستگاه شیردوش گاو را شناسایی کرده و جایگاه گاو در ردیف ثبت می شود.
این سیستم فاقد شیشه می باشد و از یک پولساتور کام ً
ال هوشمند استفاده می شود .شیر دوشیده شده از
دستگاه سنجش عبور کرده و مقدار شیر ،درصد چربی و گاهی حتی تعداد سلول های سوماتیک آن نیز
اندازهگیری می شود و این اطالعات بهصورت دستهبندی شده به نرمافزار مرکزی انتقال می یابد .محاسن
این روش عبارت اند از :اگر گاو فحل یا بیمار باشد ،دستگاه مورد را به شیردوش و حتی کاربر گاوداری اعالم
می کند .هزینه این دستگاه در ظاهر زیاد است ،ولی با گذشت زمان و در دراز مدت این تكنولوژی باعث کاهش
بسیاری از هزینهها می گردد .
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ثبت مشخصات و رکوردگیری دام

روش متاترون

ركوردگیری در یك دوره شیردهی
پس از زایش ،ترشح شیر از پستان گاو آغاز شده و برای شروع عملیات ركوردگیری باید بین اولین ركوردگیری
و زایش ،حداقل سه روز فاصله باشد (در روزهای اول شیردهی تركیب شیر به علت ترشح آغوز از نظر درصد
چربی و پروتئین طبیعی نمی باشد) به عنوان مثال اگر گاوی در تاریخ  97/02/02زایش داشته ،نباید قبل از
 97/02/06ركوردگیری گردد و اگر گزارشی ارسال شود كه فاصلة زایش تا اولین ركوردگیری كمتر از سه
روز باشد ،تولید آن ركورد را تا مرحله ركوردگیری بعدی در نظر نمی گیرند .حداكثر فاصله بین زایش و اولین
ركوردگیری نیز  75روز است؛ لذا هرگاه به هنگام مراجعه كارشناس به گاوداری بیش از  75روز از زایش
دام گذشته باشد و قبل از آن هم ركوردی از گاو در دسترس نباشد ،تعیین تولید آن دوره به واقعیت نزدیك
نخواهد بود ،بنابراین از ركوردگیری گاو در دوره شیردهی فوق خودداری می شود.
فواصل ركوردگیری
دقیق ترین روش اندازه گیری تولید شیر ،چربی ،پروتئین و دیگر مواد جامد محتوای شیر به شكل روزانه
می باشد .از آنجا كه این كار از نظر عملی برای مراكز ركورد و ثبت مشخصات استان ها امكان پذیر نیست،
لذا به طور قراردادی ماهی یك بار ،كارشناسان ركوردگیری به گاوداری ها مراجعه و به ركوردگیری مبادرت
می ورزند .به طور مثال اگر ركوردگیری یك گاوداری در تاریخ  97/08/10صورت گرفته ،ركوردگیری بعدی
آن نباید زودتر از  97/09/05و یا دیرتر از  97/09/14صورت پذیرد .برخی مواقع به علت مسائل و مشكالت
اجرایی فواصل دو ركوردگیری از حد فاصل قراردادی آن ( 26تا 35روز) خارج می گردد ،به عنوان مثال ممكن
است فاصله دو ركوردگیری متوالی  37یا  22روز شود كه در هر دو صورت خارج از فاصله قرار دادی بوده
ولی تا  3ركوردگیری قابل چشم پوشی است (در برخی از كشورها نحوه ركوردگیری و فاصلة زمانی بین دو
ركورد متوالی متفاوت است).
محاسبه فاصله زایش تا اولین ركوردگیری
اگر فرض شود در تاریخ  97/07/12گاوی زایمان نماید و اولین ركوردگیری آن در تاریخ  97/08/02باشد،
روش محاسبه بدین شكل خواهد بود كه روز  97/07/12روز زایش گاو در نظر گرفته نمی شود ،لذا فاصله
زایش تا اولین ركوردگیری  21روز خواهد بود.
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دفعات دوشش و چگونگی محاسبه تولید شیر
در گاوداری ها معموالً گاوها را  2الی  3بار شیردوشی می كنند .هرگاه گاوی در طی شبانه روز  3بار دوشیده
شود ،ركوردگیر موظف است میزان تولید هر سه وعده را گزارش كند و مجموع آنها به عنوان تولید گاو در
آن روز منظور می گردد .به عنوان مثال اگر گاوی در وعده دوشش بعدازظهر  5/5كیلوگرم و در شب 4/5
كیلوگرم و در صبح  9كیلوگرم شیر تولید كرده باشد ،مجموع تولید گاو 19كیلوگرم می باشد .گاوهایی كه
در طول شبانه روز دو بار دوشش دارند ،جمع تولید دو بار شیردوشی آنها به عنوان تولید روزانه محسوب
می شود.
توجه

فعالیت
کارگاهی
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مقایسه دام های سه بار دوشش با دو بار دوشش و یا با طول دوره شیردهی متفاوت با سنین مختلف
بدون استفاده از ضرایب تصحیح امكان پذیر نمی باشد ،لذا برای حذف اثر عوامل محیطی و مقایسه
دام ها براساس توان ژنتیكی آنها ضرورت دارد ركورد دام ها براساس روزهای شیردهی ( 305روز)،
دفعات دوشش (دو بار دوشش در روز) و سن معادل بلوغ با استفاده از جداول استاندارد تصحیح
صورت گیرد.
ركوردگیری شیر
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی
(دستکش ،ماسک)
 2گاو و شتر
 3نمون برگ مخصوص ثبت شیر
 4ترازو
 5لوازم نگارش
 6رایانه
 7زونكن
 8كمد بایگانی
 9ظرف نمونه برداری
مراحل انجام کار:
 ١لباس کار ،کاله ،دستکش ،ماسک و چکمه بپوشید.
 2زمان ركوردگیری را مشخص کنید.
 3لوازم و نمون برگ های مورد نیاز را آماده کنید.
 4به تعداد دفعات دوشش گاو به سالن شیردوشی مراجعه كنید.
 5با توجه به مشخصات دام ركورد تولید شیر را در نمون برگ مربوط ثبت كنید.
 6به كمك هنرآموز خود اطالعات را در نرم افزارهای مربوط ثبت نمایید.

ثبت مشخصات و رکوردگیری دام
توجه

مراقب باشید که مشکالت احتمالی موجود در تجهیزات شیردوشی ممکن است باعث ایجاد خطا در
رکوردبرداری شود.

آزمون ارزیابی عملکرد

ردیف

4

مراحل کار

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

نمون برگهای
ركوردگیری شیر
ثبت ركورد ،گاو،
در مراحل تولید
شتر

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

شایستگی كامل ثبت كامل ركوردهای مربوط به شیر
شایسته

نمره

3

ثبت نسبتاً كامل ركوردهای مربوط به شیر 2

نیازمند آموزش ثبت ناقص ركوردهای مربوط به شیر

1

ثبت اطالعات
به منظور کارآمدتر شدن و استفاده بهینه از رکوردهای گله ،باید رکوردها را ثبت کرد .رکوردهای هر دام و
کل گله مانند رکوردهای تولیدی ،تولیدمثلی ،سالمت (بیماری و یا عدم وجود بیماری) باید به صورت دستی
یا در رایانه ثبت شود که این کار باعث افزایش بازده مدیریت گله خواهد شد .در این صورت هر زمانی که نیاز
به تصمیمی در مورد نحوه مدیریت گله ،تغذیه ،جایگاه نگهداری ،نحوه شیردوشی و حذف باشد ،به آسانی
اطالعات کافی در دسترس خواهد بود.
روش های ثبت اطالعات دام
 1استفاده از نرم افزارهای رایانه ای برای ثبت رکوردهای گله :استفاده از نرم افزارها در گله ها هزینه بردار
است .بنابراین انتخاب این نرم افزارها باید بر اساس نیازهای گله موردنظر باشد .لیستی از گزارش هایی که
می خواهید توسط نرم افزار ارائه شود ،تهیه کنید (رکوردهای تولیدمثلی ،امور مربوط به بهداشت و بیماری های
گله ،لیست یا گزارش در مورد کارهای روزانه) .همچنین تصمیم بگیرید که نحوه ارائه و دسترسی به گزارشها
چگونه باشد .در نهایت تصمیم بگیرید اطالعات نرم افزار مورد استفاده در چه فواصل زمانی به روز شود.
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 2ثبت دفتری :یکی از روش های بسیار متداول ،رکوردگیری ،یادداشت کردن داده های مربوط به هر دام
در دفتر و مانند آنها ،و نگهداری این رکوردها در دامداری است .داده های گردآوری شده برای هر دام ،باید در
برگیرنده رکوردهای زیر باشد.
تاریخ تولد ،نام پدر و مادر ،رکورد شیر (میزان تولید ،درصد چربی و پروتئین) ،رکوردهای تولیدمثلی (فحلی،
جفت گیری ،زایش) ،رکوردهای بهداشتی (بیماری ،واکسیناسیون ،دارو و مانند آنها).
رکوردهای باال را می توان در دفتر یا پرونده جداگانه برای هر گاو یا شتر یادداشت نمود.
فعالیت
کارگاهی
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ثبت آمار و اطالعات
ابزار ،وسایل ،مواد و تجهیزات مورد نیاز
 ١لباس کار
 2فرم مخصوص ثبت آمار تولید
 3لوازم نگارش
 4رایانه
 5زونكن
 6كمد بایگانی
مراحل انجام کار:
 ١لباس کار بپوشید.
 2نمون برگ مربوط به ركوردگیری شیر ،وزن و غیره را آماده كنید.
 3پس از ثبت اطالعات مربوط در نمون برگ های مخصوص رکوردگیری ،نسبت به تكمیل و ثبت
نمون برگ در رایانه اقدام نمایید.
 4نمون برگ های دست نویس شده را در زونكن مربوطه بایگانی کنید.

ثبت مشخصات و رکوردگیری دام

نمون برگ های مربوط به رکوردگیری شیر
فرم شماره 1

مرکز اصالحنژاد و بهبود شیر
کمیته رکورد

شماره شماره
شماره
ثبت
گاو

شیر برحسب کیلوگرم
ظهر

شب

صبح

جمع

درصد
چربی

درصد
پروتئین

نام گاوداری
کد
ساعات دوشش1ـ .......
تاریخ رکورد
شماره جعبه
نام مأمور رکوردگیری
دوره
شیرواری

3ـ .......

2ـ .......

تغییرات گله
افزایش

کاهش

علت

مالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
جمع
میانگین
مدیر گاوداری

مأمور رکورد

مسئول آزمایشگاه

سرپرست رکورد
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مرکز اصالح نژاد و بهبود شیر
کمیته رکورد
نام گاو
شماره گاو
شماره ثبت
تاریخ تولد

مادر
شماره ثبت
نژاد
پدر
شماره ثبت
رکورد تولید محصول

نام دامداری
شماره دوره شیرواری
کد گاو

شماره تست

دفعات دوشش

چربی چربی پروتئین پروتئین
شیر
کیلوگرم
%
کیلوگرم
%
کیلوگرم

فاصله دو تست

نتیجه تست

میانگین دو تست
مقدار
شیر

کد
سن گاو
مقدار تولید در فاصله دو تست

چربی پروتئین
شیر
مقدار مقدار
چربی پروتئین کیلوگرم کیلوگرم کیلوگرم

مالحظات

تاریخ
تست

فرم شماره 2

رکورد انفرادی گاو در یک دوره شیرواری

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

تولید محصول خام
ایام شیردهی

شیر کیلوگرم

روزهای  3بار

چربی کیلوگرم

چربی %

محصول در ×  2و  305روز
شیر کیلوگرم چربی کیلوگرم
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چربی %

پروتئین کیلوگرم

پروتئین %

محصول بر حسب ×  2و  305و  MEدو بار دوشش
پروتئین
کیلوگرم

پروتئین
%

شیر کیلوگرم

چربی کیلوگرم

چربی %

پروتئین
کیلوگرم

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

5

نمون برگ ثبت مشخصات رایانه
ثبت اطالعات
و نرم افزار ،گاو و شتر
دام
زمان :روزانه

شایستگی كامل ثبت كامل نمون برگها
شایسته

نمره

3

ثبت نسبتاً كامل نمون برگها 2

نیازمند آموزش ثبت ناقص نمون برگها

1
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ارزشیابی شایستگی ثبت مشخصات و ركوردگیری دام
شرح کار:
1ـ تهیه نمون برگ های ثبت مشخصات
2ـ تعیین هویت دام
3ـ ركوردگیری وزن در گوساله و حاشی
4ـ ركوردگیری شیر در مراحل مختلف تولید
  5ـ ثبت آمار و اطالعات
استاندارد عملکرد:
توانایی تكمیل نمون برگ های ثبت مشخصات با توجه به ظاهر دام و ثبت آمار و اطالعات دام ها
شاخصها:
1ـ وجود نمون برگ ها و شناسنامه ها
2ـ دام های شماره زنی شده
3ـ ثبت ركورد برای گوساله و حاشی در نمون برگ های مربوطه
4ـ ثبت ركورد برای سنین مختلف در نمون برگ های مربوطه
  5ـ نمون برگ های تكمیل شده
شرایط انجام كار:
نمون برگ ها و شناسنامه های مورد  نیاز ،گاو و شتر.
ابزار و تجهیزات:
وسایل شماره زنی ،وسایل نمونه برداری رایانه ،نرم افزار و میكروچیپ.
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

تهیه نمون برگ های ثبت مشخصات

1

2

تعیین هویت دام ها

2

3

ركوردگیری وزن در سنین مختلف

2

4

ركوردگیری شیر در مراحل تولید

2

5

ثبت اطالعات دام

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش :درستكاری،
صداقت ،وقتشناسی ،عدم انتقال بیماری به فرد یا افراد ،دفع صحیح نمونه های گرفته شده،
مسئولیتپذیری و درستكاری.
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2
*

پودمان 3

تغذیه دام

پرورش دام هایی که از ظرفیت تولید (شیر ،گوشت و )...باالیی برخوردارند ،مستلزم اعمال مدیریت در
مطلوب ترین سطح ممکن است .تغذیه صحیح یکی از مهم ترین عوامل مدیریتی مؤثر در بازده اقتصادی
گله است .عدم تغذیه صحیح باعث کاهش تولید و در نتیجه افزایش هزینه تولید می شود .هزینه مربوط
به تغذیه دام در ایران بیش از  ۶۰درصد سرمایه جاری است ،خرید به موقع علوفه ،خوراک و کاهش
ضایعات آن در کاهش هزینه تغذیه مؤثر است .یک دامپرور موفق موقع فراوانی محصول ،خوراک دام خود
را تهیه می نماید .بدیهی است یك برنامه تغذیه ای مناسب برای دستیابی به تولید مطلوب و اقتصادی،
باید از كیفیت مطلوب مواد خوراكی ،مقدار مناسب مصرف خوراك ،تناسب و تعادل مواد مغذی موجود در
خوراك با احتیاجات دام و زمان مناسب مصرف برخوردار باشد.

واحد یادگیری 4
آماده سازی خوراک دام
آیا تا به حال پی بردهاید؟
برای تغذیه دام از چه مواد خوراکی استفاده می شود؟
روش تهیه مواد اولیه خوراک دام چگونه است؟
آماده کردن خوراک دام چگونه انجام می شود؟
روش های نگهداری و ذخیره محصوالت دانه ای و علوفه ای چگونه است؟
برای آماده سازی خوراك چه تجهیزاتی نیاز است؟
تهیه و آماده كردن خوراك یكی از مهم ترین مراحل تغذیه دام می باشد ،یك دامپرور موفق باید بتواند پس
از تهیه نمودن مواد خوراكی (علوفه و مواد متراکم) به نحوی آنها را نگهداری و آماده نماید كه نه تنها از
كیفیت آن كاسته نشود بلكه باعث بهبود كیفیت آن گردد ،بدین منظور باید بتواند نگهداری علوفه خشك،
سیلو نمودن مواد علوفه ای ،تهیه و آماده كردن مواد كنسانتره را به بهترین نحو انجام دهد به طوری كه هنگام
مصرف از كیفیت مطلوبی برخوردار باشد.

استاندارد عملکرد
پس از اتمام این واحد یادگیری ،هنرجویان قادر خواهند بود ،خوراك مورد نیاز دام را تهیه و آماده كنند.
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تغذیه دام
بحث
کالسی

مواد مغذی چیست و در مورد دسته بندی آن توضیح دهید.

ماده غذایی

1

به عنوان غذا مورد مصرف موجودات قرار می گیرد و شامل مواد مغذی می باشد.
به عنوان مثال در مورد حیوانات نشخوارکننده ،یونجه ،کاه ،گندم ،ذرت و اقالم خوراکی مشابه دیگر در تغذیه
آنها استفاده می شود.
ماده مغذی
ماده موجود در مواد غذایی است که برای متابولیسم بدن مورد نیاز هستند مانند :آب ،پروتئین ها ،کربوهیدرات ها،
اسیدهای آمینه ،ویتامین ها ،مواد معدنی و لیپیدها.
2

فعالیت
کارگاهی

شناسایی مواد خوراکی
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار      ٢مواد خوراکی
 ١لباس كار بپوشید.
 ٢همراه هنرآموز خود از انبار خوراک دامداری هنرستان بازدید کنید.
 ٣مواد خوراکی را شناسایی کنید.

 Feedـ1
 Nutreintـ2
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٤

جدول زیر را با توجه به اطالعات قبلی خود كامل كنید.
شرح

مواد خوراکی موجود در دامداری هنرستان

1ـ ..........................................................................
2ـ ..........................................................................
منابع تأمین كننده کربوهیدرات 3ـ ..........................................................................
4ـ ..........................................................................
 5ـ .........................................................................

منابع تأمین كننده پروتئین

1ـ ..........................................................................
2ـ ..........................................................................
3ـ ..........................................................................
4ـ ..........................................................................

1ـ ..........................................................................
2ـ ..........................................................................
منابع تأمین كننده موادمعدنی
3ـ ..........................................................................
4ـ ..........................................................................

منابع تأمین كننده ویتامین ها

بحث
کالسی

1ـ ..........................................................................
2ـ ..........................................................................
3ـ ..........................................................................
4ـ ..........................................................................

اهمیت و نقش آب را در تغذیه دام بررسی کنید؟

آب موجود در بدن حیوان در دو بخش داخل سلولی و خارج سلولی وجود دارد که میزان آن در بدن بر اساس
نوع دام ،سن و مرحله رشد متفاوت است .مقدار مصرف آب در دام به عوامل مختلفی از جمله نژاد ،وزن،
سن ،دمای محیط ،مدت زمان دسترسی به آب ،دمای آب ،نوع تولید ،میزان تحرک دام ،مقدار مصرف غذا
و ...بستگی دارد.
قابلیت دسترسی و کیفیت آب برای سالمت و توان تولیدی حیوان بسیار مهم است که بر اساس عواملی
از جمله  ،pHطعم و بو ،وجود امالح یا ترکیبات سمی سنجیده شده و هر یک به نوبه خود در میزان مصرف و
جذب و دفع آب در بدن حیوان و رشد و تولید آن تأثیرگذار هستند .جذب آب در قسمت های مختلف دستگاه
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گوارش و همچنین دفع آب از راه ادرار ،مدفوع ،شش ها ،عرق به صورت دوره ای و پیوسته و تحت تأثیر شرایط
مختلف تغذیه ،دمای محیط و بسته به نوع خوراک مصرف شده صورت می گیرد.
در مصرف آب باید وجود بعضی از آلودگی ها نظیر نیترات ،کلرورسدیم و سولفات ها ،امالح کلسیم و منیزیم و
همچنین عوامل میکروبی و بیماری زا را جدی گرفته و سعی نمود آبی سالم با دمای مناسب و قابل قبول را
در اختیار دام قرار داد .اکثر آلودگی های آب ،یک اثر ناشناخته و نامحسوس روی توان تولیدی حیوان دارد.
در صورتی که میزان آلودگی آب در غلظت های پایین باشد و به مدت طوالنی مورد مصرف دام قرار گیرد در
سالمت و تولید دام کام ً
ال تأثیرگذار است.

کیفیت آب
کیفیت آب یک موضوع مهم در تولید و سالمت دام ها است .پنج معیار در سنجش کیفیت آب ،در حیوان
مورد توجه قرار دارند:
 ١خواص ارگانولپتیک (بو و طعم)،
 ٢خواص فیزیکی و شیمیایی ( ،pHمواد جامد محلول ،اکسیژن محلول و سختی)،
 ٣وجود ترکیبات سمی (فلزات سنگین ،مواد معدنی سمی ،فسفات های آلی و هیدروکربن ها)،
 ٤وجود امالح یا ترکیبات اضافی (نیترات ها ،سدیم ،سولفات ها و آهن)،
 ٥وجود باکتری ها.
بو و طعم :آب آشامیدنی نباید بو و طعم نامطلوبی داشته باشد ،بو و طعم آب مربوط به امالح معدنی و یا
مواد آلی موجود در آن است.
خواص فیزیکی و شیمیایی :آب آشامیدنی باید بی رنگ ،زالل و شفاف باشد .تیره بودن آب به دلیل معلق
بودن مواد غیرضروری مانند ماسه ریز ،رس ،جلبك و موجودات زنده در آن است .آب مناسب باید  pHبین
 6/5تا ( 8به طور طبیعی  )7داشته باشد ،وجود گازهایی از قبیل هیدروژن ،سولفور و انیدرید كربنیك در آب
ایجاد اسیدیته نموده و  pHآب را کاهش می دهد و در نتیجه باعث زنگ زدگی و خوردگی لوله ها می شود.
آب هایی که  pHکمتر از  5/5دارند ،اسیدوز را تشدید می کنند .از سویی آب قلیایی با  pHبیشتر از 8/5
آلکالوز مالیم ایجاد می کند .مواد جامد نامحلول در آب را هم باید مورد نظر داشت .برخی مناطق دارای آب
آهکی و پاره ای دیگر آب گچی هستند که تمام این موارد تا حدودی قابل تحمل بوده و بیش از یک میزان
خاص ،مسموم کننده خواهد شد.
وجود ترکیبات سمی :مواد محلول در آب ممکن است عالوه بر مضر بودن ،موجب تغییر جیره غذایی
مصرفی شوند و یا ممکن است آب را غیرقابل مصرف سازند.
گاوهای شیری بالغ می توانند بعد از مدتی به مقادیر باالی سولفات موجود در آب ( 2500 ppmـ )2000
عادت نمایند .نکته دیگر در مورد امالح و مواد معدنی موجود در آب این است که سطوح زیاد سولفات و
منیزیم در آب ،باعث اسهال گاو می شود و سطح نیاز به سلنیوم و ویتامین  Eرا افزایش می دهد .از طرفی اگر
آهن زیادی در آب وجود داشته باشد ،نیاز به مس بیشتر می شود .گاوهای بومی نسبت به گاوهای اصالح شده
تحمل بیشتری به مصرف آب های دارای ناخالصی دارند .ولی ،گاوهای گوشتی اصالح نژاد شده و غیربومی که
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به مناطق مختلف کوچ داده و پروار می شوند به ناخالصی های آب حساس تر از بقیه هستند.
ضدعفونی کردن آب با کلر (تا  )220 ppmهیچ پیامد حادی ندارد لیکن در مقادیر  50تا 100 ppm
خوش خوراک تر است.
وجود آهن در آب به دلیل امکان ترکیب شدن آن با فسفر و ایجاد نمک های غیرمحلول ممکن است کمی
مسئله ساز باشد .منابع آب حاوی بیش از  3 ppmآهن باید آهن زدایی شوند.
انجام آزمایش هایی برای اطمینان از عدم وجود حشره کش در آب توصیه می شود.
سختی آب :سختی در کل بر حسب مجموعی از کلسیم و منیزیم گزارش شده و در مقادیر معادل
کربنات کلسیم بیان می شود .کلیسم و منیزیم موجود در آب برای سالمتی حیوان مضر نیست ،بنابراین به
جیره غذایی موادمعدنی اضافه می کنند .طبقه بندی سختی در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول سختی آب

تحقیق
کنید

طبقه بندی

سختی ـ میلی گرم در لیتر

نرم

 60ـ 0

سختی متوسط

 120ـ 61

سخت

 180ـ 121

بسیار سخت

بیش از 180

منبع آبی موجود در هنرستان خود را از نظر موارد باال ارزیابی کنید.

احتیاجات شتر به آب
یكی از بارزترین خصوصیات شتر مقاومت در برابر
كم آبی است ،میزان مصرف آب در شتر به عواملی
مانند محل زندگی ،سن ،نژاد ،درجه حرارت بدن،
آب و هوا ،میزان و كیفیت خوراک ،میزان كار یا
تولید بستگی دارد.
از شترهایی كه عادت به نوشیدن آب در هر روز
دارند نمی توان انتظار كار برای مدت طوالنی در
محیط بیابان بدون منابع آبی داشت ،اما با عادت
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دادن تدریجی می توان این كار را انجام داد.
از خصوصیات ویژه شترها این است كه می توانند مدت زیادی بدون آب به راحتی زندگی کنند ،وقتی كه به
آب برسند نیز می توانند به همان راحتی مقدار زیادی آب مصرف نمایند .یك شتر سالم و قوی می تواند در
مدت  13دقیقه  135لیتر آب مصرف كند .مقدار آب مورد نیاز شتر با توجه به عوامل ذكر شده  13تا 100
لیتر در روز برآورد می شود و متوسط نیاز روزانه هر نفر شتر در كل سال  13/5لیتر میباشد.
فاصله زمانی آب دادن به شترها نسبت به فصل فرق دارد و ممكن است از یك تا سه روز متغیر باشد .البته در
برخی جاها یا مواقعی از سال كه آب موجود در علوفه بیشتر از  75درصد باشد ،شتر نیاز به آب كمتری دارد
زیرا آب مورد استفاده بدن خود را به طور كامل از این علوفه ها تأمین می نماید.
شتر خیلی بهتر از گوسفند از علوفه خشبی کمپروتئین استفاده می كند .همچنین ،سازگاری بسیار خوبی
از نظر كم آبی از خود نشان می دهد .مقدار آب مورد نیاز شترها در مقایسه با گوسفندان برای هر واحد ماده
خشك مصرفی كمتر است.
احتیاجات گاو به آب
گاو برای تولید یک لیتر شیر حداقل سه لیتر آب نیاز دارد و در ازای مصرف یک کیلوگرم خوراک حدود ۵
لیتر آب مصرف می کند .این بدین معنی است که گاوهایی که تولید زیادی دارند ،بیش از  ۱۵۰لیتر آب در
روز مصرف می کنند .البته در آب و هوای گرم و خشک این مقدار افزایش می یابد.
عوامل مؤثر بر آب مصرفی گاو عبارت اند از ١ :ماده خشک مصرفی ٢ ،میزان و نوع تولید 3 ،ماده خشک 
جیره 4 ،دمای محیط 5 ،سدیم مصرفی.
نکته کلیدی این است که آب یکی از مواد مغذی مهم مورد نیاز گاوها است و برای مدیریت بهتر توجه به
بیشتر
بدانیم

گاوهای مستقر در جایگاههای ویژه حدود  14بار در روز آب می نوشند ،در حالی که گاوها در بهاربندها
 7بار در روز آب می نوشند .بیشتر آب در ساعات روز و روشنایی هوا مصرف می شود و میزان آب مصرفی
در هر وعده حدود  15لیتر است.
چند نکته زیر ضروری است:
 ١فضای آبشخور به اندازه کافی باشد تا گاوها برای مصرف آب نیاز به هل دادن یکدیگر نداشته باشند.
 2سطح آب باید بدون جریانات تند باشد تا گاو بتواند سریع و بدون استرس آب مصرف کند.
 3دمای مناسب آب باید بین  ۱۵تا  ۱۷درجه سانتی گراد باشد زیرا در این دما بیشترین جذب صورت
می گیرد.
 4درجه شوری pH ،و آلودگی میكروبی آب نیز بسیار مهم است .پس بهتر است حداقل سالی یک بار کیفیت
آب بررسی شود.
 5تمیز كردن آبشخور.
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اقالم خوراكی مورد استفاده در تغذیه دام
مواد خوراكی مورد استفاده در تغذیه دام از دو منشأ گیاهی و حیوانی تأمین می شود.
مواد خوراكی با منشأ گیاهی :از انواع آن می توان غالت ،علوفه مرتع ،علوفه غالت ،مواد سیلویی ،ریشه ها
و غده ها را نام برد.
مواد خوراكی با منشأ حیوانی :از انواع آن می توان پودر گوشت ،شیر و فراورده های آن ،پودر خون ،پودر
ماهی و سایر موارد مشابه را نام برد.
لگومینه

علوفه ها
گرامینه

مواد خوراكی مورد
استفاده در تغذیه دام

علوفه

مواد متراکم
(كنسانتره)

انرژی زا
پروتئینی

فراورده های
فرعی

خوراک گیاهی و پر حجم که دارای ارزش غذایی بوده و خوش خوراک می باشد مانند :یونجه ،شبدر و سیلوی
ذرت .وجود علوفه به میزان حداقل  ۱/۵درصد وزن بدن گاو شیری ضروری است .علوفه دارای انرژی ،پروتئین
و قابلیت هضم کمتری نسبت به کنسانتره بوده و فیبر آن (سلولز ،همی سلولز و لیگنین) بیشتر می باشد.
مهم ترین عامل تعیین کننده کیفیت علوفه ،مرحله رشد در هنگام برداشت است به عنوان مثال برای یونجه
بهترین زمان برداشت هنگامی است که  ۱۰درصد مزرعه به گل دهی رسیده باشد .هر چقدر علوفه به مرحله
زایشی نزدیک تر شود دیواره سلولی و لیگنین آن افزایش یافته و به دنبال آن قابلیت هضم کاهش می یابد.
علوفه های خشبی به خصوص آنهایی که فیبر بیشتری دارند مانند کاه به دلیل قابلیت هضم کمتر مدت زمان
بیشتری در شکمبه مانده و بر تولید شیر یا گوشت اثر منفی گذاشته و تولید را کاهش می دهند .انرژی علوفه
کمتر از غالت است.
مواد علوفه ای شامل دو دسته لگومینه و گرامینه (گندمیان) می باشد و به سه شكل تازه (سبز) ،خشك شده و
مواد سیلویی در تغذیه گاو استفاده می شود .میزان مصرف و کیفیت علوفه ها تا حدود زیادی به مرحله رشد آنها
بستگی دارد .گیاهان اگر در سن مناسب و از زمینهای کوددهیشده برداشت گردد ،حاوی پروتئین و انرژی
زیادی خواهند بود .با افزایش سن علوفه ،نسبت برگ به ساقه کاهش یافته و میزان پروتئین آن کم می شود .از
علوفه های خشبی نیز باید در جیره روزانه دام برای تولید شیر با کیفیت مناسب و حفظ سالمتی دام استفاده
کرد ،اما کنسانتره از قابلیت هضم بسیار باالیی در مقایسه با علوفه خشبی برخوردار است و وقتی کمیت و کیفیت
علوفه های خشبی پایین است برای داشتن دام سالم و تولید بیشتر ،مصرف کنسانتره دامی ضروری است.
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الف) علوفه های لگومینه
شامل یونجه ،شبدر ،اسپرس و ...هستند .دارای برگ های پهن و پروتئین مناسب می باشند .به علت بروز
بیماری هایی همچون نفخ ،به ندرت از این گونه محصوالت به صورت چرا یا تغذیه با علوفه سبز استفاده
می شود .لگومینهها در مقایسه با گندمیان پروتئین ،کلسیم ،فسفر ،منیزیم ،گوگرد و مس بیشتری دارند.
عملکرد لگومینهها در واحد هکتار زیاد است و رشد آنها باعث بهبود حاصل خیزی خاک نیز می شود.
توجه

هنگام تغذیه با علوفه های تازه لگومینه ،خطر ابتال به نفخ کفی افزایش می یابد .به علت باال بودن قابلیت
تخمیر و سطح پروتئین این علوفه ها ،کف پایداری در شکمبه تشکیل شده که مانع خروج گازهای
اضافی از شکمبه حیوان توسط آروغ زدن می شود و در نهایت باعث مرگ دام می شود.
یونجه
یونجه ارزش غذایی زیادی دارد و یکی از بهترین گیاهان علوفه ای برای تغذیه دام میباشد .استفاده از یونجه
تازه برای گاوهای گوشتی و شیری مزایای زیادی از نظر کاهش استرس گرمایی ،شست وشوی دستگاه گوارش
دام و افزایش تولید شیر دارد؛ اما یونجه تر سبب نفخ در گاوها می شود ،بنابراین باید به تدریج به جیره غذایی
دام اضافه شود .یونجه تر دارای مواد استروژن دار بوده و ممکن است باروری را کاهش دهد .تغذیه گاوهای
شیری با یونجه تازه سبب افزایش تولید شیر و کاهش درصد چربی شیر می شود .هر  ۴تا  ۵کیلوگرم یونجه
تازه معادل یک کیلوگرم یونجه خشک است و باید در محاسبات جیره به جای هر یک کیلو یونجه خشک۴ ،
تا  ۵کیلوگرم یونجه تازه در نظر گرفت.
یونجه گیاهی چند ساله بوده و در هر سال  ۴تا  ۶چین برداشت می شود .رطوبت یونجه هنگام برداشت حدود
 ۱۵درصد (هر پرس معمولی  ۱۲تا  ۱۵کیلوگرم) می باشد .اگر رطوبت بیشتر باشد یونجه حین پرس زدن
و انبار کردن کپک زده و سیاه می شود .اگر بیش از حد هم خشک باشد سبب ریزش برگ ها شده و خطر
آتش سوزی در انبار وجود دارد.
یونجه درجه یک دارای برگ زیاد ،یک دست ،بدون آشغال ،کاه و علف های هرز است .این یونجه را می توان
برای گاوهای پرشیر ،گوساله ها و گاوهای تازه زا استفاده کرد .یونجه درجه  ۲اغلب دارای ناخالصی (آشغال و
علف های هرز) ،برگ کم و ساقه زیاد می باشد.
1

توجه

یونجه های دارای کیفیت پایین را برای گاوهای کم شیر ،گاوهای خشک ،تلیسه ها و گوساله های پرواری
استفاده نمایید .از خرید یونجه های نامرغوب خودداری کنید.
علف باغ :نوعی علوفه است که در گاوداری سنتی استفاده می شود و در گاوهای شیری باعث افزایش چربی
شیر می شود .برای جلوگیری از دفع سریع خوراک های آردی از بدن دام های پرواری ،می توان از علف باغ
استفاده كرد.
 Alfalfaـ1
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یونجه

شبدر :گونههای مختلفی از شبدر وجود دارد که در نقاط مختلف آب و هوایی کشت می شود و به مصرف دام
میرسد؛ برخی از آنها عبارت اند از :شبدر برسیم ،شبدر سفید ،شبدر ایرانی ،شبدر قرمز ،شبدر پنجهکالغی و
شبدر اسپانیایی .شبدر به صورت تازه و خشك قابل استفاده است ،بنابراین با مصرف شبدر تازه احتمال بروز
نفخ وجود دارد.

شبدر قرمز
بحث
کالسی

شبدر سفید

عالئم و راه های پیشگیری از نفخ را بررسی كنید.

اسپرس :اسپرس ،گیاهی علوفه ای از تیره لگومینه ها است که از قدیم در ایران کشت می گردیده است و در
کشور با نام (یونجه فریدن) از آن یاد می کنند .مکان مناسب برای کشت این گیاه مناطقی است که کشت
یونجه یا شبدر موفقیت چندانی ندارد .اسپرس از نظر ارزش غذایی همانند یونجه است ولی از نظر پروتئین
قابلیت هضم آن باالتر می باشد .در ایران به  ۵۶گونه گیاه علفی یک ساله و چندساله تقسیم می شود .مناطق
مهم کشت و کار اسپرس در ایران عبارت اند از :شهرستان های فریدن ،اردبیل ،کردستان ،شهرکرد ،آذربایجان
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شرقی ،دماوند ،فیروزکوه ،زنجان و طالقان .از مزایای این گیاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 ١عدم ایجاد نفخ در دام که به همین دلیل یک گیاه علوفه ای مناسب برای چرای دام ها است.
 2مقاومت به آفات به خصوص سرخرطومی برگ و ریشه یونجه.
 3به دلیل مقاومت این گیاه در برابر سرما در پاییز ،مدت زمان بیشتری را نسبت به یونجه به رشد خود ادامه
می دهد و در بهار فعالیت رویشی خود را زودتر آغاز می کند.
 4اسپرس به دلیل داشتن ریشه های عمیق باعث شکسته شدن الیه های نفوذ ناپذیر زیرین خاک می شود و
از طرف دیگر به دلیل داشتن غدد تثبیت کننده ازت ،حاصل خیزی خاک را به همراه دارد؛ ریشه های عمیق
و قدرت استقرار مطلوب این گیاه در شیب های تند می تواند از فرسایش آبی و بادی خاک جلوگیری کند.
راه های تعیین کیفیت علوفه
 ١آنالیز آزمایشگاهی
 2مشاهدات عینی
برای مشاهدات عینی موارد زیر بررسی می شود:
گونۀ گیاه
بلوغ علوفه
مقدار برگ
رنگ علوفه (رنگ سبز روشن نماینده تازگی و خوش خوراکی ،رنگ زرد و قهوه ای نماینده بدی علوفه)
بوی علوفه
ساقه گیاه (نباید خشبی ،چوبی و سفت باشد ،زیرا نشان دهندۀ پایین بودن کیفیت علوفه است)
مواد خارجی (شامل سنگ ریزه ،گل والی و)...
تحقیق
کنید

نمونه هایی از علوفه های در دسترس را از نظر کیفیت ارزیابی کنید.

اسپرس
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چاودار چندساله
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علف گندمی

لرزانک یا فستوکای بلند

تغذیه دام

ب) علوفه های گرامینه (گندمیان)
گرامینهها جزء گیاهان علوفه ای ارزشمند در تغذیه هستند و حاوی مقادیر مناسبی از انرژی و پروتئین
میباشند .برای داشتن بهترین عملکرد کمی و کیفی الزم است گیاهان مذکور در مرحله مناسب از رشد
برداشت شوند .یکی از انواع آنها علف چاودار یک ساله است که گونه ای زودرس می باشد .اگر زمان و مرحله
برداشت علف چاودار به درستی انجام گیرد می توان از این محصول ،علوفه و سیلوی با کیفیت تهیه نمود.
مقادیر مناسبی از برخی مواد معدنی ارزشمند در این گیاهان وجود دارد.
بخش علفی این گیاهان ممکن است پیش از تشکیل دانه (قصیل) به مصرف دام برسد .یکی دیگر از روشهای
مصرف آن استفاده از کاه باقی مانده پس از برداشت دانه در تغذیه دام می باشد.
کاه :کاه به علت خشک و پرحجم بودن ،ارزش غذایی زیادی برای دام ها ندارد .اگر به صورت ساقه کامل باشد
کلش نامیده می شود .قابلیت هضم کاه فقط  ۳۰تا  ۳۵درصد است پس ارزش تغذیه ای ندارد .از نظر ارزش
غذایی کاه گندم و کاه جو از کاه برنج بهتر است .کاه برای گاوهای خشک بهتر است که به صورت رشته های
بلند و برای گوساله های پرواری و گوساله های زیر  ۶ماه بهتر است به صورت خرد شده مصرف شود .هرچه کاه
در جیره غذایی دام ها بیشتر باشد هضم و مصرف غذا را كاهش می دهد .بهتر است کاه را بعد از خوراک های
دیگر به دام داد .به عنوان یک ماده خوراکی شکم پرکن برای تلیسه ها و گاوهای خشک جهت جلوگیری از
چاق شدن و همچنین برای افزایش چربی شیر در گاوداری استفاده می شود .گاهی از کاه و کلش برای بستر
گوساله ها استفاده می شود که این عمل اشتباه بوده و خاک اره و تراشه چوب برای این کار بهتر است چرا که
کاه توانایی جذب آب کمی دارد.
اگر تصمیم دارید کاه را به عنوان یک ماده خوراکی در تغذیه گاوهای پرواری و گاوهای شیری اضافه کنید،
حتماً آن را غنی سازی کنید .با این کار قابلیت هضم و ارزش غذایی آن افزایش می یابد.
بحث
کالسی

درباره غنی سازی کاه چه میدانید؟

علف چاودار یک ساله
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سیالژ :در تقسیم بندی بر اساس منشأ خوراک ،می توان آن را در دسته مواد علوفه ای قرار داد .سیالژ از تخمیر
کنترل شده محصوالت مرطوب مانند علوفه ذرت ،جو ،سورگوم ،یونجه و شبدر تولید و فراوری می شود .با
کمک تخمیر ،این خوراک به مدت طوالنی نگهداری می شود و دارای انرژی باال است .تخمیر در سیالژ سبب
می شود ،تا مدت ها بتوان از علوفه های سیالژ شده استفاده نمود ،بدون آنکه ارزش غذایی علوفه به میزان
زیادی تغییر کند.
ریشه ها و غده ها :منابع خوبی از انرژی هستند و مقادیر متغیر و قابل توجهی از پروتئین را نیز در اختیار
حیوان قرار میدهند .این مواد شامل شلغم ،كلم ،چغندر علوفه ای ،هویج و موارد مشابه است .چغندرقند
یكی از محصوالت ریشه ای مهم است كه اصوالً برای استخراج قند آن ،كشت شده و به شكل اولیه به مصرف
دام نمی رسد و دو محصول فرعی آن تفاله چغندر قند و مالس (مازاد كارخانه های قندسازی) در تغذیه دام
اهمیت دارد .از محصوالت غده ای می توان سیب زمینی و سیب زمینی ترش را نام برد .در زمان مصرف این
مواد خوراکی باید سطح مناسب آنها در جیره رعایت شود تا مشکالت گوارشی و ناراحتی برای حیوان رخ
ندهد .همچنین ،الزم است خوب شسته شده ،عاری از خاک باشند و در اندازه مناسب خرد شوند تا مشکل
بلع و خفگی در دام رخ ندهد.
كنسانتره یا مواد متراكم
کنسانتره شامل تعدادی از مواد خوراکی است که با ترکیب و مقدار مشخصی با هم مخلوط می شوند .کنسانتره
یا خوراك متراکم مواد مغذی مورد نیاز دام را به اندازه کافی تأمین می کند .کنسانتره در مقایسه با علوفه
خشبی ،دارای انرژی ،پروتئین و قابلیت هضم بیشتری است .جو ،ذرت ،سبوس گندم ،کنجاله سویا ،کنجاله
تخم پنبه ،کنجاله آفتابگردان ،تفاله چغندرقند ،مالس ،پودر ماهی ،مکمل های کلسیم و فسفر ،نمک ،اوره،
مکمل های ویتامینی و معدنی و ...مواد اولیه ای هستند که با استفاده از آنها کنسانتره تهیه می شود .مواد
متراكم به دو دسته انرژی زا و پروتئینی تقسیم می شوند.
الف) خوراك های متراكم انرژی زا :این مواد خوراكی به دلیل در برداشتن چربی یا كربوهیدرات باال انرژی
زیادی دارند .بیشتر خوراك های انرژی زا را غالت و فراورده های فرعی آن تشكیل می دهند .روغن ها و چربی ها
نیز از جمله مواد خوراكی انرژی زا محسوب می شوند.
دانه جو :متداول ترین و جزء اصلی جیره در کنسانتره گاوها می باشد و حدود ۷۰ـ ۳۰درصد کنسانتره را
تشکیل می دهد .در پرورش گوساله های پرواری ممکن است تا  ۸۰درصد کنسانتره را شامل شود .نسبت
به گندم و ذرت قابلیت هضم جو پایین تر و دارای 12ـ 10درصد پروتئین و  5/4درصد فیبر است .برای
افزایش هضم ،بهتر است دانه جو را فراوری کرد و از روشهایی مانند خرد کردن در حد بلغور یا غلتک 
زدن استفاده نمود .ارزش غذایی دانه های جو بر اساس وجود یا نبود پوسته و بر اساس نوع واریته متفاوت
است.
تحقیق
کنید
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دانه جو

دانه ذرت :دانه ذرت یکی از غالت اصلی است که در جیره گاوها استفاده میشود .در ایران ،پس از جو
بیشترین مصرف را دارد .اما در برخی کشورها از نظر مصرف باالتر از جو قرار دارد .ذرت بهطور معمول حاوی
 8درصد پروتئین 3/5 ،درصد چربی و  2/7درصد فیبر میباشد .از نظر مقدار پروتئین ،کلسیم و فسفر و دو نوع
اسیدآمینه ضروری لیزین و تریپتوفان فقیرتر از دانههای دیگر است ولی در بین غالت باالترین میزان انرژی حدود
3400ـ 3200كیلوكالری و نیز مجموع مواد مغذی قابل هضم ( )TDNباالتری را دارد.
دانه ذرت یکی از غالت است که به واسطه نشاسته فراوان آن ،انرژی و ارزش غذایی باالیی داشته و در جیره
دام به عنوان منبع انرژی استفاده می شود.
توجه

معموالً روشهای صحیح غلتک زدن با بخار ،پولکی شدن با بخار و ورقه ورقه کردن موجب افزایش
قابلیت هضم مواد دانه ای می شود.

دانه ذرت

دانه یوالف :یوالف ،حدودا ً ۱۵درصد انرژی کمتر و 3۰ـ 2۰
درصد پروتئین بیشتر نسبت به دانه ذرت دارد .مزیت اضافه
نمودن یوالف به جیرههای گاوهای شیری ،حجیم نمودن جیره
(فیبر باال و نشاسته کم) و تأمین فیبر بیشتر برای این گاوها
میباشد که می تواند در ثبات کاری شکمبه مؤثر باشد .یوالف
حاوی ماده معطر آونین است که محرک و اشتها آور است.

یوالف یا جو دوسر
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دانه چاودار :چاودار از نظر منبع انرژی در جیره ،شبیه دانه جو می باشد و همانند سایر دانه ها پیش از مصرف
باید عملیات فراوری روی آن انجام شود .دانه مذکور خوش خوراک نیست و در کل ،خوش خوراکی کمتری
نسبت به دیگر غالت دارد .میزان مصرف مجاز آن در بخش دانه ای جیره غذایی گاوهای شیرده تا  20درصد
می باشد .باید مراقب بود که دانه های مذکور در زمان مصرف ،آلوده به قارچ ارگوت نباشد .برای مصرف بهتر
است خرد شود؛ اما خرد کردن بیش از حد دانه چاودار موجب سوء هاضمه می شود.

دانه چاودار

دانه گندم :میزان پروتئین دانه گندم در مقایسه با جو و ذرت بیشتر می باشد .از لحاظ انرژی نزدیك به
ذرت است؛ اما سریع تر از آن در شکمبه تجزیه می شود .در تغذیه دام ها از گندم های نامرغوب استفاده
می شود .اگر گندمی که برای تغذیه دام استفاده می شود زیاد خرد شده یا آرد باشد ،خوش خوراک نخواهد
بود چرا که سبب تشکیل توده های چسبنده و خمیری در دهان می شود و این امر سبب عدم گوارش پذیری
در شکمبه شده و همچنین سبب ایجاد گرد و غبار ،اسیدوز ،سوءهاضمه ،کاهش درصد چربی شیر و لنگش
می شود.
اگر هم دانه گندم به صورت كامل به گاو داده شود حداقل  ۳۰درصد آن بدون هضم از دستگاه گوارش عبور
می كند .بنابراین باید دانه های گندم به صورت بلغور به دام خورانیده شوند .گندم بیشتر از جو سبب اسیدوز
می شود .بنابراین باید نكات زیر را در هنگام استفاده از آن مورد توجه قرار داد:
 ١گندم را باید به تدریج طی دو هفته به
جیره افزود.
 2تغذیه گندم باید با سایر اجزای خوراک و
به صورت تمام آمیخته ( )TMR1انجام شود.
 3گندم را باید به همراه مواد قلیایی مثل
جوش شیرین به دام خورانید.
 4حداکثر  ۲۰درصد کنسانتره یا 3ـ2
کیلوگرم برای هر گاو از گندم استفاده شود.
گندم

 Total Mixed Rationـ1
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منابع چربی در خوراک دام
چربی ،منبع فشرده انرژی است .چندین نوع از چربی های حیوانی و گیاهی یا روغنها ،در دسترس هستند
که می توانند در تغذیه گاوها مورد استفاده قرار گیرند .مقدار مصرف و نیز واکنش حیوان در مصرف چربی ها
بر اساس اسید چرب محتوای آن (اشباع و یا غیراشباع بودن آنها) متفاوت خواهد بود .کل چربی اضافه شده
به جیره ،نباید بیش از  ۴درصد بر اساس ماده خشک جیره شود.
منابع چربی های مورد استفاده در خوراک گاو دارای انواع مختلفی است که بر اساس پاسخ به نوع چربی
به صورت زیر طبقه بندی می شود:
 ١چربی های خنثی در شکمبه :به مقدار کم در جیره نشخوارکنندگان استفاده می شود و اثرات بسیار
کمی بر قابلیت هضم مواد خوراکی دارند .این چربی ها در شکمبه شامل اسیدهای چرب اشباع و چربی های
هیدروژنه هستند.
 2چربی های فعال در شکمبه :این چربی ها به شدت مانع تخمیر میکروبی در شکمبه شده و قابلیت
هضم مواد خوراکی را با درجات متفاوت کاهش می دهند .این چربی ها در شکمبه شامل چربی هایی با منشأ
حیوانی (نظیر پیه) ،روغن گیاهی (نظیر روغن کلزا) ،دانه های روغنی (نظیر دانه سویا) و چربی به دست آمده
از باقی مانده مواد خوراکی گیاهی حاصل از فراوری می باشد.
 3چربی های محافظت شده :این نوع چربی ها به عنوان منابع مقاوم در برابر میکروارگانیسم های شکمبه ای
به طور وسیع در جیره نشخوارکنندگان به کار رفته و موجب تغییر الگوی اسیدهای چرب بافت های بدن و شیر
می شوند .از روش های مقاوم کردن چربی ها در مقابل اشباع شدن در شکمبه ،استفاده از نمک های کلسیمی
اسیدهای چرب و چربی اسیدی می باشد.
بیشتر
بدانیم

اسیدهای چرب غیراشباع ،باعث اختالل در هضم مواد فیبری در شکمبه شده و از این طریق میزان
خوراک مصرفی را کاهش می دهند.

روغن کلزا

پودر چربی

پیه

فراوردههای فرعی
به موادی گفته می شود كه از بقایای كارخانه های مواد غذایی و كشتارگاه ها به دست می آید و دارای ارزش
غذایی است و در جیره غذایی گاو از آنها استفاده می شود .برخی از آنها عبارت اند از :انواع کنجالهها (سویا،
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تخم پنبه ،تخم کتان ،آفتابگردان ،گلرنگ ،کلزا ،کنجد ،بادام زمینی و گلوتن ذرت) ،پودر پر ،تفاله چغندر قند،
مالس ،پودر ماهی ،پودر خون ،پودر گوشت ،انواع سبوس ،پوست مرکبات ،کاه؛ تعدادی از آنها در زیر بررسی
میگردد.
تفاله چغندرقند :تفاله چغندرقند ،باقی مانده
چغندرقند بعد از عصاره گیری یا استخراج قند
می باشد .تفاله چغندر حجیم و ملین ،خوش
خوراک و ارزان است که دارای مواد قندی
زیادی بوده و حدود  ۹/۶درصد پروتئین و 0/5
درصد چربی می باشد .از لحاظ فسفر ضعیف و
از نظر کلسیم غنی است.
تفاله چغندرقند

مالس :مالس (چغندر قند و نیشکر) از بقایای كارخانه قند می باشد .این مایع سیاه رنگ غنی از انرژی و مواد
قندی بوده و باعث خوش خوراکی و چسبندگی دانه های ریز و پودری مثل ویتامین های موجود در کنسانتره
می شود .مالس حداکثر می تواند حدود 7ـ  5درصد کنسانتره (تا  ۱۰درصد در خوراکهای پلت شده) جیره
غذایی را تشکیل دهد زیرا مالس ملین بوده و مصرف زیاد آن سبب اسهال می شود .از مالس می توان برای
افزایش اشتهای دام های بیمار ،رفع یبوست و در غنی سازی کاه و سیلوی ذرت استفاده کرد.

مالس

خوراك های متراكم پروتئینی
کنجاله سویا :بعد از روغن گیری از دانه کامل
سویا مواد باقی مانده را کنجاله سویا می گویند.
کنجاله سویا ،پروتئین و انرژی زیادی دارد
و عمده ترین مکمل پروتئینی رایج می باشد.
بر اساس روش استخراج روغن از دانه سویا،
غلظت پروتئین ،فیبر و انرژی در کنجالههای
مختلف سویا متفاوت خواهد بود .میزان
پروتئین آن از  50ـ  34درصد متغیر می باشد.
کنجاله سویا در جیره گاوها مصرف می شود و
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کنجاله سویا
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به ویژه به دلیل خوش خوراکی باالی این محصول ،در جیره آغازین گوساله مورد استفاده قرار می گیرد.
کنجاله دانه آفتابگردان :بعد از روغن گیری از تخم آفتابگردان حاصل می شود .این كنجاله از نظر انرژی و
لیزین كمبود دارد؛ اما دارای دو برابر متیونین بیشتری نسبت به كنجاله سویا است .میزان پروتئین کنجاله
آفتابگردان از  34تا  44درصد متغیر می باشد.

کنجاله دانه آفتابگردان

کنجاله کلزا :کنجاله کلزا ،بقایای حاصل از دانه کلزا بعد از عصاره گیری یا استخراج روغن می باشد .قبل از
فراوری ،دانه های کلزا را تمیز کرده تا دیگر دانه ها و مواد اضافی آن را جدا نمایند .بقایای بوجاری نیز معموالً
با کنجاله کلزا مخلوط می شود و در جیره دام ها استفاده می کنند .غلظت پروتئین خام آن حداکثر  30درصد
است .کنجاله مذکور تا  10درصد در جیره نشخوارکنندگان قابل مصرف است.

کنجاله کلزا

كنجاله تخم پنبه :كنجاله تخم پنبه یكی از موادی است كه در تركیب كنسانتره ،پروتئین مورد نیاز دام را
تأمین می كند .این ماده باقی مانده كارخانه روغن كشی می باشد و حدود 43ـ 36درصد پروتئین دارد .چربی
کنجاله تخم پنبه حدود  ۶درصد بوده و مواد قابل هضم آن از کنجاله سویا کمتر است .دارای  ۰/۲درصد
کلسیم و حدود یک درصد فسفر می باشد .حاوی ماده سمی به نام گوسیپول است که این ماده برای گاوهای
بالغ مشکلی ایجاد نمی کند.
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پودر خون :پودر خون از محصوالت فرعی
کشتارگاه ها می باشد .این محصول عمدتاً در جیره
گاوهای شیرده به عنوان منبع پروتئین ( 80ـ 55
درصد پروتئین خام) با کیفیت غنی از اسیدهای
آمینه ضروری مورد استفاده قرار می گیرد .از لحاظ
اسید آمینه ایزولوسین کمبود داشته و خوش خوراکی
پایینی دارد.
پودر خون

پودر ماهی :پودر ماهی می تواند از محصوالت فرعی
حاصل از بقایای ماهی در کارخانه های كنسرو و
بسته بندی ماهی و یا پودر بعضی از انواع ماهی مانند
کیلکا باشد .پودر ماهی با کیفیت خوب یکی از منابع
خوب پروتئین (70ـ  50درصد پروتئین خام) به
شمار می رود .استفاده از مقادیر زیاد آن باعث ایجاد
طعم و بوی ماهی در گوشت و شیر دام ها می شود.
پودر ماهی

مکمل های معدنی :به طور کلی هر جیره ای برای دام های مختلف نیازمند مکمل های معدنی می باشد .مواد
معدنی مخلوط شده به فرمول های مختلفی وجود دارند .مکمل های معدنی را می توان به طور جداگانه در
اختیار دام قرار داده یا با مخلوط کردن آن با کنسانتره به مصرف دام رساند.

انواع آجرهای معدنی

مکمل های ویتامینی :میکروب های شکمبه قادر به ساخت بسیاری از ویتامین های ضروری ( Bو  )Kدر
نشخوارکنندگان می باشند .بنابراین در جیره این حیوانات تنها باید ویتامین های محلول در چربی مانند  D ،Aو
 Eمدنظر قرار گیرد .مکمل های ویتامینی را با مخلوط کردن با بخش کنسانتره جیره به مصرف دام می رسانند.
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برخی از اقالم خوراكی مورد استفاده در جیره غذایی شتر
گیاهان مرتعی یكی از منابع غنی مورد استفاده در تغذیه شترها به شمار می رود .گیاهان مناطق بیابانی
عمدتاً متعلق به تیره اسفناجیان ،كاسنی و بقوالت بوده و در گروه گیاهی شورپسند ،گچ دوست و شن دوست
طبقه بندی می شوند.
تعلیف شتر از اندام های هوایی گونه های بیابانی در زمان مناسب ،عالوه بركمك به هرس طبیعی و جوان سازی
پایه های قدیمی ،زادآوری گیاهان را به دنبال دارد .مشخص شده که چرای برنامه ریزی شده شتر در مراتع
بیابانی به شیوه سنتی ،از تخریب پوشش گیاهی جلوگیری نموده و با كمك به تولید و پایداری محیط ،روند
بیابانی شدن را كنترل می نماید.
گیاهان مرتعی مانند اشنیان و تاغ بیشتر از سایر گیاهان به وسیله شتر مصرف می شوند و سپس خارشتر در
مرحله بعد قرار می گیرد .گز ،قیچ ،ترخ ،شور ،گون ،نیل ،درمنه ،خارگونی ،كریفون ،سینی ،تیغ و نسی در
مرحله آخر چرا می شوند .گونه های گیاهی مرتعی ارزش غذایی متفاوتی دارند و برخی همچون نیام سمر،
سرشاخه كهور ایرانی ،ترات ،خارشتر و سرشاخه تج از ارزش غذایی باالتر و یا درحد علوفه خشك یونجه در
تغذیه شتر برخوردار هستند.
به طور کلی در پرورش صنعتی شتر ،جیره غذایی ممکن است از یونجه و علوفه های دیگر ،ذرت علوفه ای ،علف
چمنی ،کاه ،جو ،جو دو سر ،نمک طعام ،مکمل های ویتامینی و معدنی و ...تشکیل یابد.
تاکنون تحقیقاتی درباره تغذیه شتر همانند آن دسته از مطالعاتی که در مورد دام های اهلی دیگر انجام
شده ،صورت نگرفته است و علت این امر روش پرورش پراکنده شتر و دشواری رفتار با این دام در مقایسه با
روش های نوین پرورش سایر دام ها می باشد و یکی دیگر از علل این امر عدم توجه کافی به توسعه شترداری و
یا حتی توسعه مناطق پرورش این دام در طی دهه های گذشته می باشد .قابل ذکر است که برخی از مطالعات
در مورد تغذیه این دام تنها شامل چند توصیه برای تغذیه تکمیلی آن تحت شرایط پرورشی معین بوده است.
همچنین در پرواربندی شتر می توان از کاه و یونجه ،علف ذرت خردشده ،جو خردشده (چون معده شتر
نمی تواند دانه جو کامل را هضم کند) ،سبوس گیاهانی مانند بلوط استفاده نمود .پنبه دانه موجب تحریک 
مصرف خوراک در شتر و باز شدن رودههای شتر میگردد .مصرف نمک یا آب پنیر نیز به باز شدن رودههای
شتر کمک کرده و سبب افزایش مصرف خوراک می شود.

شكل های مختلف از گیاه خارشتر
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انواع گور گیاه

مزج

خورنال یا چمن تَشی
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برخی از انواع آتریپلکس

علف پشمكی

چبر
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علف شور

برشنك

خیو
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علف چمنی (چچم)

چوج (گیاه مسواك)

گاورس

115

درخت ُكنار (سدر)

گز

درمنه دشتی ،یوشان ،ترخ

علف باغ

116

شنبلیله

گون

یوالفك یا جوسیخ

تغذیه دام

یونجه

گیاه علفی جو

اسپرس

شبدرك یا یونجه باغی

سیاه تاغ

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

1

فعالیت
کارگاهی

بررسی
اقالم خوراكی ،جدول احتیاجات
نیازهای
غذایی دام ()NRC
دام

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

شایستگی كامل بررسی كامل نیازهای دام

3

بررسی نسبی نیازهای دام

2

شایسته

نمره

نیازمند آموزش بررسی نامناسب نیازهای دام 1

تهیه مواد خوراکی
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار مناسب  2مواد خوراکی مورد نیاز  3اینترنت
از یك كارخانه روغن كشی ،كارخانه های قند و كشتارگاه بازدید نموده و گزارشی از نحوه تهیه فراورده های
فرعی مورد استفاده در تغذیه دام تهیه کنید.

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

2

مراکز معتبر فروش اقالم
خوراکی
تهیه خوراك
انبار مواد خوراکی

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

شایستگی كامل تهیه مواد خوراكی مناسب
شایسته
نیازمند آموزش

3

تهیه مواد خوراكی نسبتاً مناسب 2
تهیه مواد خوراكی نامناسب

1

نگهداری مواد خوراكی

خصوصیات ساختمانی انبارها برای نگهداری خوراک

 كف انبارها باید از مصالح مناسب استفاده شود تا از نفوذ رطوبت به داخل محصول جلوگیری نماید.
دیواره ها و سقف انبار باید بدون درز و شكاف و تا حد امكان عایق باشد.
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انبار باید از استحكام و ابعاد مناسب برخوردار و دارای ایمنی مطلوب باشد.
نگهداری و دسترسی به محصول ،به سهولت امكان پذیر باشد.
تهویه انبار به خوبی امكان پذیر باشد .امروزه برای نگهداری مطلوب محصوالت از انبارهای تهویه دار مجهز
به هواكش و لوله های سوراخ دار در كف یا طول مخزن برای جریان هوا استفاده می شود.
انبار باید از نظر حرارت ،رطوبت نسبی ،نور و جریان هوا قابل كنترل باشد.
امکان ورود پرندگان وحشی ،موجودات موذی ،آفات و عوامل مضر و بیماری زا به داخل انبار نباشد.
فاصله انبارها تا محل پرورش دام باید مناسب باشد.
انبار باید متناسب با تعداد دام ها دارای حجم و فضای کافی برای ذخیره مقادیر کافی از خوراک باشد .در
غیر این صورت محصول نگهداری شده در انبار ،در اثر باال رفتن تدریجی دما و رطوبت فاسد شده یا در اثر
حمله آفات ،به تدریج از بین خواهد رفت.
ارتفاع انبار باید حدود  6متر باشد.
دیوارها و كف باید از بتن باشد.
نكات ضروری برای نگهداری خوراک در انبار

 ١تمام اجزای خوراک باید در دمای زیر  25درجه سانتی گراد نگهداری شوند.
 2غالت آسیاب شده را در مدت زمان یک ماه استفاده کنید.
 3دانستن تاریخ انقضای تمام مواد خوراکی ضروری است.
 4دانه ها و غالت کامل تا یک سال پس از برداشت باید مورد استفاده قرار گیرند.
 5برای جلوگیری از فساد چربی و روغن موجود در اقالم خوراکی ،از آنتی اکسیدان استفاده نمایید.
 6از پیش مخلوط های ویتامینی مقاوم و با کیفیت استفاده کنید.
 7ظروف روغن های گیاهی باز نشده را می توان به مدت یک سال نگهداری کرد ،اما اگر درب ظرف روغن یا
چربی باز شود تا یک ماه باید مصرف گردد ،زیرا در معرض هوا قرار می گیرد و فرایند اکسیداسیون روغن
شروع خواهد شد .روغن را می توان با افزودن اتوکسی کویین به مقدار  125میلی گرم در کیلوگرم خوراک
نگهداری کرد.
 8مخلوط های ویتامینی را تا  6ماه پس از آماده سازی مصرف کنید.
 9اجزای خوراکی بدون چربی ،پودرهای پروتئینی و مواد معدنی با تاریخ انقضای نامشخص ،در مدت طوالنی
در جای خشک و بدون آلودگی قابل نگهداری هستند .به هر حال ،گذر زمان موجب افت ارزش غذایی این
مواد خواهد شد و بهتر است به صورت تازه خریداری و مصرف شوند و مدت زیادی انبار نگردند.
 10کنجاله های با بیش از  2درصد چربی (مثل کنجاله آفتابگردان ،کنجاله تخم پنبه ،پودر گوشت و
استخوان ،پودر ماهی و پودر ضایعات طیور) محدودیت زمان مصرف دارند .کنجاله ها باید در محل سرد انبار
شوند (دمای کمتر از  25درجه سانتی گراد) .در تابستان این مواد باید در مدت دو ماه بعد از تولید استفاده
گردند.
 11هرگز ویتامین ها و موادمعدنی را به شکل مخلوط نگهداری نکنید ،زیرا در یک مخلوط ویتامینی ـ معدنی
ممکن است بسیاری از این مواد بر یکدیگر اثر متقابل منفی داشته و ارزش تغذیه ای آنها کاهش می یابد.
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رطوبت ،حرارت و در بعضی از موارد نور ،موادمغذی خوراک را از بین می برد .با تهیه خوراک های مرغوب
و شرایط انبارداری مناسب ،ماندگاری خوراک و اجزای آن را افزایش دهید.
ذخیره سازی مواد خوراکی
روش نگهداری و ذخیره محصوالت دانه ای و كنسانتره در انبار :محصوالت دانه ای (نظیر گندم ،جو،
حبوبات و )...را در كیسه های كنفی قرار داده ،و در انبار نگهداری می كنند .در این صورت ،باید انبار قب ً
ال
ضدعفونی شود و حشرات ،موش ها و سایر عوامل زیان آور آن با استفاده از مواد شیمیایی دفع شده باشد تا
صدمه ای به محصول وارد نسازند .معموالً با گذاشتن چوب (پالت) در زیرگونی ها ،فاصله ای بین گونی و كف
انبار ایجاد می كنند .مدت نگهداری غالت در انبار به درصد رطوبت دانه ،درجه حرارت و رطوبت نسبی انبار
بستگی دارد .مث ً
ال گندم ،در صورتی كه رطوبت دانه  15درصد و حرارت انبار 14درجه سانتی گراد باشد ،فقط
 8تا  12ماه قابل نگهداری است و اگر درجه حرارت به 16درجه سانتی گراد برسد این مدت به  4تا  7ماه
كاهش می یابد .اگر رطوبت نسبی انبار باال باشد ،درصد رطوبت دانه ها نیز افزایش یافته در نتیجه مدت زمان
نگهداری آنها كاهش می یابد.
برای نگهداری گندم و جو ،اغلب از سیلوهای بتونی یا فوالدی استفاده می شود .این سیلوها مجهز به سیستم
تهویه و وسایل گردش هوا و مواد ضدعفونی کننده هستند .در این سیلوها ،غالت به صورت غیربسته بندی شده
و توده ای نگهداری می شوند.
کنسانتره های خشک در مخازن غله یا در انبار مسقف اقالم خوراکی ذخیره سازی می شوند که هرکدام معایب
و مزایایی دارد .مخازن غله امکان ذخیره سازی و محافظت در برابر شرایط آب و هوایی را با حداقل خطر
هدررفت مواد یا فساد فراهم می کند .البته این امر در شرایطی است که رطوبت ماده خوراکی به اندازه کافی
پایین باشد تا از رشد کپک ها ممانعت شود .همچنین امکان انتقال خودکار اقالم خوراکی از یک مخزن به
مخازن دیگر به خوبی با باالبرها و حلزونی های جابهجاکننده وجود دارد.
انبارهای مسقف برای گله هایی که میزان زیادی از اقالم خوراکی را به طور روزانه مصرف می کنند ،مناسب
است .این انبارها امکان بارگیری یا تخلیه سریع مواد خوراکی به داخل تجهیزات خوراک دهی یا مخلوط کن ها
را فراهم می کند .هدر رفتن مواد خوراکی بر اثر باد ،شرایط آب و هوایی و خراب شدن در این انبارها نسبت
به انبارهای مخزنی بیشتر است.
روش نگهداری و ذخیره محصوالت علوفه ای :بعضی محصوالت علوفه ای مانند شبدر و یونجه را پس از
خشك كردن ذخیره می نمایند و برخی دیگر نظیر ذرت علوفه ای را به حالت تر و تازه سیلو می كنند.
ذخیره سازی علوفه خشک :ذخیره علوفه خشك به انبار خاصی نیاز ندارد .همین كه علوفه از تابش
مستقیم آفتاب ،ریزش باران و وزش باد در امان باشد كافی است .در صورتی كه علوفه بسته بندی شده باشد
وجود یك سرپناه كفایت می كند .گاهی نیز بستههای علوفه خشک را در فضای باز مناسب با ارتفاع زیاد روی
هم قرار میدهند و برای محافظت از بارندگی فقط یک یا دو الیه پالستیک روی آنها پهن میکنند.
هدف اصلی در ذخیره سازی علوفه ،حفظ کیفیت مواد مغذی موجود در آن می باشد .زمانی باید به ذخیره و
انبار نمودن علوفه ها اقدام نمود که رطوبت آن از  20درصد تجاوز نکند .رطوبت زیاد در انبار موجب فساد
و کپکزدگی علوفه می شود .روی توده (دپو) علوفه خشک یا پرس های بزرگ علوفه باید با سقف یا برزنت
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مقاوم در برابر باد و رطوبت پوشیده شود تا آسیب ناشی از شرایط آب و هوایی به حداقل برسد .زمین محل
ذخیره سازی علوفه باید از سطح زمین های اطراف بلندتر باشد تا از ورود و تجمع آب های سطحی به آن
جلوگیری شود .علوفه باید در مرحله رشد مناسب برداشت و خشک شود .در زمان خشک کردن باید میزان
ریزش برگ گیاه در کمترین حد ممکن باشد.
تحقیق
کنید

باال بودن میزان رطوبت علوفه در هنگام انبار کردن چه نتایجی را به دنبال دارد؟

ذخیره سازی مواد سیلو شده :هدف اصلی در ذخیره سازی مواد سیلو شده ،حفظ ارزش غذایی و به حداقل
رساندن اتالف ماده خشک موجود در آن می باشد .ذخیره ذرت علوفه ای فقط در سیلو امكان پذیر است .به این
منظور ضمن برداشت ،ذرت را كام ً
ال خرد نموده در سیلوهای زمینی روی هم ریخته ،آن را می فشارند تا هوای
داخل آن خارج گردد و روی آن را با كاه و ورقه های پالستیكی و کاه گل می پوشانند .بدین ترتیب ،محصول
سیلو شده در شرایط بی هوازی به تدریج تخمیر و تا چندین ماه به خوبی نگهداری می شود .برای جلوگیری
از تجمع آب باران و نفوذ رطوبت به داخل سیلو باید ارتفاع توده سیلو شده در وسط نسبت به كناره های آن
بیشتر باشد .برای کنترل رطوبت در سیلو معموالً در قسمت انتهایی و پایین آن چاهکی در نظر می گیرند.

تحقیق
کنید

از انواع انبارهای خوراک دام موجود در منطقه بازدید نموده ،خصوصیات فنی آنها را بررسی و مقایسه
كنید .در صورت عدم امكان بازدید ،از فیلم و اسالید آموزشی استفاده كنید.

سیلوها و انواع آن
سیلوها محل نگهداری برخی از محصوالت كشاورزی به صورت توده و بدون بسته بندی هستند .این محل ها
باید دارای شرایطی باشند تا بتوانند كیفیت محصول را به نحو مطلوب حفظ نمایند.
هدف اصلی در ذخیره سازی مواد به صورت سیلو شده ،حفظ ارزش غذایی و به حداقل رساندن فساد و
کپکزدگی آنها می باشد .علوفه هایی همچون شبدر ،برگ چغندرقند ،قصیل جو ،تفاله تر چغندرقند ،ذرت
علوفه ای و برخی از ضایعات کشاورزی مرطوب هستند و بنابراین برای جلوگیری از فساد علوفه ،محیط باید
اسیدی یا قلیایی شود.
حفاظت مؤثر از مواد سیلو شده به موارد زیر بستگی دارد:
برداشت سریع و به موقع علوفه ها در مرحله مناسبی از بلوغ گیاه و رطوبت مناسب.
خرد كردن علوفه.
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پر کردن سریع سیلو.
فشرده سازی و متراکم نمودن مناسب مواد موجود در سیلو به منظور به حداقل رساندن هوای موجود در
داخل توده علوفه.
پوشاندن و عایق بندی کامل مواد سیلویی ،زیرا پس از پر کردن و متراکم نمودن ،مرحله نهایی بستن
سیلوها است .برای پوشاندن روی سیلو می توان از پوشش نایلون استفاده نمود .در سیلوهای افقی روی پوشش
پالستیکی باید سنگین شود تا باد باعث کنار رفتن پوشش از روی مواد سیلویی نشود.
حفظ یکپارچگی پوشش پالستیکی یا کیسه نگهداری مواد سیلویی جهت جلوگیری از ورود هوا به داخل
مواد سیلو شده.
مدیریت دقیق در برداشت و خروج مواد سیلو شده جهت مصرف ،در به حداقل رساندن ضایعات مواد
سیلویی مهم است.
نگهداری مواد سیلو شده به مدت الزم با توجه به نوع علوفه.

ذرت علوفه ای سیلو شده

برای افزایش کیفیت و ارزش غذایی علوفه سیلوشده به آن افزودنیهایی را اضافه میکنند (مانند مالس ،غالت،
آهک ،اوره و غیره) .گاه نیز سیلوها را با برخی فراوردههای میکروبی مانند باکتری های الکتوباسیل فراوری
مینمایند.
روش های مختلفی برای سیلو کردن علوفه وجود دارد .روش هایی از قبیل سیلوی بسته ای ،ذخیره کردن در
کیسه های پالستیکی ،سیلوهای افقی و سیلوهای عمودی.
در دامداری های بزرگ و متوسط از سیلوی افقی استفاده می کنند .در سیلوهای عمودی ،کیسه های پر شده
با فشار قرار می گیرد و این سیلوها در گله های كوچك استفاده می شود.
الف) سیلوی کیسه ای (بستهای)
سیلوهای بسته ای کیفیت پایین دارند زیرا این روش برای نگهداری و جلوگیری از تخریب محصوالتی استفاده
می شود که در صورت شرایط مساعد آب و هوایی به صورت علوفه خشک برداشت می شدند.
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البته اگر از مواد اولیه خوبی استفاده شود امکان تولید مواد سیلویی باکیفیت به روش سیلوی بسته ای
وجود دارد.

دستگاه بسته بندی علوفه و سیلو

در این سیلوها ،علوفه تازه با استفاده از ماشین های متحرک کیسه پرکن در داخل کیسه انباشته و فشرده
می شوند .کیسه های پالستیکی می توانند تا نیمه پر شده و فشرده شوند و سپس به طور کامل پر شوند .کیسه
پر شده باید به خوبی فشرده و هواگیری گردد و محکم بسته شود ،زیرا نفوذ هوا پس از اتمام کار پمپ خروج
هوا و بسته شدن سیلو ،موجب افزایش افت مواد سیلویی می شود.
به منظور جلوگیری از یخ زدگی مواد سیلویی ،رطوبت مواد اولیه در هنگام پر کردن سیلو نباید بیش از 70
درصد باشد .کیسه پاره شده و سوراخ شده ،مجددا ً قابل استفاده نیست .برای پیشگیری از اتالف مواد سیلویی
ناشی از پارگی کیسه ها ،الزم است از پارگی آنها توسط جوندگان ،پرندگان و سایر حیوانات جلوگیری شود.
برای نگهداری این کیسه ها ،اختصاص محوطه ای که زهکشی و کفسازی شده و اطراف آن با نرده محصور
شده ،ضروری است.

پر كردن كیسه ها از مواد سیلویی
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ب) سیلوهای عمودی
سیلوهای عمودی ممکن است از بتن یا ترکیب آن با چوب ساخته شود که تخلیه کننده آن از باالست.
همچنین ممکن است جنس این سیلوها فوالد ضدزنگ باشد که تخلیه کننده آن از پایین است .قسمت
تخلیه کننده اهمیت زیادی دارد زیرا باید سیلو را از شرایط آب و هوایی محافظت کند و جابهجایی سیلو را
به صورت خودکار انجام دهد .داشتن دیواره های محکم و درهای عایق شده ضروری است .سیلوهای عمودی
بیشتر برای سیلو كردن مواد دانه ای به کار می روند.

سیلوهای عمودی
توجه

مشکل سیلوهای عمودی با تخلیه کن از باال این است که در زمان پر شدن امکان تخلیه از آنها وجود
ندارد .همچنین ،هدر رفتن در این سیلوها زمانی که مواد سیلو شده سریع مصرف نشود ،زیاد است.

ج) سیلوهای افقی
هزینه ذخیره سازی در آنها نسبت به سیلوهای عمودی کمتر است ،ولی ممکن است هدر روی بیشتری در
ذخیرهسازی داشته باشند .عمده ترین مزیت این سیلوها در گله های بزرگ ،امکان پر شدن و تخلیه سریع
آنهاست .باد ،بارندگی ،پرندگان و جوندگان برای این نوع سیلو مشکالتی را ایجاد می کنند.
این نوع سیلو به طور کامل در محل استفاده ساخته می شود .مخزن سیلو را می توان در محل شیب حفر کرد.
ارتفاع دیواره های جانبی  2/5تا  4/5متر است .برای کاهش هدر روی مواد سیلویی کف بتنی یا آسفالت با شیب
مناسب ضروری است .باید امکان ورود و خروج لودر یا دستگاه خوراک دهنده وجود داشته باشد .سیلوی افقی
خود به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
 ١سیلوی زمینی یا گودالی (خندقی) :سیلوی گودالی در زمین با طول زیاد و عرض كم با دیواره ها و كف
بتنی ،آجری یا سنگ فرش ساخته می شود .در این نوع سیلو برای تسهیل در كوبیدن علوفه ،عرض قسمت
كف كمتر از باال میباشد .در كف سیلو شیبی مناسب برای زهكشی پساب علوفه طراحی می شود و معموالً در
گاوداری های بزرگ ایران مرسوم است.
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کانال
برش طولی سیلو
چاه
برش عرضی سیلو

سیلوهای زیرزمینی یا خندقی

 2سیلوی روی زمینی یا دیواری :ساختمان این نوع سیلوها از دو دیوار و یك كف روی زمین تشكیل شده
است كه از جنس بتن مسلح ساخته می شود.

سیلوهای روی زمینی
نکات زیست
محیطی

تحقیق
کنید

باید تمهیدات الزم برای جمع آوری شیرابه های تجمع یافته در کف سیلو پیش بینی شود ،بنابراین سیلو
باید دارای كانال دفع پساب باشد تا از آلودگی آب های سطحی جلوگیری شود.

چه عواملی در انتخاب نوع سیلو برای دامداری مؤثر است؟
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آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
مراحل
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
ردیف
کار
زمان ،مکان و)...

3

پرسش

نگهداری
مواد
خوراکی

مكان مناسب
مدت الزم
مواد خوراكی
تجهیزات الزم

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

شایستگی كامل نگهداری مناسب مواد خوراكی
شایسته
نیازمند آموزش

3

نگهداری نسبتاً مناسب مواد خوراكی 2
نگهداری نامناسب مواد خوراكی

1

با توجه به اطالعات خود نوع آسیاب و مخلوط كن های زیر را مشخص کنید و نحوه کارکرد هر یک را
توضیح دهید؟

…………………………………………………………………
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…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
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پرسش

چه نوع آسیابی برای گاوداری ها و واحدهای پرورش شتر استفاده می شود؟ برای انتخاب آسیاب چه
معیارهایی را باید در نظر گرفت؟

تجهیزات مخلوطکننده خوراك
انواع مختلفی از تجهیزات مخلوط کننده برای مخلوط سازی اجزای مواد خوراکی به صورت یک توده همگن
مورد استفاده قرار می گیرد .برای اجتناب از جدا شدن مواد اولیه الزم است اقالم مذکور به اندازه مناسب،
نسبتاً کوچک و یکسان آسیاب شوند .اجزایی که بخش عمده خوراک را تشکیل می دهند باید در ابتدا و مواد
مایع پس از آن به خوراک افزوده شوند .موادی مانند ویتامین ها ،عناصر کمیاب و مكمل ها که در مقادیر کم
استفاده می شوند ،باید به صورت یک پیش مخلوط تهیه شوند؛ بدین صورت که پیش از افزودن به میکسر،
ماده مورد نظر با مقداری از خوراک مخلوط شده و به داخل میكسر هدایت شود.
فیدر میکسر :در این ماشین مکانیسم هایی برای خرد کردن و مخلوط کردن مواد غذایی پیش بینی شده است.
دستگاه فیدر میکسر ماشینی است که یک دامدار برای تهیه خوراک کام ً
ال مخلوط ( )TMRبه آن نیاز خواهد داشت.
تفاوت فیدر میکسر با میکسرهای معمولی آن است که توسط فیدر میکسر می توان فرایند مخلوط کردن و
خوراک دهی هم زمان به دام ها را انجام داد اما میکسر صرفاً برای مخلوط کردن مواد خوراکی کاربرد دارد.

فیدر میکسر عمودی
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فیدر میکسرهای عمودی با عمل آوری بهینه و استاندارد خوراک ،گامی نوین در عرصه مهندسی تغذیه
می باشد.
انتخاب اندازه مناسب فیدر برای تأمین نیازهای دامداری و نیز در نظر گرفتن اقالم خوراکی مورد  استفاده در
جیره غذایی می تواند زمان خوراک سازی روزانه را کاهش دهد.
فیدرهای سازنده جیره کام ً
ال مخلوط بخش جدایی ناپذیر هر دامداری است .این بخش از تجهیزات دامداری
روزانه چندین بار استفاده می شوند و انتخاب نوع مناسب آن می تواند خوراک سازی را به فرایندی ساده تر و
کاراتر تبدیل کند.
جیرههای کام ً
ال مخلوط ( :)TMRدر این روش تغذیهای تمامی اجزای خوراک اعم از علوفه ،کنسانتره ،افزودنیها
و غیره باهم مخلوط شده و در غلظت و نسبت معینی تنظیم میشوند .معموالً این جیرهها  بهصورت آزاد در اکثر
ساعات روز در اختیار دام قرار میگیرد .در جیرههای TMRوعدههای غذایی یکنواخت و از نظر تغذیهای متعادل
است .برخی متخصصان برای  TMRاز معادل «جیره کام ً
ال مخلوط» ( ،)totally mixed rationو برخی از معادل
«جیره
کامل مخلوط» ( )total mixed rationاستفاده میکنند .به هر حال ،منظور جیرهای است که حاوی تمامی
ِ
اقالم خوراکی است و به خوبی و کامل مخلوط شده باشد.
انتخاب فیدر میکسر مناسب برای دامداری
 ١ظرفیت و اندازه آن را متناسب با واحد پرورش انتخاب کنید.
دو عامل مهم که باید در هنگام انتخاب فیدر میکسر مد نظر قرار بگیرد عبارت اند از ظرفیت فیدر و توان
(قدرت) مورد نیاز برای راه اندازی آن.
تنوع در نیازهای غذایی بخش های مختلف گله (گاوهای شیری ،خشک ،تلیسه ها و غیره) باعث می شود که
چندین جیره غذایی مختلف تهیه شود و تنها تهیه یک جیره غذایی پاسخگوی گله نخواهد بود .اگر چنین
موردی در گله وجود دارد ،فیدر میکسری را انتخاب کنید که به اندازه بزرگ ترین جیره غذایی که در گله
(بزرگ ترین آن مربوط به گاوهای شیری است) خواهید ساخت ،ظرفیت داشته باشد تا حداکثر بازده حاصل
شود .بنابراین باید فیدری با ظرفیت بیشتر خریداری کنید.
اگر قصد خرید فیدر متحرک دارید ،پس داشتن یک تراکتور برای کشیدن آن به بخش های مختلف دامداری
و نیز فراهم کردن نیروی مورد نیاز برای هم زدن خوراک موجود در آن مورد نیاز است.
 2نوع فیدر میکسر را با توجه به نوع اقالم خوراکی انتخاب نماید.
انتخاب نوع فیدر میکسر مناسب برای مخلوط کردن بهینه و بازده مناسب اهمیت دارد .انواع مختلفی از فیدر
در بازار وجود دارند از جمله فیدرهای افقی و فیدرهای عمودی (که این نام ها به دلیل نوع وضعیت قرار گرفتن
همزن و اوگر در آنها اطالق شده است) .نوع فیدری که انتخاب می کنید به کیفیت مخلوط کردن و جیره
مورد استفاده ،بستگی دارد.
گنجاندن علوفه خشک یونجه یا کاه در جیره نیازمند آن است که فیدر توانایی خرد کردن آنها به قطعات
ریز را داشته باشد .فیدرهای عمودی تیغه هایی روی اوگر خود دارند که علف خشک را به قطعات ریز خرد
می کند .برخی فیدرها تجهیزات اضافی دارند که می تواند علف خشک را خرد کند و بعد به داخل فیدر بریزد.
به عبارت دیگر دستگاه هایی مثل یونجه خرد کن در بیرون از فیدر این عمل را انجام می دهند و علوفه خرد
شده را به داخل فیدر میریزند .اگر خرد کردن علوفه خشک نیاز نباشد ،فیدر افقی ممکن است کافی باشد.
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 3مشخصات فیدر بستگی به نحوه استفاده از آن دارد.
مشخصات فیدر می تواند روی بازده خوراک سازی نیز اثر داشته باشد .نوع فیدر می تواند با توجه به شرایط
زیر متفاوت باشد:
بسته به جایی که خوراک انبار می شود.
جایی که سیلوها قرار دارند.
تجهیزات مورد نیاز برای مخلوط کردن و بار کردن خوراک.
اگر فاصله بهاربندها با محل انبار خوراک فاصله بسیار زیادی دارد استفاده از فیدرهای سوار شده روی کامیون
ارجحیت دارد.
انتخاب فیدر مناسب برای دامداری میتواند به حفظ کیفیت خوراک کمک کرده و بازده خوراکسازی را افزایش دهد.
انتخاب ظرفیت مناسب فیدر ،توان مورد نیاز تراکتور ،نوع و مشخصات فیدر این امکان را فراهم میکند تا خوراکهایی
تولید کنید که بهطور یکنواخت مخلوط شده باشد و زمان مورد نیاز خوراکسازی را کاهش میدهد.
بیشتر
بدانیم

تحقیق
کنید

فعالیت
کارگاهی
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برای اینکه مطمئن شوید فیدر خوراک را خوب مخلوط می کند ،می توانید از ردیاب هایی برای این کار
استفاده کنید .به عنوان مثال از ذرت بو داده یا چیزی مشابه آن می توانید برای بررسی یکنواخت پخش
شدن آن در  TMRبهره ببرید .وقتی جیره در آخور ریخته شد می توانید مشاهده کنید که آیا به طور
مناسب  TMRمخلوط شده است یا خیر.
مزایای استفاده از فیدر میكسر را بررسی کنید؟

روش كار با آسیاب و مخلوط کن،
ابزار ،وسایل ،مواد و تجهیزات مورد نیاز
 ١لباس کار ،چكمه ،ماسك
 2مواد خوراکی جیره غذایی
 3ترازو  
 4آسیاب ،میکسر و باالبر
 5کیسه
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار بپوشید.
 2مواد خوراكی مورد استفاده در جیره غذایی را مشخص كنید.
 3با توجه به نوع جیره غذایی ،مواد غذایی مورد نیاز را وزن کرده و در چاله آسیاب و یا مخلوط کن بریزید.
 4با توجه به نوع و اندازه مورد نیاز كنسانتره ،الک مناسب را انتخاب کنید.
 5خروجی دستگاه باالبر را با ظرفیت آسیاب تنظیم نمایید.

تغذیه دام

 6قبل از روشن کردن دستگاه ،آن را کام ً
ال تمیز کنید.
 7ابتدا مخلوط كن و سپس آسیاب را روشن کنید.
 8بعد از رسیدن موتور آسیاب به دور مناسب ،باالبر را روشن کنید.
 9اجزای خوراک را که نیاز به خرد شدن دارند (ذرت ،جو ،کنجاله سویا و )...آسیاب کنید.
 10برای مخلوط کردن مکمل ها و مواد کم مصرف (نمک ،مکمل های معدنی و ویتامینه) ،پس از توزین،
آنها را با مقداری خوراک آسیاب شده مخلوط کنید و سپس داخل چاله مخلوط کن بریزید.
 11بعد از افزودن مواد كم مصرف به داخل مخلوط كن حدود  ۲۰ـ  ۱۵دقیقه زمان بدهید تا کام ً
ال
مخلوط شوند.
 12سپس خوراک آماده را در کیسه ریخته و برای استفاده در انبار بچینید.
 13محل نگهداری کیسه های محتوی خوراک باید کام ً
ال خشک ،خنک و دور از نور آفتاب و رطوبت باشد.
توجه

اجزای با مقدار زیاد در جیره مانند ذرت ،جو ،کنجاله سویا و غیره را با استفاده از ترازوی بزرگ و اجزای
کم وزن جیره مانند نمک ،مکمل های معدنی و ویتامینه را با استفاده از ترازوی دیجیتالی گرمی توزین
کنید (با استفاده از ترازوی دقیق).
مواد نرم تر مانند نمک و یا مکمل ها در چاله مخلوط کن ریخته شوند زیرا نیاز به آسیاب شدن ندارند و
مواد درشت مانند دانه های جو ،ذرت و گندم در چاله آسیاب ریخته شوند.

ایمنی

از وارد كردن دست در محفظه ورودی دستگاه آسیاب و مخلوط كن در زمان روشن بودن دستگاه
خودداری كنید.

توجه

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

تحقیق
کنید

چرا مصرف علوفه خرد شده برای دام بهتر از علوفه خرد نشده است؟

فعالیت
کارگاهی

روش کار با فیدر میکسر
ابزار ،وسایل ،مواد و تجهیزات مورد نیاز
 ١لباس کار ،چكمه ،ماسك
 2كاه
 3یونجه
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 4علوفه خردكن
 5چهار شاخ
 6کیسه
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار بپوشید.
 2مقدار اقالم مورد استفاده در جیره غذایی را مشخص كنید.
 3مواد خوراکی مورد نیاز جیره غذایی را با دقت وزن کنید.
 4قبل از روشن کردن دستگاه ،خروجی و اطراف آن را کام ً
ال تمیز کنید.
 5مواد اولیه خوراك در هاپرهای ورودی ریخته شود.
 6دستگاه را روشن کنید.
 7این مواد در آسیاب خرد شده و سپس مخلوط می گردند.
 8میکسر را طبق یک برنامه منظم تمیز کنید.
توجه

هنگام کار با فیدر میکسر باید توجه داشت که ابتدا مواد خوراکی در داخل محفظه خوب مخلوط شود،
و سپس اقدام به تخلیه جیره غذایی در آخور نمود .بارها مشاهده شده است که مسئول فیدر میکسر،
به محض ریختن مواد در دستگاه و پیش از مخلوطسازی مناسب ،جیره را توسط فیدر در آخور تخلیه
کرده که موجب عدم تغذیه مناسب و مشکالت در خوراك دهی گله خواهد شد.

آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
ردیف مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و)...
4
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تجهیزات الزم (آسیاب ،میكسر،
آماده سازی
باالبر ،باسكول) ،انبار ،مواد
خوراك
خوراكی

نتایج ممکن
شایستگی كامل
شایسته
نیازمند آموزش

استاندارد
(شاخص ها/داوری/
نمره دهی)
3
خوراك مناسب
خوراك نسبتاً مناسب 2
1
خوراك نامناسب

نمره

تغذیه دام

ارزشیابی شایستگی آماده سازی خوراک دام
شرح کار:
1ـ بررسی نیازهای دام
2ـ تهیه مواد خوراكی
3ـ نگهداری مواد خوراكی
4ـ آماده كردن خوراك
استاندارد عملکرد:
تهیه اقالم خوراكی ،آماده كردن خوراك روزانه برای  20رأس گاو یا  20نفر شتر
شاخص ها:
1ـ تعیین مواد خوراكی مورد نیاز دام
2ـ وضعیت مواد خوراكی
3ـ كیفیت مواد خوراكی ذخیره شده
4ـ خوراك تهیه شده مطابق دستورالعمل جیره غذایی
شرایط انجام كار:
اقالم خوراکی ،تجهیزات ضروری و فضای كارگاهی (جایگاه دام ،انبار ،سیلو ،نیروی انسانی و ،)...جداول احتیاجات غذایی دام و نمون برگ های ثبت اطالعات.
ابزار و تجهیزات:
آسیاب ،میكسر و باالبر.
معیار شایستگی:
ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی از 3

1

بررسی نیازهای دام

2

2

تهیه خوراك

2

3

نگهداری مواد خوراکی

1

4

آماده سازی خوراك

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش :درستكاری،
صداقت ،وقت شناسی ،ایمنی فرد ،عدم انتقال بیماری به فرد یا افراد ،دفع صحیح پسماندها،
مسئولیت پذیری و درستكاری.
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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واحد یادگیری 5
خوراک دهی دام
آیا تا به حال پی بردهاید؟
خوراك مصرفی دام صرف چه فعالیت هایی می شود؟
میزان خوراك مصرفی هر گروه از دام ها را بر حسب چه عواملی تعیین می كنند؟
روش های استفاده از علوفه و كنسانتره در تغذیه دام چیست؟
علوفه را به چه اشكالی می توان در تغذیه دام استفاده کرد؟
در تركیب نمودن خوراک روزانه حیوان (جیره غذایی) باید به روشی عمل كرد كه مواد سازنده پروتئین
(اسیدهای آمینه) و مواد انرژی زا (قندها و چربی ها) ،مواد معدنی و ویتامین ها برای ادامه یك زندگی سالم
برای حیوان و تولید مناسب در هر شرایط زیستی تأمین شود .یك جیره برای حیوانات اهلی به شرطی مناسب
است که مقدار آن به اندازه ای باشد كه نیاز انرژی حیوان را تأمین كند ،دارای مقدار مناسبی آب باشد،
پروتئین آن جیره از لحاظ كمی و كیفی به قدری باشد كه نیاز رشد و تولید حیوان را برآورده سازد ،دارای
مقدار كافی و متوازن مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز باشد .همچنین حجم كافی داشته و سمی نباشد.

استاندارد عملکرد
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که تغذیه دام را انجام دهند.
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بحث
کالسی

نیازهای غذایی دام را بررسی کنید.

خوراك دام باید نیاز غذایی حیوان را تأمین کند و حداکثر بازده اقتصادی را با حداقل هزینه فراهم سازد.

انواع جیره غذایی
به مجموعه کاملی از مواد خوراکی که یک حیوان در طول یک شبانه روز برای تأمین حداقل نیاز خود دریافت
می کند ،جیره غذایی گویند.
جیره غذایی به دو صورت دستی و رایانه ای نوشته می شود ،در حال حاضر ،جیره نویسی با استفاده از
نرم افزارهای رایانه ای ارجحیت بیشتری دارد و البته فرموله کردن جیره غذایی به هنر و دانش شخص
جیرهنویس وابسته است.
یک  جیره نویس برای تنظیم جیره غذایی مناسب به
اطالعات زیر نیاز دارد:
 ١نیاز غذایی حیوان.
 ٢ترکیب شیمیایی خوراک های موجود.
 ٣توجه به محدودیت ها و بازدارنده های غذایی (تانن،
گوسیپول و  )...موجود در خوراک ها.
 ٤خوش خوراکی و خصوصیات خاص خوراک مانند
حبه ای شدن و اثرات جانبی آن.
 ٥هزینه خوراکهای مورد استفاده.
 ٦تخمین میزان مصرف روزانه خوراک دام.
نیازهای غذایی دام را می توان به صورت زیر تعریف كرد:
نیاز نگهداری :عبارت است از حداقل انرژی یا مواد
مغذی مورد نیاز دام در شرایطی كه حیوان در استراحت كامل است ،افزایش یا كاهش وزن نداشته (وزن آن
ثابت بماند) ،سالم باشد و تنها فعالیت های فیزیولوژیكی خود را انجام دهد و تولید شیر نداشته و نیز آبستن
نباشد.
نیاز تولید :به آن مقدار خوراکی گفته می شود كه عالوه بر تأمین نیاز نگهداری ،نیازهای تولید دام را برآورده
نماید.
نیاز رشد :شامل مقدار خوراک روزانه ای است كه عالوه بر نیاز نگهداری باعث رشد و توسعه ساختار اسكلت،
ماهیچه و اندام ها و ذخیره بدنی در حیوان گردد و افزایش وزن روزانه را باعث شود.
اقالم خوراکی مورد استفاده در تغذیه دام
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برای جیره نویسی باید از نیازها و احتیاجات غذایی دام در دوره ها و سنین مختلف اطالع داشت .نیاز به انرژی
و پروتئین در گاوهای آبستن و غیرآبستن ،گاو پرتولید و کم تولید ،گوساله در سنین مختلف ،متفاوت است.
جیره غذایی باید متناسب با نیاز دام و با کمترین قیمت تهیه گردد .نیاز غذایی دام ها بر اساس وزن ،سن،
میزان و نوع تولید و شرایط فیزیولوژیكی محیطی دسته بندی و بیان شده است.
تغذیه گاوهای شیرده
گوساله های ماده و تلیسه ها ،باید از تغذیه خوبی برخوردار باشند تا بتوانند در آینده به عنوان گاو شیری توان
ژنتیکی خود را بروز دهند .موفقیت در پرورش دام به چهار عامل تغذیه ،بهداشت ،تولید مثل و اصالح نژاد
بستگی دارد كه تحت مدیریت علمی و فنی می توان انتظار تولید مناسب را در دام داشت .تغذیه در پرورش
گاو شیری نقش به سزایی داشته و تولید شیر با كیفیت به آن بستگی دارد.
الف) تغذیه گوساله :در یک روزگی و بالفاصله بعد از تولد به گوساله آغوز خورانیده می شود .آغوز
ماده ای است كه تا  3روز پس از زایش از پستان دام ماده تولید می شود ،چربی و پروتئین آغوز
بیشتر از شیر بوده و مقدار الکتوز آن کمتر می باشد ،بنابراین قابلیت هضم آن بیشتر است .در ابتدای
تولد گوساله آب کافی در اختیارش قرار می گیرد .اولین آغوز باید بالفاصله پس از زایمان به گوساله
خورانیده شود و حجم آن حداقل  2لیتر باشد .دو لیتر باقی مانده آن باید تا  9ساعت پس از تولد به
گوساله داده شود.
بحث
کالسی

چرا در سه روز اول تولد به گوساله آغوز می دهند؟

بعد از مصرف آغوز به گوساله شیر داده می شود .استفاده از شیر با کیفیت موجب افزایش بازده غذایی
می شود .میزان شیر مصرفی روزانه گوساله ها برابر حدود  10درصد وزن آنها توصیه شده است .پژوهش های
جدید نشان می دهد ،گوساله هایی که با مقدار بیشتر شیر تغذیه می شوند در مقایسه با گوساله هایی که
 10درصد وزن اولیه شیر دریافت می کنند ،مواد مغذی بیشتری دریافت کرده و افزایش وزن باالتری در
زمان از شیرگیری دارند.
گوساله ها باید به طور آزاد به آب دسترسی داشته باشند .گوساله هایی که دسترسی مناسب به آب دارند ،به
دلیل مصرف بیشتر خوراك روزانه اضافه وزن بیشتری خواهند داشت .وجود آب در شکمبه گوساله های تازه
متولد شده محیط را برای رشد سریع باکتری ها فراهم می نماید .تغذیه گوساله از روز چهارم تا یک ماهگی
شامل شیر و یا جایگزین شیر و آب می باشد .از روز هفتم بعد از تولد ،كنسانتره وارد غذای گوساله می شود.
كنسانتره باید همواره تازه باشد .عالوه بر كنسانتره باید روزانه بر اساس درصدی از وزن بدن ،شیر در اختیار
حیوان قرار گیرد .علوفه مرغوب و باکیفیت (مانند یونجه مرغوب و خردشده) نیز از پایان هفته سوم در اختیار
گوساله قرار داده می شود.
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وقتی گوساله از شیر گرفته می شود باید برای جلوگیری از استرس بیشتر به مدت چند روز حیوان در محل
زندگی قبلی نگهداری گردد .پس از شیر گرفتن باید تغذیه با كنسانتره و علوفه نرم ادامه یابد و آب کافی در
اختیار حیوان قرار گیرد.

تغذیه گوساله با آغوز

ب) تغذیه گوسالهها پس از شیرگیری :پس از شیرگیری ،تغذیه گوسالهها با جیره آغازین به همراه علوفه
با کیفیت ادامه مییابد .جیره دوره رشد حاوی 18ـ 16درصد پروتئین خام بر اساس ماده خشک جیره غذایی
میباشد .زمانی که گوساله حدود  4ماه سن دارد و روزانه  2کیلوگرم جیره آغازین مصرف کند ،میتوان جیره
دوره رشد را جایگزین جیره آغازین کرد .معموالً در این سنین (حدود  6ماهگی) گوسالههای نر از ماده تفكیك
میشوند و در محلهای جداگانه نگهداری میگردند .در این شرایط گوسالهها در  24ساعت 4 ،بار تغذیه میشوند.
در آغاز  6ماهگی ،گوساله ها می توانند جیره کام ً
ال مخلوط شده بر پایه مواد سیلوشده مصرف کنند .در این
روش خوراک دهی ،تمام اجزای جیره با هم مخلوط می شوند تا کنترل مصرف خوراک بهتر شود و امکان
جداسازی اجزای جیره غذایی توسط دام کاهش یابد.
تحقیق
کنید

علت تفكیك گوساله نر و ماده در سنین  6ماهگی چیست؟

ج) تغذیه تلیسه :گاو ماده جوان را تا قبل از اولین زایمان ،تلیسه گویند .تغذیه تلیسه بر مبنای وزن زنده
دام محاسبه می شود .میزان ماده خشك مصرفی روزانه تلیسه ها باید  4درصد وزن زنده آنها باشد .در گله ها
معموالً میانگین وزن گله مبنا قرار می گیرد .تلیسه باید  4بار در روز تغذیه شوند .اگر تلیسه ها در سن 15
ماهگی تلقیح شوند در  24ماهگی می توانند اولین زایش را داشته باشند .تلیسه های ممتاز در زمان اولین
تلقیح ،وزنی حدود  350تا  425کیلوگرم خواهند داشت .طی یک سوم آخر دوره آبستنی ،جنین به سرعت
رشد می کند .در این مرحله احتیاجات غذایی افزایش یافته و تغذیه تلیسه آبستن با جیره کام ً
ال مخلوط
(تركیب كنسانتره و علوفه) ضروری می باشد .چنانچه علوفه به صورت آزاد تغذیه می شود ،کنسانتره مورد نیاز
را می توان به صورت مجزا تغذیه نمود.
د) تغذیه گاوهای شیرده :نیاز غذایی گاو شیری بر اساس میزان و كیفیت تولید شیر و وزن دام متغیر است.
در بیشتر گله ها از یک نوع جیره کام ً
ال مخلوط ( )TMRبرای تغذیه گاوهای شیرده استفاده می شود .در
137

گله های بزرگ از سه جیره کام ً
ال مخلوط (گاوهای پرشیر ،متوسط شیر و کم شیر) استفاده می شود.
یکی از مزایای عمده استفاده از جیره کام ً
ال مخلوط در تغذیه گاوهای شیرده این است که می توان مطمئن بود
که همه گاوها فیبر و مواد مغذی کافی را دریافت کرده اند .میزان رطوبت جیره کام ً
ال مخلوط باید در محدوده
 55ـ  45درصد باشد.
بحث
کالسی

تفاوت خوراك گاوهای شیری و گوشتی (پرواری) كدام است؟

تغذیه گاوهای خشک
طول دوره خشکی به طور متوسط  60روز ( 2ماه آخر آبستنی) می باشد .نیاز یک گاو آبستن خشک ،بیشتر
از نیاز نگهداری است .در طی سه هفته قبل از زایمان ،گاو برای شیردهی بعدی آماده می شود .به این دلیل
میزان مواد مغذی موجود در جیره گاوها در این مرحله افزایش می یابد.
کاهش در میزان خوراک مصرفی قبل از زایمان زمینه را برای بروز اختالالت متابولیکی در زمان زایمان مهیا
می کند .این اختالالت شامل کتوز ،سندرم کبد چرب ،تب شیر ،جفت ماندگی و جابهجایی شیردان می باشد.
حدود سه هفته قبل از زایمان ،گاوهای آبستن به جایگاه گاوهای خشک (انتظار زایش) انتقال می یابند و با
جیره ویژهای تغذیه می شوند که به جیره دوره انتقال معروف است .در جیره انتقال نکات خاصی (به ویژه از نظر
مواد معدنی) باید رعایت شود تا حیوان زایش خوبی داشته باشد و پس از آن دچار مشکالت متابولیکی نشود.
مصرف ناکافی خوراک در این زمان که نیازهای غذایی در حال افزایش است ،احتمال ابتال به بیماری های
متابولیکی را افزایش می دهد و مانع از افزایش تولید شیر دام در اوایل دوره شیردهی می شود.
توجه

حفظ سالمتی بدن نیازمند مصرف مقدار کافی از جیره غذایی متعادل می باشد که شامل میزان
مناسب انرژی ،پروتئین ،فیبر ،مواد معدنی پرمصرف (کلسیم ،فسفر ،منیزیم و ،)...مواد معدنی کم مصرف
(كبالت ،ید ،مس و )...و ویتامین ها است.
تغییر جیره غذایی به تدریج انجام می شود تا حیوان دچار تنش نشود.
در تهیه جیره های غذایی متعادل برای دام باید نکات زیر رعایت شود:
 ١با آگاهی از میزان احتیاجات دام و ترکیب مواد مغذی تشکیل دهنده خوراك تهیه گردد.
 ٢به مقدار کافی انرژی و پروتئین مورد نیاز دام را تأمین کند.
 ٣خوش خوراک و دارای قابلیت هضم بسیار باال باشد.
 ٤دارای کلیه عناصر معدنی و ویتامین های مورد احتیاج دام به میزان مورد نیاز باشد.
 ٥عاری از عناصر مضر و مواد سمی برای بدن دام باشد و غلظت مواد ضدتغذیهای در آن در حداقل ممکن باشد.
 ٦باید اقتصادی باشد.
 ٧بهداشتی بوده و به سالمت دام خللی وارد نکند.
 ٨شکل فیزیکی جیره باید به گونهای باشد که باعث تحریک افزایش مصرف خوراک در حیوان شود.
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فعالیت
کارگاهی

بیشتر
بدانیم

تغذیه گوساله های تازه متولد شده با آغوز
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار
 ٢آغوز
 ٣سطل های سر پستانک دار مدرج یا ساده
مراحل انجام کار
 1لباس كار بپوشید.
 2گوساله را آماده كنید.
 3میزان آغوز مورد نیاز را محاسبه کنید.
 4ظرف سر پستانک دار را به میزان كافی از آغوز پر كنید.
 5آغوز را با آرامش به گوساله بدهید.
 6پس از خوردن آغوز توسط گوساله ،ظرف را شسته و ضدعفونی كنید.
هر گوساله باید در هر روز حداقل 10ـ  8درصد وزن تولد خود آغوز مصرف كند .این میزان آغوز را
می توانید سه نوبت در روز به گوساله بدهید .توصیه می شود گوساله های ماده تا  75روزگی از شیر
تغذیه کنند .در مورد گوساله های نر نیز توصیه می شود تا  60روزگی روزی  2وعده شیر دریافت کنند.

تغذیه نرهای پرواری
مدت پروار نمودن گوساله ها متغیر و معموالً  9ماه ( 270روز) است .سن شروع پروار در گوساله های نر
می تواند از  3ماهگی باشد .یعنی در  3ماهگی پروار را شروع و در  12ماهگی روانه بازار کنید .شروع پرواربندی
بستگی به بازار دارد .باید توجه داشت كه در برخی اوقات بازار گوشت كشور رونق بیشتری دارد (ایام نوروز
و مناسبت های خاص) .گوساله های جوان رشد مناسب تری در دوره پرواری دارند .در هر هفته میانگین وزن
گله و افزایش وزن روزانه را كنترل نموده و بر اساس میانگین وزن گله هر روز بدون محدودیت تغذیه کنید.
هر گوساله باید حداقل به میزان  4درصد وزن زنده خود به ماده خشك مصرفی دسترسی داشته باشد .بعد از
اینكه نیاز گوساله ها را محاسبه كردید ،این میزان را در  4وعده روزانه در اختیار گوساله ها قرار دهید.
نکات عمومی در تغذیه گاوهای شیری
 ١گاوها را بر اساس مرحله شیردهی یا میزان تولید دسته بندی نموده و بر اساس نیازهایشان تغذیه نمایید.
 ٢در طول سال از برنامه تغذیه ای استفاده کنید که اقتصادی و متعادل باشد و بتواند نیازهای حیوان را
برآورده نماید.
 ٣برای حداکثر شدن میزان خوراک مصرفی ،خوش خوراکی جیره مد نظر بوده و برای این منظور از اقالم
خوراکی متنوع و با کیفیت خوب استفاده کنید.
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 4دستگاه گوارش گاوها از قسمت های بسیار فعال بدن است .برای عملکرد بهتر این دستگاه باید مواد مغذی
مناسب در جیره غذایی تأمین شود.
 5دفعات خوراک دادن به گاوها را تنظیم نموده و مطابق برنامه عمل کنید.
 6گاوها عالقه خاصی به استفاده از علوفه های تازه و آب دار دارند ،در صورت در دسترس و ارزان بودن ،در
تغذیه آنها استفاده می شود.
 7ترکیب موادمغذی اقالم خوراکی ،متنوع و متغیر است .با تجزیه آزمایشگاهی آنها از اجزای مواد مغذی
جیره تهیه شده ،اطمینان حاصل کنید.
 8آب تمیز و سالم را به صورت دائم در اختیار گاوها قرار دهید.
 9شرایط محیطی مناسبی به خصوص در فصول تابستان و زمستان برای گاوها فراهم کنید.
 10هرگونه تغییر در جیره غذایی را به تدریج انجام دهید.
 11از جیره های مخلوط استفاده کنید (کنسانتره و علوفه).
 12اندازه ذرات خرد شده علوفه مصرفی بر اساس استاندارد باشد.
 13تدابیر الزم برای به حداقل رسانیدن هرگونه اتالف خوراک اعمال کنید.
 14برای اطمینان از میزان کافی خوراک مصرفی در جیره حد مجاز را مدنظر بگیرید.
 15از کارگران دلسوز و وظیفه شناس برای رسیدگی به تغذیه گاوها استفاده کنید و کارگران این بخش را به
دفعات تغییر ندهید.
 16تغذیه مواد غذایی بودار مانند سیلوی ذرت را در  0/5تا  2ساعت قبل از شیردوشی یا بعد از شیردوشی
انجام دهید تا شیر حاصل بوی خاصی نگیرد.
 17علوفه را به مدت طوالنی ذخیره نکرده و در موقع مصرف از عدم وجود کپک زدگی و اجسام خارجی در آن
مطمئن شوید .به هیچ وجه از نان خشک کپک زده استفاده نکنید.
 18برای مقابله با عوارض مصرف جسم خارجی ،مگنت (آهنربا) به حیوان بخورانید.
 19برنامه مبارزه با انگل های داخلی و خارجی به خصوص انگل های دستگاه گوارش را با جدیت پیگیری کنید.
 20در موقع استفاده از جیره های حاوی ذرات ریز یا آردی به منظور بازده بهتر خوراک مصرفی و جلوگیری
از عوارض تنفسی از مواد مرطوب کننده و چسباننده مانند چربی یا مالس استفاده کنید.
تغذیه شترها
شتر به دلیل داشتن پوشش مقاوم و ضخیم
روی لب ها از علوفه خاردار و سخت نیز
استفاده می كند ،لذا می تواند غذای خود
را از مرتع تأمین كند ،شترها از گونه های
مختلف گیاهی در مرتع تغذیه می كنند و
قادر هستند علوفه سمی را تشخیص دهند.
در تغذیه دستی شتر بیشتر از یونجه و جو
استفاده می کند .در تغذیه شتر می توان از
علوفه سبز استفاده نمود ولی باید دقت
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شود میزان آن از  35درصد بیشتر نباشد ،زیرا باعث نفخ می شود .در تغذیه دستی شتر باید از نمك طعام
استفاده شود.
در مورد تغذیه و عادت غذایی شتر (به ویژه در مراتع) دو نظر وجود دارد:
 ١شتر در مرتع ،گیاهان شورپسند و خاردار را ترجیح میدهد ،این گیاهان میزان الیاف فراوان و درصد
پروتئین پایین دارند .به همین علت بسیاری از محققان بر این باورند که شترها از علوفه ای با ارزش
غذایی کم استفاده میکنند و این امر دو بعد دارد :اول اینکه شترها در مراتع فقط سراغ این نوع علوفه ها
میروند و دوم اینکه آن بخشی از علوفه که مورد چرا و مصرف شتر قرار میگیرد ،ارزش غذایی کمتری
دارد.
 2برخی دیگر معتقدند که بر اساس شواهد موجود شتر با انتخاب بخشهای مغذی و مناسب گیاهان ،غذایی
با ارزش زیاد را ترجیح داده و مصرف می کنند .برخالف گوسفندان ،شترها از علوفه خشبی مورد استفاده
برای تغذیه گاوها استفاده نمیکنند .از سوی دیگر ،شترها از نظر هضم ماده خشک و الیاف خام بر گوسفندها
برتری دارند ،ولی در هضم پروتئین خام از گوسفندها ضعیفتر هستند .در زمان تغذیه كاه باید توجه داشت
که شتر نسبت به گاوهای شیری نه تنها چنین خوراکی را بهتر هضم می كند ،بلكه دارای سرعت رشد بهتری
می باشد.
احتیاجات شتر به مواد مغذی مختلف :شتر مانند هر حیوان برای ادامه اعمال حیاتی و ترمیم بافت های
بدن و ترشح آنـزیم ها و هورمون ها ،ترشح شیر و رشد به انرژی ،مـواد ازت دار ،موادمعدنی ،ویتامین و آب
احتیاج دارد .گرچه مطالعات زیادی در ارتباط با مصرف خوراك و آب شتر صورت گرفته است .ولی تحقیقات
دربارۀ تعیین احتیاجات غذایی شتر كمتر انجام گرفته و تعیین آن باید به صورت تجربی و یا بر اساس احتیاجات
گاو گوشتی صورت گیرد .احتیاجات نگهداری شتر برای انرژی و پروتئین ،نسبت بـه سایر نشخواركنندگان
كمتر می باشد.
ماده خشك مصرفی :به طور میانگین ماده خشك مصرفی شتر از دیگر نشخواركننده ها كمتر است .شترها به
علت رفتار تغذیه ای خود مسافتهای زیادی را در مراتع طی میکنند .این حیوانات برخالف گاوها همیشه بین
آبشخورها در مناطق چرا ،در حال رفت و آمد هستند و این امر باعث می شود که این حیوانات از یک سو به
خوراک مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر باعث تخریب مرتع و از بین رفتن محیط زیست
پیرامون خود نشوند .شتر یك كوهانه تحت شرایط طبیعی مختلف ،روزانه  6تا  12ساعت صرف چرا می كند؛
شترها برای تأمین خوراک مورد نیاز روزانه به  6تا  8ساعت چرا در مراتع خوب احتیاج دارند و این مدت در
مراتع فقیر به  12ساعت در روز میرسد .مقدار خوراك مصرفی آنها در روز ،بسته به فصل و قابل دسترس
بودن خوراک متغیر می باشد .به طور معمول ماده خشك مصرفی شتر حدود  12كیلوگرم در روز تخمین زده
می شود كه معادل  2/45درصد وزن بدن شتر  500كیلوگرمی (یا  104گرم ماده خشك به ازای كیلوگرم
وزن متابولیكی) می باشد.
در برخی از مواقع ،نیاز روزانه شتر یك كوهانه به ماده خشك برای نگهداری ،حدود  2/5درصد وزن بدن
تخمین زده می شود .وقتی شتر  2تا  4ساعت در روز چرا یا كار می كند ،نیاز نگهداری آن از نظر انرژی و
پروتئین به ترتیب  30و  50درصد افزایش می یابد .هر نفر شتر دوكوهانه روزانه در حدود  14كیلوگرم ماده
خشك مصرف می كند.
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توجه

شتر برای نگهداری ،انرژی قابل متابولیسم كمتری از نشخواركننده های دیگر نیاز دارد.

نیازهای غذایی شترها در حالت نگهداری (داشتی)
مجموع مواد
قابل هضم (گرم)

کلسیم
(گرم)

فسفر
(گرم)

وزن زنده
(کیلوگرم)

ماده خشک مصرفی پروتئین قابل هضم
(گرم)
(کیلوگرم)

500

12

500

5500

200

100

550

13

525

6000

225

120

600

14

550

6500

250

150

650

15

600

7000

250

150

750

16/5

650

7500

250

150

جیره غذایی شترهای داشتی بر اساس سن دام در زمان استفاده از مخلوط مرتع و كنسانتره در جدول زیر
آمده است.
جیره غذایی شترهای داشتی

سن شتر

علوفه مرتعی (کیلوگرم)

کنسانتره (کیلوگرم)

نمک (گرم)

زیر یک ساله

1/8

0/45

28

یک تا دو ساله

3/6

0/90

56

دو تا سه ساله

5/4

1/5

85

باالتر از سه ساله

7/3

2/0

115

شتر نر (لوک)

8/2

2/5

142

احتیاجات شترهای ماده در دوره آبستنی :دوره آبستنی شتر ماده بین  12تا  13ماه است و میانگین آن
 12/5ماه میباشد .احتیاجات غذایی شتر مانند سایر دام های اهلی (مانند گاو ،گوسفند و بز) در سه ماهه آخر
آبستنی افزایش مییابد؛ میزان نیاز آبستنی در ماههای نهم و دهم حدود  20درصد جیره نگهداری و در دو
و نیم ماه آخر آبستنی تقریباً در حدود  50درصد جیره نگهداری است.
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احتیاجات شترهای ماده در دوره شیردهی :شیر شتر بهطور متوسط حاوی  13درصد ماده خشک و 87
درصد آب است و از این  13درصد ماده خشك 4/15 ،تا  4/33درصد چربی 3/4 ،تا  4درصد پروتئین 4/2 ،تا
 4/5درصد الکتوز و  0/7تا  0/8درصد خاکستر است ،از این اطالعات میتوان میزان نیاز غذایی برای تولید یک 
کیلوگرم شیر را محاسبه کرد .عالوه بر آن باید احتیاجات نگهداری شترهای شیرده در نظر گرفته شود و در نتیجه
احتیاجات غذایی شترهای شیرده شامل جیره نگهداری شتر شیرده به اضافه نیازهای غذایی تولید شیر میشود،
بنابراین احتیاجات غذایی شتر شیرده عبارت است از :جیره نگهداری شتر شیرده  +جیره تولید شیر
میزان پروتئین مورد نیاز شترهای شیرده برابر  55گرم پروتئین قابل هضم به ازای هر کیلوگرم شیر تولیدی در
نظر گرفته شده است .از سوی دیگر ،مشخص شده که پروتئین مورد نیاز برای نگهداری در طی دوره شیردهی
افزایش نمییابد ،اما با این همه میزان تأمین پروتئین قابل هضم شترهای ماده در اولین دوره آبستنی را به
میزان  20درصد و در دومین دوره آبستنی به میزان  10درصد افزایش میدهند.
تغذیه شترهای نوزاد (ناقه ـ حاشی) :شترهای نوزاد مشابه نوزاد سایر حیوانات پستاندار باید پس از تولد
حتماً از آغوز و سپس شیر مادر به عنوان یك غذای كامل استفاده كنند؛ زیرا توانایی هضم مواد غذایی گیاهی
را ندارند .مصرف آغوز برای دیالق ها با هدف تأمین آنتی بادی ،موادمعدنی ،پروتئین و انرژی ضروری است.
زمان از شیرگیری (قطع شیر) بسته به رشد حاشی و مدیریت گله می تواند تغییر كند و حتی ممكن است
بدون دخالت بهره بردار (دامدار) به صورت خود بهخودی انجام شود .شترهای تازه زا تا  7روز پس از زایمان
آغوز (ماك یا كلستروم) تولید می كنند.

تغذیه دیالق ها با آغوز

احتیاجات غذایی شترهای در حال رشد (پروار)
نیاز غذایی شتر در حال رشد با توجه به وزن زنده متفاوت است .نیازهای غذایی برای رشد و پروار به میزان
افزایش وزن ،سن و سرعت رشد حیوان بستگی دارد.
نیاز شتر به پروتئین :با توجه به اینكه نیاز پروتئینی شتر چندان مشخص نیست ،بنابراین مقدار
آن را با استفاده از معادالت موجود برای تعیین نیاز پروتئینی گاو بر اساس وزن حیوان و اضافه وزن
روزانه پیشبینی می نمایند .مث ً
ال از معادالت مربوط به گاوهای مناطق حارهای استفاده می شود .بر این
اساس ،نیاز پروتئین قابل هضم شتر از  2/6تا  2/8گرم به ازای هر كیلوگرم وزن متابولیكی پیشنهاد
شده است.
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روش سنتی تأمین احتیاجات شتر
در مراتع طبیعی بیشترین میزان ماده خشك مصرف شده در شتر  1/3كیلوگرم در روز می باشد ،ولی چنانچه
زمان چرا كوتاه و یا مراتع خیلی فقیر باشد ،می توان از علف یا سیلوی گیاهان علوفه ای به عنوان جیره اضافی
استفاده كرد.
در بعضی از مواقع كه شتر باردار بوده ،یا مجبور به انجام كار سنگین است ،شترها را با غذای دستی و یا
تكمیلی تغذیه می کنند .خوراک تكمیلی یا جیره دستی شامل جو (خرد شده) ،كاه بقوالت ،قصیل جو ،كاه
گندم ،سورگوم ،یونجه ،تفاله چغندرقند ،نان خشك و پنبه دانه است .همچنین ،می توان آرد گندم و روغن را
كه به صورت گلوله های كوچكی (نواله) درآمده و یا مخلوط آرد خرما ،بلغور جو و شیر را روزانه به مقدار 1/5
كیلوگرم در تغذیه شتر استفاده کرد.
در بعضی از مناطق ایران ،برای مثال در اصفهان ،بیشتر شترداران روزانه  10تا  20كیلوگرم خوراك دستی
به شتر می دهند ،ولی عده ای نیز كمتر و بیشتر از این مقدار تغذیه دستی انجام می دهند كه شامل انواعی
از مواد خوراکی مانند كاه ،تفاله چغندرقند ،سبوس گندم ،پنبه دانه ،جو ،یونجه ،علف منداب و كنسانتره
می باشد.
تركیبات جیره غذایی شتر در روش سنتی
ماده غذایی

مقدار (کیلوگرم)

درصد

کلش گندم و جو

20

40

یونجه

20

40

آرد گندم

10

20

کل

50

100

تغذیه شترها با مواد خشبی
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فعالیت
کارگاهی

تغذیه شتر
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار
 ٢جیره غذایی نرهای پرواری (علوفه و
کنسانتره)
 ٣ساعت
 ٤ماشین حساب
مراحل انجام کار
 ١شترها را بر اساس مرحله رشد آنها دسته بندی نموده و بر اساس نیاز آنها تغذیه کنید.
 ٢بر اساس نیاز دام مقدار علوفه و کنسانتره مورد نیاز را با توجه به روش های گفته شده ،تهیه کنید.
 ٣از اقالم خوراکی متنوع و با کیفیت خوب و خوش خوراک استفاده نمایید.
 ٤دفعات خوراک دهی به شترها را تنظیم نموده و مطابق برنامه عمل کنید.
 ٥شترهای نوزاد تازه متولد شده را با آغوز شتر با استفاده از سطل های سرپستانک دار یا سطل معمولی
تغذیه کنید (حدود 10ـ  8درصد وزن اولیه تولد آنها) .به طور میانگین طی  24ساعت اول تولد 3 ،تا 4
وعده آغوز به دیالق ها بدهید.
 ٦پس از یک هفته ،دو وعده شیر در روز و كنسانتره بدون محدودیت و آزاد در داخل سطل به دیالق ها
بدهید.
 ٧به شترهای پرواری و در حال رشد (حاشی) ،روزانه  3درصد وزن زنده خود جیره غذایی بدهید
(روزانه  4بار در روز).
 ٨شترهای بالغ روزانه حدود  2/5درصد وزن بدن خود ماده خشک مصرف می کنند .حتماً این موضوع
را در نظر داشته باشید.
 ٩در صورت تغذیه جداگانه علوفه و کنسانتره ،اول علوفه را در اختیار شتر قرار داده و سپس کنسانتره
را تغذیه کنید.
 10سعی کنید جیره آنها را نیز همانند جیره گاوها به صورت کام ً
ال مخلوط ( )TMRدر اختیار آنها قرار
دهید (به دلیل بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی).

آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
ردیف مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...
1

استفاده از
جداول غذایی ،وجود
جیرههای
خوراك مناسب ،جدول
مناسب برای
جیره مورد نیاز گاوها
هر گروه دام

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

شایستگی كامل تغذیه دام ها با جیره مناسب
شایسته

نمره
3

تغذیه دام ها با جیره نسبتاً مناسب 2

نیازمند آموزش تغذیه دام ها با جیره های نا مناسب 1
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روشهای استفاده از علوفه
بهجز مرتع ،که دام مستقیماً در آن چرا کرده و علوفه را مصرف می کند ،علوفه را می توان به شکل های
گوناگون زیر آماده سازی و نگهداری نمود.
علوفه برداشتشده به صورت سبز و تازه
علوفه خشک بلند
علوفه خشک خرد شده
علوفه خشک بسته بندی شده
علوفه پلت شده
علوفه ویفری شده
علوفه آبگیری شده
سیالژ
در زیر به شرح برخی از روش های علوفه دادن به دام پرداخته می شود.
عوامل مؤثر بر کیفیت علوفه
 ١علوفه های سبز :این علوفه ها مانند یونجه،
شبدر و گیاهان مراتع به حالت سبز چرا شده یا پس
عوامل مؤثر بر
کیفیت علوفه
از برداشت به صورت تازه در تغذیه دام ها استفاده
می شوند .بلوغ گیاه تأثیر بسیار مهمی بر ارزش
غذایی و مصرف علوفه ها دارد .با رشد گیاه میزان
نحوه کشت
اندازه قطعات
پروتئین آن کاهش ،اما میزان فیبر و لیگنین آن
افزایش می یابد .میزان انرژی ،ماده خشک  و مواد
معدنی نیز با بلوغ گیاه دچار تغییراتی می شود و در
زمان تغذیه دام باید به این نکات و مرحله چرا یا
برداشت مناسب توجه نمود .از علوفه های سبز بیشتر
زمان برداشت
مرحله رشد
برای چرای دام ها در مراتع استفاده می گردد .بیشتر
دام ها تمایل زیادی به مصرف علوفه تازه دارند.

تغذیه دام ها با علوفه تازه
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 ٢علوفه خشک :برای تغذیه دام ها در اصطبل و یا تغذیه دام های چراگر در بخشی از سال ،از علوفه خشک 
استفاده می شود .روش های بسیاری درباره شیوه های خشک کردن علوفه وجود دارد .هنگام بسته بندی و یا
انبار کردن علوفه ،رطوبت آن باید به 20ـ  15درصد کاهش یابد تا به خوبی انبار گردد .عالوه بر این در شرایط
خوب انبارداری ،علوفه 3ـ 2درصد از رطوبت خود را نیز از دست می دهد .نکته مهم آن است که علوفه باید
در دوره رشد مناسب و با میزان رطوبت مطلوب برداشت شود و با روش اقتصادی و صحیح (در آفتاب ،سایه
یا توسط روش های مصنوعی) تا حد مطلوب خشک و سپس در انبار ذخیره گردد؛ به طوری که حداقل اتالف
مواد مغذی در حین خشک شدن و یا داخل انبار صورت گیرد و بافت گیاهی به بهترین شکل حفاظت شود.
روش های ﻋﻤﻞ آوری ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺷﺎﻣﻞ  آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﻋﻠﻮﻓﻪ ،ﭘﻠﺖ ﮐﺮدن ،ﺣﺮارت دادن ،ﺳﯿﻠﻮﮐﺮدن ،ﺧﺮدﮐﺮدن و
روش های ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ می باشد.
آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﻮاع آسیاب  .اﯾﻦ روش دارای ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ عبارت اند از:
 ١ﺑﺮای ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺸﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
 ٢ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری آن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
 ٣ذرات علوفه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا شود.
ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﭼﺎﭘﺮ ﮐﺮدن  6ـ  5سانتی متر ،ﺧﺮدﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از  2/5سانتی متر ،آﺳﯿﺎب ﺷﺪه  6ـ  1/5میلی متر.
از ﻣﻌﺎﯾﺐ ذرات رﯾﺰ ﯾﺎ ﭘﻮدری ﻣﯽ ﺗﻮان به موارد زیر اشاره نمود:
 ١در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺮی درﻣﯽ آﯾﺪ.
 ٢خوش خوراکی را ﮐﺎﻫﺶ می دهد.
 ٣در اﺛﺮ ﺑﺎد اﺗﻼف ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ٤موجب اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ و ﻋﺒﻮر ﺳﺮﯾﻊ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش می شود.
ﻣﺰاﯾﺎی ﭼﺎﭘﺮﮐﺮدن علوفه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ،اﻓﺰاﯾﺶ وزن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده خوراك ،خوشخوراک ﺷﺪن ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ.

تغذیه دام با علوفه فراوری شده
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روش خشك كردن علوفه
برای خشك كردن علوفه روش های گوناگونی وجود دارد:
خشك كردن طبیعی (دستی) :در مناطقی كه بارندگی كم است می توان علوفه را در معرض نور خورشید
قرار داد تا خشك شود .برای این منظور باید علوفه را در زمین های خشك پهن نمود و گاهی علوفه را به وسیله
چهار شاخ زیر و رو نمود تا تمام قسمت های علوفه خشك شود.
خشك كردن مصنوعی علوفه :در این روش می توان علوفه را در سالن های بسته پهن كرده و با عبور جریان
هوای گرم آنها را خشك نمود.
تغییرات علوفه به هنگام خشک کردن
در صورتی که خشک شدن سریع باشد و با گرمای زیاد همراه نباشد ،کمترین تغییرات شیمیایی در علوفه
ایجاد می شود .در صورتی كه علوفه هایی مانند یونجه به وسیله علوفه خردكن خرد شوند ،سرعت خشک 
شدن آنها افزایش می یابد .خشک کردن سریع با ابزار مکانیکی ،سبب می شود تغییرات شیمیایی علوفه
بسیار اندک باشد .به هر حال ،در انتخاب روش خشک کردن باید هزینهها و سود اقتصادی را به خوبی در
نظر داشت.
میزان رطوبت علوفه و دمای محیط بر میزان هدر رفت علوفه به هنگام خشک کردن ،تأثیر می گذارد .در کل،
اتالف پروتئین در اثر خشک کردن گیاه به مراتب کمتر از اتالف کربوهیدرات ها است .در زمان خشک کردن و
انبار کردن الزم است به حفظ برگ های ارزشمند علوفه توجه ویژه داشت و طوری عمل کرد که ریزش برگ ها
در مزرعه و انبار به حداقل ممکن کاهش یابد.
توجه

خشک شدن علوفه به تدریج در آفتاب ،موجب از بین رفتن حدود  80درصد از ویتامین  Aموجود در
آن می شود .برعکس ،مقدار ویتامین  Dعلوفه تازه ناچیز است ،اما با خشک کردن آن در آفتاب میزان
ویتامین  Dدر آن افزایش می یابد.

بحث
کالسی

مزایا و مضرات مربوط به استفاده از علوفه خشک را بررسی کنید؟

 ٣سیالژها :در روش سیلو کردن ،علوفه با رطوبت باال ( ۶۵تا  ۷0درصد) در محیطی بی هوازی و ایزوله
ذخیره می شود تا تخمیر شود و محصولی با  pHپایین ( 4/2ـ  )4ایجاد شود .باید توجه داشت که به هر حال
سیلو کردن دارای مزایا و معایبی است و مهارت در امر سیلو کردن باعث شدت و ضعف این مزایا و معایب
می شود .همچنین ،روش نگهداری به صورت سیلو برای برخی محصوالت مناسب است اما ممکن است برخی
علوفه ها خصوصیات سیلویی خوبی نداشته باشند .پس باید تصمیم درستی برای نگهداری هر محصول بر
اساس خصوصیات خاص آن گرفته شود.
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مزایای سیلو کردن علوفه

اگر سیلو کردن با روش صحیح انجام شود ،مزایایی را در پی دارد:
اتالف کمتر محصول در حین برداشت
ممانعت از افت شدید مواد مغذی
افزایش كیفیت مواد علوفه ای
یکنواختی زیاد مواد مغذی
امکان دسترسی به علوفه در فصول نامناسب
فراهم بودن خوراکی آب دار برای فصل سرد سال
امكان غنی سازی مواد علوفه ای
علوفه سیلو شده فضای کمتری را نسبت به علوفه خشک شده ا ِشغال می کند.
اتالف پروتئین در علوفه سیلو شده کمتر است.
سیلو نمودن علوفه نسبت به خشک کردن آن به تجهیزات کمتری نیاز دارد.
میزان ویتامین ها در سیلو بسیار شبیه به علوفه تازه است.

معایب

سیلو کردن ممکن است با معایبی همراه باشد ،به ویژه وقتی استاندارد نباشد:
عدم امكان سیلو كردن برخی از علوفه ها.
نیاز به تکنولوژی بیشتر برای برداشت ،خرد کردن ،در سیلو ریختن ،فشردن و هواگیری ،پوشاندن سیلو و
برداشت سیلو برای تغذیه دام.
لزوم داشتن فضای زیاد برای ذخیره نمودن علوفه های تازه و پرآب.
احتمال اتالف مواد مغذی محلول از طریق پسآب یا شیرابههای خروجی از سیلو (به ویژه وقتی آب گیاه
زیاد باشد).
احتمال از دست رفتن برخی مواد مغذی در اثر فرایند تخمیر بی هوازی (از جمله تبدیل بخشی از پروتئین
به آمونیاک).
پایین بودن انرژی و ماده خشك (احتمال فساد سیلو).
مشکل ساختمان سیلو.

تغذیه با علوفه چاپر شده
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توجه

اندازه قطعات مناسب سیلو 3ـ 2سانتی متر می باشد ،البته بر اساس هر محصول علوفه ای ممکن است
فرق کند.

پوشاندن صحیح و مناسب سیلو
پرسش

پس آب سیلو

برای تهیه علوفه سیلو شده خوب چه نكاتی اهمیت دارد؟ با توجه به اطالعات خود جدول زیر را تکمیل
کنید.
.......................................................................................................................... ١
.......................................................................................................................... ٢
.......................................................................................................................... ٣
.......................................................................................................................... ٤
........................................................................................................................... ٥

اشكالکنسانتره
 ١آردی :کنسانتره ای که با دانه بندی ریز آسیاب شده باشد.
 ٢پلت :ﭘﻠﺖ ﮐﺮدن ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از در ﻣﻌﺮض ﺑﺨﺎر آب ﻗﺮار دادن ﺧﻮراك آﺳﯿﺎب ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺧﺮوج ﺧﻮراك 
داغ و ﻣﺮﻃﻮب از داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺖزن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن آن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا .رﻃﻮﺑﺖ ﻻزم برای ﭘﻠﺖ ﮐﺮدن
18ـ  15درصد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻮرد خوراکهای دارای ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .از ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ ﻟﯿﮕﻨﻮزول،
ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی 15ـ 10درصد ﮔﻨﺪم و ﺗﺎ ﺣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﺟﻮ 
در ﺟﯿﺮهﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده از  2درصد آب اﺿﺎﻓﯽ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .دراﯾﻦ روش زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺻﺮف ﺧﻮردن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻧﺮژی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
مزایای ﭘﻠﺖ ﮐﺮدن عبارت است از:
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮔﺮدوﺧﺎﮐﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ خوش خوراکی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد وزن و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ خوراك.
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ﻣﻌﺎﯾﺐ ﭘﻠﺖ ﮐﺮدن عبارت است از:
 ١ﭘﻠﺖ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺗﻦ خوراک آﺳﯿﺎب ﺷﺪه هزینه بردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ٢ﺧﻮراك ﻗﺒﻞ از ﭘﻠﺖ ﺷﺪن ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ آﺳﯿﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 ٣ﺟﯿﺮه ﻫﺎی ﺣﺎوی ﭼﺮﺑﯽ و ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﻠﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﻮاع ﭘﻠﺖ
 ١ﺣﺒﻪ ای :در ﺟﯿﺮه غذایی دام های جوان تر استفاده می شود.
 ٢ﻣﮑﻌﺒﯽ :اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،اﻧﺪازه ذرات در ﺣﺪود  2/5سانتی متر اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش نیازی ﺑﻪ 
آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن نیست و از اﺳﭙﺮی آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ شكل پلت برای ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺧﺸﮏ ،ﻧﻮع ﻣﮑﻌﺒﯽ اﺳﺖ.
عمل آوری خوراک
ﻋﻤﻞ آوری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ  از اعمال ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ روی بافت های ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ
به منظور اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ .روش ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻤﻞ آوری آن اﺳﺖ ﮐﻪ منجر ﺑﻪ افزایش
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻀﻤﯽ شود و ﺗﺠﺎوز از آن ﻣﯿﺰان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻀﻢ ﺷﻮد .ﻋﻤﻞ آوری ﺗأﺛﯿﺮ 
زﯾﺎدی در اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺷﮑﻤﺒﻪ دارد .آردی ﮐﺮدن زﯾﺎد ﻏﻼت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﻤﯿﺮ در ﺷﮑﻤﺒﻪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﯿﺪوز می ﺷﻮد.
اﻫﺪاف ﻋﻤﻞ آوری :ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮش ﺧﻮراك ﺗﺮ ﺷﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ و ﺑﺎزده ﻏﺬاﯾﯽ و خنثی کردن ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ از اهداف عمل آوری خوراک می باشد.
ﺿﺮورت ﻋﻤﻞ آوری :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺜﻪ دام متفاوت است .در دام های سبک ﻋﺒﻮر داﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت کامل
از ﺷﮑﻤﺒﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف انتهای دستگاه گوارش ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ عبور آن از ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺰرگ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
عوامل ﻣؤﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻠﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻠﺖ ﺑﻪ عوامل زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد:
 ١ﺟﯿﺮه غذایی  ٢اﻧﺪازه ذرات  ٣ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻠﺖ   ٤ویژگی های ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻠﺖ   ٥ﺧﻨﮏ ﺳﺎزی و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن
نکات قابل توجه برای تغذیه کنسانتره
بهتر است مواد خوراکی به صورت کام ً
ال مخلوط تغذیه شوند و کنسانتره با علوفه مخلوط گردد؛ زیرا قدرت
انتخاب و مصرف کنسانتره برای کلیه دام ها یکسان بوده و از مصرف بیش از حد کنسانتره نیز جلوگیری
می شود .مصرف کنسانتره دامی برای تولید شیر و افزایش وزن روزانه بسیار مناسب است و مقدار آن بستگی
به کیفیت علوفه دارد .بنابراین باید با توجه به کیفیت علوفه مصرفی دام ،میزان مناسبی از کنسانتره محاسبه
و تهیه گردد .از مصرف بیش از حد کنسانتره در جیره دام های شیری باید پرهیز کرد ،زیرا باعث کاهش چربی
شیر و تشدید احتمال ابتال به بیماری های متابولیکی از جمله اسیدوز می شود .بهتر است خوراک دهی در سه
نوبت با فواصل زمانی مساوی انجام شود و آب کافی و تمیز همیشه در اختیار دام قرار گیرد .کنسانتره مصرفی
باید متناسب با نیاز دام مورد پرورش استفاده گردد.
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دفعات خوراک دهی
افزایش دفعات خوراک دادن سبب کاهش شدید تغییرات روزانه  pHشکمبه می شود ،بنابراین به ثبات محیط
شکمبه کمک می کند .حفظ  pHشکمبه و ثبات آن برای هضم مناسب الیاف از اهمیت باالیی برخوردار
است .دفعات خوراک دهی مواد خوراکی مختلف به دام بر عملکرد شکمبه و حیوان تأثیر می گذارد .اگر علوفه
و کنسانتره ،جدا از هم تغذیه می شوند ،ابتدا باید علوفه در اختیار دام ها قرار گیرد و پس از گذشت زمانی
مناسب ،کنسانتره را در اختیار دام ها قرار داد.
توجه

فعالیت
کارگاهی
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تغذیه همزمان دانه های پروتئینی (مثل کنجاله سویا) و دانه های کربوهیدراته (مانند ذرت) در مقایسه
با تغذیه جداگانه آنها سبب افزایش درصد چربی شیر می شود ،زیرا میکروب های شکمبه برای رشد
نیازمند انرژی و پروتئین هستند.

تغذیه دام با علوفه
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار
 ٢علوفه
 ٣بیل
 ٤چهارشاخ
 ٥فرغون
 ٦تراكتور
مراحل انجام کار
 ١لباس کار بپوشید.
 ٢تجهیزات و لوازم كار (بیل ،چهارشاخ ،فرغون ،تراكتور و )...را آماده كنید.
 ٣مواد مورد نیاز را آماده كنید.

تغذیه دام

 ٤اجسام خارجی مانند نخ ،میخ و ...را از علوفه جدا كنید.
 ٥علوفه را در ساعت تعیین شده و به میزان مورد نیاز (با توجه به دستورالعمل مربوط) در آخور قرار
دهید.
 ٦دقت كنید تمام دام های گله با علوفه تغذیه شوند.
 ٧در صورتی كه دامی تمایل به خوردن علوفه ندارد به كارشناس مربوط گزارش دهید (با ذكر شماره
دام).
 ٨وسایل كار را جمع آوری و در محل خود قرار دهید.

آزمون ارزیابی عملکرد
ردیف

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

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

شایستگی كامل تغذیه صحیح دام با مواد علوفه ای 3
2

تغذیه دام بیل ،فرغون ،تراكتور،
با علوفه و مواد متراكم ،علوفه ،چهارشاخ،
كنسانتره باسكول

شایسته

تغذیه نسبتاً صحیح دام با مواد
2
علوفه ای

نیازمند آموزش تغذیه ناقص دام با مواد علوفه ای 1
فعالیت
کارگاهی

تغدیه دام با جیره کام ً
ال مخلوط
()TMR
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار
 ٢جیره غذایی مخلوط (علوفه و کنسانتره)
 ٣چهارشاخ
 ٤بیل
مراحل انجام کار
 ١لباس کار بپوشید.
 ٢لوازم و تجهیزات را آماده كنید.
 ٣مقدار علوفه و کنسانتره مورد نیاز را بر اساس احتیاجات دام تهیه کنید.
 ٤ترکیب  TMRیا علوفه و کنسانتره را به اندازه کافی مخلوط کنید.
 ٥به هنگام مخلوط کردن جیره ،مواد غذایی با مقادیر خیلی کم (مانند ویتامین ها و مواد معدنی) را
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به صورت پیش مخلوط تهیه و سپس به خوراک اضافه کنید.
 ٦در صورت استفاده از فیدر ،زمان الزم برای میکس کردن خوراک بین  3تا  10دقیقه باشد.
 ٧خوراک تهیه شده را طی برنامه غذایی در اختیار حیوان قرار دهید.
 ٨برای افزایش مصرف خوراک ،خوراک خارج شده از دسترس گاو را مجددا ً در دسترس حیوان قرار دهید.
 ٩وسایل كار را جمع آوری کرده و در محل خود قرار دهید.
توجه

استفاده از جیره های کام ً
ال مخلوط در گاوداری های شیری پیشرفته رو به گسترش بوده و موجب
افزایش حدود 10ـ  5درصد تولید شیر گاوها در دوره های شیردهی شده و بیماری های متابولیکی
بهخصوص اسیدوز و نفخ را کاهش می دهد.

آزمون ارزیابی عملکرد
مراحل
ردیف
کار

3
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شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

تغذیه دام بیل ،فرغون ،تراكتور،
با جیره مواد متراكم ،علوفه ،چهارشاخ،
مخلوط باسكول

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

شایستگی كامل تغذیه صحیح جیره مخلوط
شایسته

نمره
3

تغذیه نسبتاً صحیح جیره مخلوط 2

نیازمند آموزش تغذیه نامناسب جیره مخلوط

1

تغذیه دام

ارزشیابی شایستگی خوراك دهی
شرح کار:
١ـ استفاده از جیره غذایی مناسب برای هر گروه دامی
٢ـ علوفه دادن و چرای دام
٣ـ دادن جیره مخلوط به دام
استاندارد عملکرد:
تغذیه دام در روز
شاخص ها:
١ـ تفكیك جیره غذایی بر اساس گروه های دامی
٢ـ میزان علوفه مصرفی در هر وعده غذایی
٣ـ میزان كنسانتره مصرفی در هر وعده غذایی
شرایط انجام كار:
جداول غذایی ،وجود خوراك مناسب ،جدول جیره مورد نیاز دام ،مواد متراكم ،علوفه و ماشین حساب.
ابزار و تجهیزات:
بیل ،تراكتور ،فرغون ،باسکول ،چهار شاخ ،فیدر ،مواد سیلویی ،گونی و سطل.
معیار شایستگی:
ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی از 3

1

استفاده از جیره های مناسب برای هر گروه دام

2

2

علوفه دادن به دام

١

3

تغذیه دام با جیره مخلوط

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
رعایت ایمنی و بهداشت دام ،اهمیت به كیفیت محصوالت و سالمت جامعه ،مسئولیت پذیری،
داشتن درك درست از سیستم سازمانی ،گردآوری ،اطالعات ،یادگیری ،مستندسازی ،تفكر
خالق و مدیریت زمان.
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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پودمان ٤

پرورش گوساله و حاشی

توليد و پرورش گوساله و حاشی ،یکی از مراحل حساس پرورش دام است .کوچکترین کوتاهی در این
مرحله باعث افزایش مرگ و میر گوساله ها و حاشی ها می شود و درنتیجه دام های موجود برای جایگزینی
در گله کم شده و از طرفي باعث كاهش بازدهي اقتصادي گله مي گردد.

واحد یادگیری 6
پرورش گوساله
آیا تا به حال پی بردهاید؟
دوره آبستني در گاو شامل چه مراحلی است؟
اقدامات اولیه بهداشتی پس از تولد چیست؟
مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه گوساله کدام اند؟
چه زماني می توان گوساله را از شیر گرفت؟
انتقال گوساله به جايگاه گروهي چه زمانی صورت می گیرد؟
دوره پس از تولد تا از شیرگیری ،یک دوره مهم در پرورش گاو است .عدم توجه دقیق به مسائل پرورش در این
دوره باعث تلفات و افت نرخ رشد در دوره های بعد ،کاهش تولید و بسیاری از مسائل دیگر می شود .تغذیه باید
به نحوی باشد که عالوه بر تأمین نیازهای گوساله در این دوره بتواند با نمو مناسب دستگاه گوارش ،گوساله را
برای رشد مناسب در دوره های بعد آماده کند ،از طرف دیگر ،این دوره از لحاظ حساسیت دام به بیماری های
مختلف عفونی بسیار مهم است .عدم توجه به این موارد موجب زیان های اقتصادی شدیدی به گاودار می شود.

استاندارد عملکرد
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که  10رأس گوساله را نگهداري کنند.
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فرايند زایش را در گاو به سه مرحله تقسیم می کنند :پیش از زایش ،زمان زایش و پس از زایش.

مراقبت از ماده گاوهاي آبستن
نحوه مراقبت و تغذيه گاوهاي خشك بر سالمت گوساله های به دنیا آمده تأثیر زیادی دارد .عوامل زیادی مانند
اندازه جنین و ضریب سخت زایی ،ژنتیک ،تغذیه ،سن ،اندازه و شرایط بدنی در سالمت گوساله مؤثر هستند.
مشکالت زایمان اغلب در مواقعی دیده می شود که گاوها از حد معمول ضعیف تر یا چاق تر باشند و یا امکانات
کمکی زایش ضعیف باشد .این مسائل منجر به مرده زایی ،آسیب دیدن گاو یا گوساله و مشکالت تولیدمثلی
پس از زایش می شوند .گاوها حدود دو ماه قبل از زایش باید خشک شوند.
سه ماه آخر آبستنی
در سه ماه آخر آبستنی ،همانطور که گوساله در رحم گاو بزرگ تر می شود و در کف حفره شکمی قرار
می گیرد ،بخش پایین و راست شکم گاو منبسط و بزرگ می شود .فشاری که از رحم و محتویات آن بر دستگاه
گوارش وارد میشود تا انتهای آبستنی بهتدریج زیادتر میگردد و همین مسئله موجب محدود شدن ظرفیت
دستگاه گوارش حیوان و کاهش مصرف خوراک خواهد شد .چند هفته قبل از زایمان ،پستان های گاو نیز
به طور قابل توجهی بزرگ و متورم می شود كه اغلب منجر به ترشح شیر در گاو مي شود .در هنگام زایمان
آغوز غلیظ و شیری رنگ تولید می شود .انبساط شکم و تشکیل آغوز از عالئم عمومی زایمان است .چند روز
قبل از زایمان ،رباط های اطراف دم و ناحیه لگن خاصره شل شده و فرو می روند.
از دو ماه مانده به انتهای آبستنی ،گاوها جیره ویژه دوره خشکی را مصرف میکنند .اما حدود  3تا 4
هفته پیش از زایش ،جیره گاوها تغییر داده میشود و دامها جیره خاصی (جیره انتقال زایش) را با مواد
مغذی و ترکیبات ویژه دریافت خواهند کرد تا آماده زایش و شیردهی شوند .گاوها باید حدود یک هفته
قبل از زایش به باکس های محصور زایشگاه منتقل شوند و تحت مراقبت های ویژه قرار گیرند ،اندازه
باکس های زایشگاه حدود  4×4متر مربع است که باید خشک و تمیز باشند و نوردهی و تهویه مناسب
داشته باشند.
درحال حاضر در پرورش صنعتی ،گاوهای آبستن تقریباً  3هفته پیش از تاریخ زایمان از گروه گاوهای خشک
به جایگاه انتظار زایمان منتقل میشوند و سپس تقریباً  2روز قبل از زایش به زایشگاه انتقال مییابند .حرکت
زودتر گاوها به زایشگاه باعث انزوای رفتار طبیعی آنها میشود .توصیه می شود گاوهای آبستن  24ساعت قبل
از زایمان و تلیسه ها زودتر از این زمان وارد زایشگاه شوند .اگر گاوها چند روز قبل از زایمان به زایشگاه انتقال
یابند ،غلظت کورتیزول خون در زمان زایمان به طور قابل توجهی کاهش مییابد و همچنین باعث کاهش
استرس آنها میشود.
یکی از علل اصلی ورم پستان عفونی ،بستر آلوده است .بسترهای آلوده ،حاوی میکروارگانیسم هایی است
که باعث عفونت رحم و پستان شده و عالوه بر آن ،گوساله ها نیز آلوده می شوند .جایگاه اختصاصی تمیز و
بدون استرس برای زایمان موجب محدود کردن انتقال بیماریهایی مانند تب مالت و کاهش ورم پستان،
عفونتهای رحمی و مرگ و میر احتمالی میشود.
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برخی نکاتی که باید قبل از زایش رعایت شوند ،عبارت اند از:
 ١در  2تا  4هفته پایانی آبستنی از نمک های آنیونی در جیره برای جلوگیری از تب شیر استفاده کنید.
 ٢نسبت کلسیم به فسفر بايد در سطح مناسب باشد.
 ٣جیره دوره خشکی و بهویژه جیره دوره انتقال زایش بايد تنظیم شود .همچنین خوراک دهی به دام های
مذکور باید به بهترین نحو ممکن انجام شود.
 ٤ماده خشک مصرفی در زمان خشکی نباید بیش از  2درصد وزن بدن باشد.
 ٥به گاوها از یک ماه قبل از زایش مقداری کنسانتره بدهید و به تدریج آن را افزایش دهید.
 ٦برای جلوگیری از سقط جنين ،جفت ماندگی و سایر بیماری ها ،یک ماه قبل از زایش از مکمل ویتامینی
استفاده کنید.
 ٧از حمل و نقل دام ها در این زمان بپرهیزید.

مراحل زايمان در گاو
زایمان به سه مرحله تقسیم می شود :مرحله
مقدماتی ،مرحله خروج جنین (زایمان)
و مرحله خروج جفت .برای یک زایمان
طبيعي ،اطالع از مراحل زایمان اهمیت دارد.
الف) مرحله مقدماتی :این مرحله  2تا
 6ساعت قبل از خروج جنین است .ترتیب
طبیعی مراحل زایمان به شرح زیر است:
 ١قبل از پیدایش درد زایمان ،گوساله طوری
در داخل رحم چرخیده می شود که حداقل
زايمان در گاو
مقاومت را حین خروج از بدن مادر ایجاد کند.
ً
 ٢بیشتر گاوها چند ساعت قبل از زایمان عصبی و نا آرام شده و با افزایش انقباضات رحمی غالبا از بقیه گله
جدا می شوند (در صورتي كه در گله باشند).
 ٣اندکی قبل از زایمان درد آغاز می شود .گردن رحم شروع به انبساط می کند و انقباضات منظم رحم آغاز
می شود .در ابتدا فاصله بین انقباضات رحمی تقریباً  15دقیقه است .با افزایش درد این فاصله کاهش یافته و
انقباضات پی در پی تکرار و تشدید می شوند.
توجه
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هرگونه اختالل یا فشار غیرعادی در این مرحله مانند هیجان ،مانع از ایجاد انقباضات رحمی می شود و
زایمان را به تأخیر می اندازد .بنابراین در این مرحله بايد گاو را تحت نظر قرار داد.
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 ٤در پایان مرحله مقدماتی ،رحم منبسط می شود .بخشی از پرده جنینی ( کیسه آب ) با فشار به داخل
مجرای گردن رحم و لگن خاصره رانده می شود .این فشار پرده های جنینی را پاره می کند و مایع به طور
طبیعی خارج شده و مجرای زایمان را لیز می کند .این بخش بهراحتی قابل رؤیت است.
عالئم زایمان در  12تا  24ساعت قبل از زایمان عبارت اند از:
 ١افزایش سر و صدا
 ٢خوابيدن و ايستادن
 ٣تغییر وزن
 ٤نشت آغوز
 ٥افزایش تورم فرج
 ٦اتساع پستان
 ٧شل شدن لیگامنتهای لگنی

عالئم زایمان در گاو

ب) مرحله زایمان :این مرحله با ورود جنین
به مجرای زایمان آغاز می شود .گاو معموالً قبل
یا ضمن این مرحله روی زمین دراز می کشد.
 ١به محض آنکه کیسه آب پاره شد ،انقباضات
رحمی پی در پی تکرار می شود ( با فاصله زمانی
 2دقیقه ).
 2در یک زایمان طبیعی ،سر و دستان گوساله
که به وسیله پرده های جنینی محصور شده
زايمان گاو
است ،با فشار از فرج بیرون می آید .مراحل  1و
 2در مدت  15تا  30دقیقه اتفاق می افتد .اگر زایمان طبیعی صورت نگیرد ،باید به حیوان کمک کرد.
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 3همین که سر گوساله بیرون آمد ،گاو حداکثر زور
را برای خروج کتف ها و سینه گوساله از حلقه لگن
خاصره می زند .پس از آنکه کتف های گوساله از لگن
خاصره عبور کرد ،ماهیچه های شکمی گوساله شل
شده ،مفاصل ران و خاصره و پاهای عقبی به طرف
عقب کشیده می شوند تا عبور ران و لگن آسان تر
باشد.
خروج گوساله از فرج گاو

 4مرحله زایمان به طور طبیعی در کمتر از یک
ساعت کامل می شود .اگر زایمان طبیعی باشد،
مرحله سوم شروع می شود .اما اگر زایمان در
مدت یک ساعت پس از پاره شدن کیسه آب رخ
نداد و تالش های گاو بی نتیجه ماند و یا اگر تمام
قسمت های بدن گوساله ،به غیر از دو دست و پوزه،
دیده نشود ،باید فرد مجربی به زایمان گاو کمک
کند.
كمك به زایمان گاو

 5گوساله به طور طبیعی بدون پرده های جنینی متولد می شود ،اگر پرده های جنینی روی بینی گوساله را
پوشانده باشد ،باید آنها را فورا ً برداشت و سوراخ های بینی را عاری از مخاط نمود .بندناف گوساله پس از آنکه
از لگن خاصره و فرج عبور کرد ،معموالً پاره می شود و ریه های گوساله فعال می شوند.
بالفاصله پس از تولد باید تنفس گوساله را بررسی کرد .چنانچه تنفس ظرف  10تا  60ثانیه بعد از تولد شروع
نشد ،چندین راه برای تحریک تنفس وجود دارد:
بینی و سوراخ های آن را با یک قطعه کاه تحریک کنید .این کار به شروع تنفس گوساله کمک می کند.
می توان گوساله را با یک کیسه گونی یا دستمال زبر به شدت مالش داد .شاید الزم باشد با قسمت پهن
دست بر پهلوهای گوساله ضربه وارد کرد.
یک یا دو نفر می توانند پاهای عقبی گوساله را گرفته و گوساله را با شدت به باال و پایین و اطراف تکان
دهند تا تنفس آغاز شود.
برای تحریک تنفس در حین زایمان ،تحریک گیرندههای بینی با استفاده از انگشت یا کاه مؤثر است .برای
انجام آن بالفاصله بعد از تولد روش هایی مانند  )1وارونه کردن گوساله برای مدت کوتاه )2 ،فشار دادن یا وارد
کردن سوزن در شیار بینی )3 ،تخلیه روزنههای تنفسی با استفاده از یک پمپ مکنده  )4ریختن آب سرد
روی گوساله توصیه شده است.
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یک تکه لوله پالستیکی به طول  15/2و قطر  1/9سانتی متر را می توان به اندازه  5سانتی متر در یکی از
سوراخ های بینی گوساله فرو برد .دهان و سوراخ های بینی را ببندید تا هوا فقط از درون لوله داخل و خارج
شود .به طور متناوب داخل لوله بدمید (فوت کنید) و بگذارید تا گوساله هوا را بیرون بدمد (بازدم کند) .دمیدن
را هر  5تا  7ثانیه تکرار کنید تا زمانی که گوساله تنفس را آغاز کند.
برای تنفس گوساله می توان از اکسیژن مکمل با استفاده از دستگاه های تنفس مصنوعی موجود در بازار
بهره گرفت.

تحریک تنفسی گوساله

ج) مرحله پس از زایمان
 ١این مرحله شامل خروج جفت می شود .جفت غشایی است که از طریق یک رگ خونی به جنین متصل
است .ساختارهای دکمه مانند روی جفت (کوتیلدون ها) به کارانکل های رحم چسبیده اند .توسط این واحدها
مواد غذایی از مادر به گوساله منتقل می شود .خروج جفت در اثر انقباضات پیوسته رحم انجام می شود .جفت
معموالً در اثر انقباضات مداوم رحم حدود  2تا  12ساعت پس از زایمان از رحم دفع می شود .اگر جفت بعد
از زایمان دفع نشود ،در گاو شرایطی به وجود می آید که جفت ماندگی 1نام دارد.
 ٢گاو به طور طبیعی گوساله اش را پس از تولد می لیسد و غشاهای باقیمانده روی بدن گوساله را تمیز
می کند .گاو با عمل لیسیدن نه تنها گوساله را ماساژ می دهد و خشک می کند ،بلکه باعث بهبود جریان خون،
1-Retained placenta
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آرامش و تقویت سیستم ایمنی گوساله می شود.
 3عفونت بند ناف باعث کاهش رشد ،بروز بیماریهای مفاصل و سایر عوارض میشود .برای پیشگیری از
عفونت بند ناف روشهایی مانند حفظ بهداشت زایشگاه ،کاهش مدت زمان نگهداری گوسالهها در زایشگاه،
خوراندن آغوز به میزان کافی و ضد عفونی کردن بند ناف توصیه شده است.
توجه

برای جلوگیری از عفونت ناف ،بالفاصله بعد از تولد بند ناف گوساله را در تنتورید (محلول  7درصد) فرو
ببرید .استفاده از محلول های یدی با غلظت کمتر برای جلوگیری از عفونت ناف نمی تواند مؤثر باشد.

 4گوساله معموالً در  30دقیقه اول پس از تولد تالش می کند بایستد و جست و جوی پستان گاو را آغاز
می کند .پاهای گوساله در ابتدا بسیار لرزان است ،اما پس از چند ساعت ،محکم و استوار می شود .اگر گوساله
در اين مدت نتواند بايستد بايد موضوع به دامپزشك يا كارشناس مربوط گزارش شود.

جفت ماندگي در گاو
توجه

گاهی جفت از رحم جدا نمی شود و بعد از گذشت  12ساعت از زایمان همچنان در رحم باقی می ماند.
این ناهنجاری جفتماندگی نامیده میشود .جفتماندگی در گاوهایی که دارای گوساله زودرس ،دوقلو،
سخت زايي ،کمبود ویتامین  Aو  Eیا عفونت رحمی هستند ،معمولتر است .همچنین ،اگر از اسپرم
گاوهای درشتجثه برای تلقیح گاوهای کوچکجثهتر یا گاوهای شکماول استفاده شود؛ اندازه جنین با
جثه مادر ناهماهنگ خواهد بود و احتمال جفتماندگی افزایش مییابد .در صورت وجود هر یک از این
شرایط با یک دامپزشک مشورت کنید .در صورت جفتماندگی موضوع بايد به دامپزشك يا كارشناس
مربوط گزارش شود.
مراقبت های زمان زایش
حدود  2تا  5درصد از گوساله ها در زمان زایش مرده متولد می شوند ،اما تعداد زیادی از آنها را می توان با
کمک های مناسب در زمان زایش زنده نگه داشت .در شرایط معمول ،گاوداران تنها هنگامی به گاوها کمک
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می کنند که شرایط گاو بحرانی باشد .تعقیب و مشاهده مداوم مراحل زایش ،گاودار را مطمئن می سازد تا در
موقع مناسب در محل حاضر شود.
نکات مدیریتی مهم در زمان زایش به شرح زیر می باشد:
یک هفته قبل از زایش ،گاو و تلیسه های آبستن را به زایشگاه منتقل کنید.
قبل از ورود ،سم ها را در پاشویه يا حوضچه ضدعفونی ،ضدعفونی کنید ( استفاده از  5درصد کات کبود يا فرمالین ).
ناحیه پشتی دام و اطراف واژن را با محلول مناسب و آب گرم ضدعفونی کنید ( رقت  1به .) 200
دام را تنها بگذارید ،ولی از دور مراقب آن باشید.
باید گاوها را هر چند وقت یک بار کنترل کنید تا نحوه پیشرفت زایش مشخص شود.
در شروع زایمان بخش پشتی دام را مجددا ً ضدعفونی کنید.
در زمان زایش ،از ظاهر شدن جنین در حفره لگنی تا تولد ،بین  30دقیقه تا یک ساعت به طول می انجامد.
ولی در تلیسه ها این زمان تا  2ساعت هم افزایش می یابد.
اگر مراحل و طول زمان زایش مطابق اصول پیش نرفت ،باید مراقبت ها را افزایش و آزمایش های مختلفی
انجام داد تا وضعیت جنین در رحم و سایر مشکالت احتمالی مشخص شود.
نکته قابل توجه این است که تا پیش از اتساع دهانه رحم ( سرویکس ) هیچ گونه کمکی نباید انجام داد.
تا پایان مراحل زایش ( خروج جفت ) گاو را باید در زایشگاه مراقبت کرد.
در صورت بروز مشكل در فرایند زايمان و طوالني شدن آن مراتب به كارشناسان مربوط گزارش شود.
توجه

به ازای هر مورد سخت زایی خسارت زيادي به گاودار وارد می شود .این خسارت به علت مرگ و میر
گوساله ،کاهش تولید شیر ،مشکالت تولیدمثلی پس از زایش و هزینه های اضافی خدمات درمانی است.
مدیریت مناسب تلیسه ها ،گاوهای خشک و استفاده از اسپرم گاوهایی که ضریب آسانزایی مناسبی
دارند ،باعث کاهش این مشکل می شود.

بحث
کالسی

حالت های طبیعی و غیرطبیعی جنین را در تصاوير زیر مشخص کنید و در مورد علت طبیعی نبودن
هر کدام بحث کنید.
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....................

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

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

....................
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فعالیت
کارگاهی

کمک به زایمان
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار  ٢زایشگاه تمیز  ٣زنجیر دستگیرهدار مامایی
 ٤ماده ضدعفونی کننده  ٥برس زبر و سطل
 ٦ماده لیزکننده (صابون زایمان یا روغن معدنی)
 ٧چراغ قوه  ٨طناب دهنه  ٩دستمال کاغذی

 10جک زایمان گاو (جک گوساله کشی)
مراحل انجام کار
 ١لباس كار بپوشيد.
 ٢وسايل و مواد مورد نياز را آماده كنيد.
 ٣فرج گاو را از فضوالت تمیز کنید.
 ٤مراقب باشيد تا ماده گاو در هنگام زايمان دچار مشكل
نشود.
 ٥ماده گاو به صورت طبيعي زايمان را بدون كمك انجام مي دهد.
 ٦در صورت مشاهده دو دست گوساله مي توان آنها را گرفت و همراه با زور زدن گاو به خروج گوساله
كمك كرد.
 ٧در صورت انجام ندادن عمل ليسيدن گوساله توسط ماده گاو بايد با حوله خشك و نرم ،اقدام به تميز
و خشك كردن گوساله كنيد.
 ٨لوازم و تجهيزات را شست و شو و ضدعفونی کنید و در محل خود قرار دهيد.

آزمون ارزیابی عملکرد
مراحل
رديف
کار

1
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شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد،
تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

كمك به گاو در حال زايش،
گوساله نوزاد ،مواد
زايمان
(تولد ضدعفوني كننده ،جک
زایمان گاو
گوساله)

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

شايستگي كامل انجام صحيح مراحل كمك به زايمان گاو 3
شايسته

انجام نسبي مراحل كمك به زايمان گاو 2

نيازمند آموزش انجام ناقص مراحل كمك به زايمان گاو 1

نمره

پرورش گوساله و حاشی

اقدامات اولیه بهداشتی پس از تولد
مطمئن شوید که گاو پس از زایمان توانایی بلند شدن را دارد ،گاهی اوقات گاو ضمن زایمان ،به طور موقت
یا دائم فلج می شود (مانند ناهنجاری تب شیر) .اگر چنین اتفاقی افتاد ،مراقبت های الزم را انجام دهید و
درصورت لزوم دامپزشک را مطلع نمایید.
بحرانی ترین دوره زندگی یک حیوان ،دوران ابتدایی بعد از تولد است .کم توجهی در این دوره ،باعث می شود
که گوساله های کمتری برای جایگزین شدن و فروش داشته باشیم .آمار نشان می دهد که حدود  6درصد از
گوساله های متولدشده در هنگام تولد و یا مدت کوتاهی پس از آن می میرند .بخش عمده ای از این تلفات،
نتیجه مستقیم عفونت های بند ناف و سیستم تنفسی و بیماری اسهال است.

گوساله تازه متولد شده

در زیر نکات مهم در مراقبت از گوساله و مادر را یادآور می شویم:
سوراخ بینی گوساله را از ترشحات و موکوس تمیز کنید تا راحت تنفس کند.
گوساله باید بالفاصله پس از تولد از آغوز تغذیه کند ،زیرا آغوز ملین است و همچنین حاوی پادتن هایی
است که گوساله را در مقابل عفونت های تنفسی و روده ای محافظت می نماید.
قبل از دوشیدن آغوز یا مکیدن آن توسط گوساله ،باید ابتدا پستان ها را کام ً
ال ضدعفونی کرد .مایع
ضدعفونی کننده باید حاوی کلر باشد.
گوساله ها باید در محیطی گرم نگهداری شوند .در آب و هوای سرد بايد از گرم كننده استفاده کرد.
اندام های تناسلی مادر را از لحاظ پارگی کنترل نمایید و درصورت وجود مشکل آن را گزارش دهيد.
از خوراکهای پر انرژی و ملین استفاده کنید.
برای جلوگیری از جفت ماندگی باید مکمل ویتامینی  ،A ،D ،Eمکمل  - Eسلنیوم و درصورت لزوم
اکسی توسین تزریق شود.
در صورت سختزایی موضوع به دامپزشك گزارش شود.
گاوها را تا  48ساعت پس از زایش کنترل کنید و در صورت مشاهده هرگونه مشكلي آن را گزارش دهيد.
جیره گاو تازهزا را به طور ناگهانی تغییر ندهید.
مشخصات هر گوساله قبل از جدا کردن از مادرش باید ثبت شود .این کار برای ثبت رکوردهای اصالح نژاد
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ضروری است.
تشخیص زودهنگام و دقیق اسهال گوساله فرصت الزم را برای درمان بیماری به وجود می آورد .اسهال
خصوصیات فیزیکی بدنی گوساله ها را تغییر می دهد که این تغییرات به سن ،جیره و عوامل بیماری زای
موجود بستگی دارد.
توجه

فعالیت
کارگاهی

اسهال غیرعفونی به واسطه شیر دادن بیش از حد گوساله ها و نامنظم بودن برنامه شیردهی یا استفاده
از جایگزین شیر دارای الکتوز زیاد و یا عدم گرم نمودن شیر بروز می کند .با رعایت شرایط مناسب در
مصرف آغوز و شیر می توان تا حد زیادی از بروز اسهال جلوگیری کرد.
اقدامات اولیه بهداشتی پس از تولد
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار
 ٢گوساله
 ٣ماده ضدعفوني كننده
مراحل انجام کار
 ١لباس كار بپوشيد.
 ٢گوساله را مهار کنید.
 ٣بالفاصله پس از تولد ،ناف گوساله را ضدعفونی
کنید.

آزمون ارزیابی عملکرد

رديف مراحل کار

2
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شرایط
عملکرد
(ابزار ،مواد،
تجهیزات،
زمان ،مکان
و )...

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باكس انفرادي شايستگي كامل انجام كامل عملیات بهداشتي در بدو تولد 3
مراقبت
بهداشتي در داراي گوساله،
انجام نسبی عملیات بهداشتي در بدو تولد 2
شايسته
بستر ،مواد
بدو تولد
ضدعفوني كننده
زمان :روزانه نيازمند آموزش عدم انجام عملیات بهداشتي در بدو تولد 1

نمره

پرورش گوساله و حاشی

انتقال گوسالهها پس از زایمان :باقی ماندن گوساله در کنار مادر ممکن است مفید باشد اما بهتر است آغوز
از پستان گاو دوشیده شود و سپس توسط پستانک به گوساله خورانده شود .دریافت و جذب میزان کافی آغوز
در ساعات اوليه ،ميزان جذب ایمونوگلوبولینها را افزایش میدهد .انتقال گوساله از زایشگاه به گوسالهدانی
باید در اولین فرصت انجام شود ،زیرا به دلیل پایین بودن سطح بهداشت زایشگاه امکان بروز بیماریهایی مثل
التهاب بند ناف ،اسهال و پنومونی افزایش مییابد و از سوی دیگر ،انتقال گوساله به گوسالهدانی فرصتی را
برای بررسي وضعيت سالمت گوساله فراهم میکند.
تغذیه اولیه گوساله :تغذیه مناسب و علمی گوساله موجب میشود تا حیوانی قوی ،سالم و با ارزش برای
آینده گله ایجاد شود .در تغذیه گوساله باید حفظ و تقویت سیستم ایمنی ،رشد مناسب اندامها و دستگاه
گوارش ،تأمين نيازهاي غذايي و عدم بروز بیماری های تغذیهای مورد توجه باشد .از سوی دیگر ،گوساله در
بدو تولد با چالش هاي فیزیولوژیک بسیاري مواجه است .مهم ترین چالش رشد و توسعه شکمبه است .رشد
مناسب شکمبه باعث میشود گوساله نوزاد در آینده به یک نشخوارکننده تبدیل شود .توسعه شکمبه در
دو بخش بررسی شده و مورد توجه است1 :ـ توسعه فیزیکی (افزایش در حجم و وزن شکمبه) و 2ـ توسعه
متابولیک (رشد پرزهای شکمبه) .برای تسریع در رشد و توسعه شکمبه به صورت مناسب باید تغذیه صحیح
گوساله با شیر ،کنسانتره و علوفه صورت گیرد تا هم افزایش حجمی شکمبه مناسب باشد و هم پرزهای
شکمبه از نظر طول و تراکم به خوبی شکل گیرند .عدم تغذیه مناسب گوساله موجب خواهد شد دامدار از
داشتن نشخوارکنندهای کارآمد محروم شود .لذا در زیر به بررسی تغذیه گوسالهها در مراحل مختلف پرداخته
میشود:
تغذیه گوساله با آغوز
بحث
کالسی

آغوز چیست؟

گوساله ها در هنگام تولد هیچگونه سیستم دفاعی در مقابل بیماری های عفونی ندارند و ایمنی اکتسابی در
مقابل عوامل عفونی را از طریق مصرف آغوز به دست می آورند .آغوز منبع غنی از مواد مغذی است که گوساله
را بعد از تولد در مقابل انواعی از بیماری های عفونی حفظ می کند .جهت اطمینان از تأثیر آغوز (آنتی بادی های
آغوز) ،باید آن را سریع بعد از تولد به گوساله خوراند.
آغوز يا ماك يا كلستروم اولین شیری است که گاو ماده پس از زایمان تولید می کند و سرشار از مواد مغذی و
آنتیبادیهای ایمنیبخش برای گوساله است .میزان موادمغذی و آنتی بادی های موجود در آغوز به تدریج پس
از زایش کاهش می یابد .بیشترین میزان جذب آغوز در شش ساعت ابتدایی پس از تولد است.
هر گوساله بايد در هر روز حداقل  10درصد وزن تولد خود آغوز مصرف نماید .يعني الزم است گوساله 40
كيلوگرمي روزي  4كيلوگرم آغوز در سه وعده دریافت کند .گاو ماده پس از زایمان ،به مدت سه روز آغوز
ترشح کرده ،از روز  3تا  7آغوز به شیر تبدیل شده و از روز  11به بعد شیر کامل تولید می کند.
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توجه

گاهی آغوز مازاد برای مصارف آتی در یخچال یا فریزر ذخیره میشود .انتخاب دمای صحیح برای گرم
کردن آغوز ذخیره شده عامل تعیین کننده در میزان اثربخشي آنتی بادی های آغوز می باشد .گرم نمودن
بیش از حد ،آنتی بادی های موجود در آغوز را از بین خواهد برد .گرم کردن صحیح آغوز تا رسیدن به
دمای بدن گوساله ها ( 38تا  39درجه سانتی گراد) یک عامل مهم در پرورش گوساله است .آغوز گرم
باعث افزایش جذب آنتی بادی ها و موجب سالمت عمومی گوساله می شود.

تغذیه گوساله با آغوز
بحث
کالسی

منحنی زیر را تحلیل کنید؟

40
30

میانگین جذب

20
10

24

18

12

ساعات بعد از تولد

6

0

درصد بازده جذب ایمنوگلوبولین از روده

حداکثر جذب

50

0

تولد

نمودار میزان جذب ایمونوگلوبولین های آغوز و بازده جذب آنها از روده گوساله تا  24ساعت پس از تولد

تغذیه گوساله با شیر :بعد از اتمام تغذیه با آغوز ،شیر مرحله انتقالی (مرحله تبدیل آغوز به شیر کامل)
به مدت  3-7روز به گوساله خورانده می شود .آغوز و شیر مرحله انتقالی حاوی غلظت باالیی از مواد مغذی
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پرورش گوساله و حاشی

نسبت به شیر کامل می باشد.
گوساله ها بعد از تغذیه با آغوز و شیر انتقالی در چند روز اول زندگی ،با شیر یا جایگزین شیر تا زمان از
شیرگیری تغذیه می شوند .عموماً گوساله ها برحسب اندازه بدن و میزان دمای محیط ،روزانه دو بار و هر بار 2
لیتر شیر مصرف می کنند .توصیه می شود زمانی که دمای محیط زیر  -10درجه سانتی گراد است و یا زمانی
که گوساله سنگین وزن باشد ،دو بار در روز و هر بار  3لیتر شیر تغذیه شود.
در بعضی از حاالت از جایگزین شیر به جای شیر استفاده می گردد .جایگزین شیر از نظر کیفیت و ترکیبات
بسیار متفاوت می باشد .در کل ،جایگزین شیر باید حاوی حداقل  20درصد پروتئین خام باشد .برای مثال،
در هنگام استفاده از جایگزین های شیر ،روزانه  500گرم شیر خشک در  4لیتر آب حل میشود و برای دو
بار تغذیه گوساله مورد استفاده قرار می گیرد.
توجه

به علت چربی باال در جایگزین شیر ،احتمال اسهال غیرعفونی در گوساله ها وجود دارد .بنابراین توصیه
می شود که جایگزین شیر به تدریج و در طی چندروز به طور کامل در جیره گوساله وارد شود.
برای شیر دادن به گوساله باید از ظروف پستانکدار مخصوص استفاده نمود تا گوساله شیر را بمکد و تا حد امکان
باید از خوراندن شیر در سطل معمولی بدون پستانک خودداری کرد .در تغذیه با بطری و سطلهای پستانک دار
برای حفظ سالمتی گوساله در هنگام شیر دادن ،حتی االمکان جهت تشکیل صحیح ناودان مری ،سر گوساله ها
به سمت باال باشد .در اين صورت با مكيدن گوساله ،شیر از طریق ناودان مری به طور مستقیم وارد شیردان
میشود و هضم و جذب مناسب و بدون بروز اختالل گوارشی صورت خواهد گرفت.

تغذیه گوساله با شیر

جیره شروع کننده یا آغازین گوساله (استارتر) :گوساله هایي که زودتر تغذیه با خوراک خشک را شروع
می کنند ،زودتر از شیر گرفته می شوند .استفاده از خوراک خشک محرک توسعه شکمبه می باشد .شروع
استفاده از جیره آغازین خوش خوراک ،با مواد مغذی باال به همراه آب در سن  7روزگی توصیه می شود .زمانی
می توان گوساله ها را از شیر گرفت که به طور متوسط روزانه یک کیلوگرم جیره غذایی مصرف کنند .بعد از
شیرگیری ،استفاده از جیره آغازین باید تا زمانی که مصرف ماده خشک گوساله به  2کیلوگرم در روز برسد
ادامه داشته باشد.
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معموالً یک خوراک آغازین مناسب برای گوساله شامل دانه ذرت ،جو و کنجاله سویا (با  26درصد پروتئین)
می باشد .افزودن مقداری مالس به مخلوط خوراک آغازین ،آن را مطبوع تر می کند .دانه غالت را می توان
غلتک زد ،اما نباید آنها را کام ً
ال آسیاب نمود .گوساله ها را می توان در هفته اول تولد ،فقط با اندکی آموزش
به خوردن غالت عادت داد.

تغذیه گوساله با جیره آغازین

کوتاه نمودن دوره شیرخوارگی گوساله مقرون به صرفه است ،مگر آنکه قیمت شیر ارزان باشد .به منظور ترغیب
گوساله به خوراک خشک باید به نکات زیر توجه نمود:
تأمین آب تمیز و سالم از سن چهار روزگی.
تهیه جیره آغازین با استفاده از مواد خوراکی با کیفیت و غالت فرآوری شده ،خوشخوراک و حاوی مواد
معدنی و ویتامینی مورد نیاز ضروری است.
ظروف خوراک به صورت روزانه تمیز شود و خوراک تازه در دسترس گوساله قرار گیرد.
در اختیار قرار دادن جیره آغازین از هفته اول به بعد (برخی از متخصصان تغذیه دام ،خوراک آغازین را از
روز سوم در اختیار گوساله قرار می دهند).
استفاده از تركيبات ضد کوکسیدیوز مانند موننسین و الزالوسید در جیره آغازین مانع کوکسیدوز ( اسهال
خونی) شده و باعث افزایش وزن روزانه میشود.
از  20روزگی به بعد ،علوفه مرغوب در اختیار گوساله قرار گیرد و در سنین باالتر تا قبل از شیرگیری درصد
بیشتری علوفه در خوراک آغازین استفاده شود.
خوراک آغازین داراي بافتی زبر و اندکی درشت باشد تا بتواند موجب تحریک شکمبه شود.
تحقیق
کنید
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تغذیه گوساله تازه متولد شده با علوفه خشک چه مزایایی دارد؟ در رابطه با این موضوع تحقیق کرده و
در كالس درس گزارش دهيد.

پرورش گوساله و حاشی
فعالیت
کارگاهی

تغذیه گوساله های تازه متولد شده
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار  ٢آغوز  ٣سطل های سرپستانک دار یا ساده
مراحل انجام کار
 1لباس كار بپوشيد.
 2وسايل و مواد مورد نياز را آماده كنيد.
 3حداقل  2لیتر آغوز بدوشید.
 4در صورت سرد بودن آغوز ،آن را قبل از تغذیه تا  39درجه سانتی گراد در حمام آب گرم حرارت
دهید و در بطري داراي پستانك بريزيد.
 5گوساله را برای شیر خوردن از سطل یا بطری پستانك دار به راحتی آموزش دهید.
 6سطل یا بطری را به دست گرفته و به گوساله دانی داخل شوید.
 7سرپستانک را نزدیک دهان گوساله بگیرید .اگر گوساله از مکیدن آن امتناع کرد ،با دست دیگر
دهان آن را باز کنید .برای این کار ،انگشتان خود را داخل کنار دهان گوساله برده و بین دندان های جلو
و عقب قرار دهید و به سقف دهان فشار آورید تا گوساله دهان خود را باز کند .اگر گوساله شروع به
مکیدن نکرد ،سرپستانک را کمی فشار دهید تا مقداری شیر از آن به دهان گوساله وارد شود و گوساله
را وادار به مکیدن کند.
 8اگر گوساله به هیچ عنوان حاضر به شیر خوردن نیست ،بهترین راه آن است که دو یا سه ساعت
صبر کنید و منتظر شوید تا حیوان دوباره گرسنه شود .مالیمت و خونسردی خود را حفظ کنید و به
تالش خود ادامه دهید.
 9سطل یا بطری سرپستانک دار و تمام وسایل تغذیه گوساله را کام ً
ال بشویید و پس از ضدعفونی
خشک کنید.
 10وسايل را در محل خود قرار دهيد.
تغذیه گوساله های ماده از  7تا  75روزگی :به اين دسته از گوساله ها دو وعده شير در روز (براساس
درصدی از وزن تولد) و كنسانتره بدون محدوديت و آزاد در داخل سطل مي دهند .با توجه به اينكه اين دسته
از گوساله ها در آينده جايگزين گاوهاي شیری خواهند بود ،لذا توصيه مي گردد به مدت  15الي  20روز بيشتر
از گوساله هاي نر هم سن خود شير مصرف كنند .به تجربه ثابت شده است كه اين دسته از گوساله ها در سن
بلوغ ،شير بيشتر و بهتري توليد مي كنند.

توجه

هرگز سر گوساله را با فشار زیاد به کنسانتره نزدیک نکنید ،زیرا ممکن است ذرات کنسانتره وارد حلق
گوساله شده و باعث خفگی حیوان شود.
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تغذیه دسته جمعی گوساله ها با شیر

استفاده از تغذیه کننده های خودکار شیر

بیشتر
بدانیم

تغذیه کننده های خودکار شیر
در سال های اخیر آگاهی در مورد اهمیت تغذیه گوساله با شیر روند رو به رشدی داشته و به همین
دلیل روش هاي جديد تغذيه از جمله تغذیه کننده های خودکار افزایش یافته است .برنامه ریزی رایانه ای
بسیاری از این دستگاه ها در زمینه اجرای هرگونه برنامه خوراک دهی قابل توجه می باشد.

توجه

برای اینکه جایگاه نگهداری گوساله ها را تحت کنترل خود داشته باشید ،نکات زیر را مورد توجه قرار
دهید:
 ١وضعیت و شرایط مو و چشم گوساله ها را بررسی کنید (درخشندگی و شفافیت).
 ٢میزان مصرف خوراک روزانه گوساله ها را در هنگام خوراک دهی بررسی کنید.
 ٣انگل های داخلی و خارجی را در نظر بگیرید و گوساله را معاینه نمایید.
 ٤مراقب سرفه های گوساله ها باشید ،زیرا می تواند عالئم یک بیماری تنفسی باشد.
 ٥شما باید از دمای بدن گوساله آگاه باشید .دمای طبیعی بین  ۳۸/۶تا  ۳۹/۱درجه سانتی گراد است.
دمای بدن برخی از گوساله ها ممکن است غیرطبیعی و در حد  ۴۱/۶باشد که در این موارد شما باید
به وضعیت تنفس حیوان توجه کنید.
 ٦شما باید بستر خشک و تمیز ،علوفه ،آب ،نمک و مواد معدنی الزم را در اختیار گوساله قرار دهید.
 ٧ظروف خوراک باید حتماً تمیز باشند.
 ٨رشد طبیعی گوساله باید به وسیله نوارهای مخصوص از طریق بررسی دور سینه یا باسکول
اندازه گیری شود.
 ٩برای بررسی اندام های حرکتی گوساله ،گوساله های مشکوک را از باکس های انفرادی خارج کنید و
وضعیت حرکت حیوان را بررسی کنید.
 10گوساله های بیمار باید  ۴بار در روز معاینه شوند و برای جلوگیری از انتشار بیماری باید از سایر
دام ها جدا شوند.
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 ١١بررسی و کنترل مستمر گوساله ها کلید موفقیت شماست.
 12بدون نظر دامپزشک و کارشناس مزرعه اقدام به درمان حیوان نکنید.

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

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)
تأمین کامل نیازهای غذایی گوساله

3

نمره
3

مراقبت هاي گوساله شيرخوار شايستگي كامل
تغذيه اي در شيرخشك ،شير،
تأمین نسبتاً کامل نیازهای غذایی گوساله 2
شايسته
كنسانتره گوساله
بدو تولد
نيازمند آموزش عدم تأمین کامل نیازهای غذایی گوساله 1

شاخ سوزی گوساله
آناتومی شاخ
در نشخوارکنندگان اهلی ،شاخ توخالی ،دایمی و از جنس کيتين بوده و پس از تولد ،رشد دایمی دارد .درم
به زائده شاخی چسبيده و به طرف نوک شاخ دارای رشد طولی و عرضی است .غالف شاخی توسط اپی تليوم
پوشاننده درم ،توليد شده که در قاعده نرم و تا اندازه ای شفاف است .اندازه و شکل شاخ ،تابع نژاد ،سن و
جنس می باشد.
رشد شاخ
در حدود  ٢هفتگی ،بافت نرمی ،در محل رشد شاخ مشخص می شود .در يک ماهگی سخت شده ،ولی به
استخوان پيشانی نمی چسبد .در  ٣ماهگی 2 ،سانتی متر طول دارد و تا بلوغ جنسی ماهانه  ١سانتی متر رشد
می کند .دارای رشد دائمی بوده و تحت تأثیر استرس (تغذیه ای ،زایمان و  )...قرار می گیرد و در اثر استرس
حلقه های کوچک و بزرگ تولید می شود .حداکثر برجستگی حلقه در انحنای داخلی وجود دارد .حلقه اول
معموالً در اثر اولين زايمان (2-3سالگی) ايجاد می شود .برای تخمين سن گاو می توان عدد  ١يا  ٢را به تعداد
حلقه های شمارش شده ،اضافه کرد.
صدمات وارده به شاخ
شاخ ها ،در نشخوارکنندگان اهلی ،نقش مفيدی ندارند ،صدمات وارده به شاخ عبارت اند از:
 ١جدا شدن غالف شاخی :باعث خونريزی شده ،خون بندی به صورت طبيعی انجام می گیرد و فقط نياز به
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اسپری آنتی بيوتيک وجود دارد.
 2شکستگی قسمت استخوانی شاخ :احتمال بروز سينوزيت در دام وجود دارد.
روش های حذف شاخ در گوساله
سن عامل مهمی در از بین بردن شاخ بوده و غالباً در تعیین روش حذف آن نقش دارد .چندین روش برای
حذف شاخ گوساله در زیر بیان شده است.
 ١استفاده از خمیر یا مواد شیمیایی
سوزاننده شاخ :از این روش برای از بین
بردن شاخ گوساله های بسیار جوان که سن
آنها بین  1-4هفته (ترجیحاً یک تا دو هفته)
و شاخ آنها بسیار کم رشد کرده است ،استفاده
می شود .در این روش مقداری خمیر سوزاننده
به تکمه شاخ مالیده می شود .این عمل
می تواند سوختگی شدیدی در پوست بدون
محافظ ایجاد کند ،بنابراین می توان با استفاده
از وازلین در پیرامون تکمه شاخی مانع جاری
شدن قطرات ماده شیمیایی سوزاننده به سر و
استفاده از خمیر سوزاننده برای شاخ سوزی
چشمان گوساله شد.
توجه

حذف شاخ در هر فصلی از سال و در تمام مناطق قابل اجرا بوده ،ضمن اینکه مشکالت بریدن شاخ،
خونریزی و نیز تجمع مگس در اطراف زخم ناشی از شاخ بری وجود ندارد.
مواد مورد استفاده در حذف شاخ به روش خمیر سوزاننده:

 ١قلم نيترات نقره
 2قلم سود يا پتاس :يک قطره آب روی نوک قلم ريخته ،با فشار روی موضع به صورت نيم دايره ،شاخ از
بين می رود.
 3خميرهای شاخ سوز :موی ناحيه شاخ را کوتاه نموده و همچنین وازلین در اطراف جوانه شاخ ماليده
مي شود تا از سرازیر شدن پماد شاخسوز و ورود آن به داخل چشم گوساله جلوگيري شود .سپس خمير به قطر
 2سانتي متر و ضخامت  1-2ميلي متر ،روی موضع مورد نظر ماليده مي شود .محل کار بايد ،خنک و دور از
باد و باران باشد .برای پيشگيری از تماس گوساله با گوساله های ديگر يا سرازير شدن خمير شاخ سوز ،گوساله
برای دو ساعت بايد به شکل انفرادی ،نگهداری شود .در صورت انتشار خمیر روی سر و صورت ،استفاده از
سرکه توصيه می شود.
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فعالیت
کارگاهی

شاخ سوزی با استفاده از ماده شیمیایی
سوزاننده

مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار مناسب  ٢وازلین
 ٣وسایل مهار گوساله
 ٤گوساله با سن  1تا  2هفته
 ٥خمیر یا پماد شاخسوزی

مراحل انجام کار:
 ١لباس کار مناسب بپوشید.
 ٢وازلین ،خمیر و محلول شاخ سوزی را تهیه
کنید.
 ٣گوساله مورد نظر را از گله و جایگاه خود خارج کنید.
 ٤گوساله را مهار کنید.
 ٥با یک قیچی موهای اطراف تکمه شاخ را بچينيد.
 ٦اطراف حلقه قاعده شاخ را با وازلین آغشته کنید.
 ٧خمیر سوزاننده را طبق دستورالعمل آن استفاده کنید.
 ٨ماده سوزاننده را با یک حرکت دورانی روی تکمه شاخ و مناطق اطراف آن آغشته کنید ،مراقب باشید
با پوست اطراف تماس پیدا نکند.
 ٩حدود  20دقیقه پس از استفاده از خمیر ،برای جلوگیری از پاک شدن آن ،از تماس گوساله تحت
درمان با سایر دام ها جلوگیری کنید.
 10گوساله را به جایگاه خود برگردانید.
 ١١پسماندهای حاصل از کار را به صورت بهداشتی معدوم کنید.
 12وسایل مورد استفاده را در محل خود قرار دهید.
ایمنی

از تماس خمیر یا مواد شیمیایی سوزاننده شاخ با پوست ،چشم و مخاطات پرهیز شود .مصرف خوراکی
فرآورده ممنوع می باشد.
ظرف محتوی باقی مانده دارو را باید با استفاده از سرکه شست و شو داد و سپس معدوم کرد.
 2استفاده از شاخ سوزهای برقی :بهترین روش برای از بین بردن شاخ گوساله در هر سنی که بلندی شاخ
کمتر از  1/9سانتی متر باشد ،استفاده از میله داغ یا شاخ سوز برقی است .بهترین زمان برای این کار وقتی
است که گوساله کمتر از چهار هفته سن دارد ،زیرا در این سن ،یک نفر می تواند گوساله را روی زمین مهار
کند و شخص دوم شاخ گوساله را با شاخ سوز برقی یا میله داغ از بین ببرد .شاخ گوساله ها را می توان تا قبل
از چهار ماهگی به وسیله شاخ سوز از بین برد.
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توجه

درصورت طوالنی شدن زمان شاخ سوزی با استفاده از شاخ سوزهای برقی ممکن است گوساله دچار
شوک و یا بی هوش شود.

فعالیت
کارگاهی

شاخسوزی با استفاده از شاخ سوزهای برقی
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار مناسب
 ٢گوساله با سن کمتر از چهار هفته
 ٣شاخسوز برقی
 ٤وسایل مهار گوساله
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار مناسب بپوشيد.
 ٢شاخسوز برقی را آماده کنید.
 ٣شاخسوز را مطابق دستورالعمل داغ کنید.
 ٤گوساله را مهار کنید.
 ٥شاخسوز داغ را روی تکمه شاخ و ته شاخ قرار دهید تا وقتی که یک حلقه پوست مسی رنگ اطراف
انتهای شاخ نمایان شود (شاخ سوز را بسته به اندازه شاخ  10-20ثانیه روی شاخ قرار دهید).
 ٦برای سوزاندن شاخ دوم مراحل باال را تکرار کنید.
 ٧بعد از انجام کار ،محل شاخ را ضدعفونی كنيد.
 ٨پس از اتمام شاخسوزی ،گوساله را به جایگاه خود برگردانید.
 ٩وسایل مورد استفاده را در محل خود قرار دهید.
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مدیریت پس از شاخسوزی
در روش استفاده از خمیر یا چسب سوزاننده ،گوساله هایی که شاخ آنها به این روش می شود باید برای چند
روز پس از درمان از باران یا آب دور نگه داشته شوند تا مواد شیمیایی سوزاننده در آب حل و جاری نشود و در
چشم های حیوان وارد نگردد .چند روز پس از شاخسوزی با مواد شيمیایی ،روی هر تکمه شاخ زخمی ظاهر
می شود .این زخم طی یک یا دو هفته برطرف می شود و به جای آن یک لکه صاف و بی مو از پوست به اندازه
یک سکه یک ریالی باقی می ماند .این لکه ها به تدریج با رشد موهای اطراف پنهان می شوند.
در هنگام استفاده از شاخسوز برقی ،اگر سوختگی شدید و عمیقی ایجاد نشود ،گوساله هایی که شاخ آنها با
این روش سوزانده می شوند ،نیاز به مراقبت زیاد ندارند .شاخ یا تکمه معموالً ظرف  4تا  6هفته خشک شده
و می افتد و یک ناحیه صاف و بی مو از خود به جای می گذارد.

آزمون ارزیابی عملکرد

رديف مراحل کار

4

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

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

شاخسوزی گوساله ،شاخسوز برقی شايستگي كامل
گوساله یا پماد شاخسوز ،وسایل
شايسته
مهار

انجام کامل مراحل شاخسوزی

3

انجام نسبی مراحل شاخسوزی

2

نيازمند آموزش

انجام ناقص مراحل شاخسوزی

1

از شیرگیری گوساله
بسیاری از پرورش دهندگان ،گوساله ها را در سن  8تا  10هفتگی از شیر می گیرند .این سن برای اکثر
گوساله ها سن مطلوبی می باشد .معیارهای اصلی از شیر گرفتن شامل سن گوساله ،وزن بدن و مقدار مصرف
ماده خشک می باشد .مقدار مصرف ماده خشک بهترین معیار برای از شیرگیری گوساله می باشد .همچنین
میزان ماده خشک مصرفی بهترین شاخص توسعه شکمبه در گوساله ها است .به طور معمول ،گوساله های
سالمی که روزانه یک کیلوگرم جیره آغازین (حداقل  750گرم ماده خشک) مصرف می کنند باید از شیر
گرفته شوند.
بحث
کالسی

مهم ترین مسئله در هنگام از شیرگیری گوساله ها ،توسعه شکمبه آنها است .چگونه می توان این موضوع
را متوجه شد؟ با توجه به تصاویر زیر توضیح دهید.
 :Aتغذیه با شیر
 :Bشیر و علوفه
 :Cشیر و مواد دانه ای
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اختالف بین توسعه شکمبه در گوساله های  6هفته ای

زمان از شیرگیری یک دوره بحرانی و استرس زا در زندگی گوساله ها است .تغییراتی که در زمان
از شیرگیری ایجاد می شود ،ممکن است آثار زیادی را بر زندگی گوساله ها داشته باشد؛ بنابراين از
شیرگیری باید به صورت تدریجی انجام شود تا از استرس پیشگیری شود .در زمان از شیرگیری ،غذای
حیوان از شیر ،علوفه و کنسانتره به خوراک تمام علوفه و کنسانتره و احتماالً سیلو تغییر می کند .عالوه
بر این تغییر ،مکان پرورش نیز تغییر می کند و گوساله ها از حالت نازپرورده خارج شده و به حال خود
رها می شوند و باید برای به دست آوردن غذا رقابت کنند .سایر مسائل مدیریتی مانند شاخ سوزی،
واکسیناسیون ،حذف سر پستانک های اضافی ،زدن شماره گوش نیز به این تغییرات اضافه شده و
مشکالت عدیده ای را به وجود می آورد .معموالً گوساله ها در چند روز بعد از شیرگیری کاهش وزن
خواهند داشت .به هرحال ،شرایط مدیریتی ما را مجبور می کند که تمام این تغییرات را در مدت
کوتاهی اجرا کنیم.
برای از شیرگیری گوساله ها می توان در ابتدا به سه روش زير اقدام نمود:
 ١کاهش وعده های شیردهی به یک بار در روز
 ٢رقیق نمودن شیر کامل با آب
 ٣گوساله را می توان به طور ناگهانی از شیر یا از جانشین شیر گرفت.
با به كارگيري روش های زیر مي توان استرس های دوره از شیرگیری را کاهش داد:
مکان انتقال را تمیز ،خشک و عاری از گرد و غبار نگه دارید.
گوساله های کمتر از  3ماه را از سایر گله جدا کنید.
از گوساله ها مراقبت دایمی به عمل آورید.
به تهویه جایگاه دقت کنید.
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فعالیت
کارگاهی

از شیرگیری گوساله ها
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار  ٢ترازو  3آب به میزان
کافی  4کنسانتره و علوفه  5گوساله
مراحل انجام کار
 ١لباس كار بپوشيد.
 2برای از شیرگیری گوساله ها به یکی از سه
روش زیر اقدام کنید:
الف) وعده های شیردهی را به یک بار در روز
کاهش دهید .سپس بعد از چند روز اقدام به
قطع شیر نمایید.
ب) شیر کامل را با آب رقیق کنید و در اختیار گوساله قرار دهید و به تدریج میزان شیر را کاهش دهید.
با این کار استرس را کاهش می دهید.
ج) گوساله را به طور ناگهانی از شیر بگيريد.
 3انتقال گوساله ها را از  2تا  4هفته پس از زمان از شیرگیری به تعویق بیندازید.
 4از همان علوفه و کنسانتره که گوساله ها قبل از شیرگیری استفاده می کردند ،بعد از شیرگیری نیز
استفاده كنيد.
 5سعی کنید به گوساله ها علوفه دهید تا سیستم بدن آنها به علوفه خشک عادت نماید.
 6برای بهبود مصرف خوراك ،آب به میزان کافی در اختیار گوساله قرار دهید.
 7نظارت دائم خود را از گوساله های تازه از شیر گرفته دریغ نکنید.
 8در صورت بروز مشکل و بیماری سریع دامپزشک را مطلع کنید.

آزمون ارزیابی عملکرد

رديف مراحل کار

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

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

از شيرگيري گوساله ،باكس گروهي شايستگي كامل
زمان 2-3 :ماهگي
گوساله
از شيرگيري در زمان نسبتاً مناسب 2
شايسته
از شيرگيري در زمان مناسب

5

نمره

نيازمند آموزش

از شيرگيري در زمان نامناسب

3

1
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زمان و نحوه انتقال گوساله ها به جايگاه گروهي
در دوره یک ماهه بعد از شیرگیری ،می توان از جایگاه های کوچک  3تا  5رأسی استفاده نمود و شرايط آن
را مشابه با دوران شیرخواری طرح ریزی نمود .این مسئله باعث می شود گوساله های دو تا سه ماهه در یک
گروه مجزا از گوساله های بزرگتر قرار گیرند و تغذیه آنها سالم باشد و مراقبت بهتری از آنها به عمل آید .این
جایگاه ها را می توان در کنار جایگاه گوساله های شیرخوار طراحی نمود و یک منطقه باز جلوی آن در نظر
گرفت تا گوساله ها در آن گردش کنند .برای جایگاههای نگهداری (پن ها) یک منبع دایمی آب در نظر بگیرید
و از یخ زدن یا سرد شدن بیش از حد آب جلوگیری کنید .برای هر گوساله حداقل  40سانتی متر آخور
پیش بینی کنید .در جلوی آخورها ،زنجیرها و جداکننده هایی قرار دهید تا هر گوساله بتواند خوراک مورد
نیاز خود را دریافت کند.

جايگاه گروهي گوساله
فعالیت
کارگاهی
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انتقال گوساله ها به جايگاه گروهي
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار
      ٢آب کافی
 ٣کنسانتره و علوفه  ٤گوساله
مراحل انجام کار
 ١لباس كار بپوشيد.
 2جایگاه را تمیز و ضدعفونی نمایید.
 3در دوره یک ماهه بعد از شیرگیری ،از جایگاه های
کوچک  3تا  5رأسی استفاده کنید.
 4پس از يك ماه گوساله ها را به جایگاه بزرگتر انتقال دهید.
 5متناسب با تعداد گوساله ها ،آبخوری و آخور تعبیه نمایید.
 6در چند هفته اول بعد از انتقال ،توجه و مراقبت بیشتری به گوساله داشته باشید.
 7وضعیت سالمتی و افزایش وزن گوساله ها را بررسي کنید.
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آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
رديف مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...
انتقال
گوساله های از شير گرفته
شده ،باكس گروهي
گوساله ها به
زمان 2-3 :ماهگي
جايگاه گروهي
6

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

شايستگي كامل

انتقال صحيح و به موقع گوساله
به جايگاه گروهي

3

شايسته

انتقال نسبتاً صحيح گوساله به
جايگاه گروهي

2

نيازمند آموزش

عدم انتقال گوساله به جايگاه
گروهي در زمان مناسب

1

183

ارزشیابی شایستگی پرورش گوساله
شرح کار:
1ـ كمك به زايمان (تولد گوساله)
2ـ مراقبت از گوساله بعد از زايمان
3ـ تغذيه مناسب گوساله
4ـ شاخسوزی گوساله
5ـ از شيرگيري
6ـ انتقال گوساله ها به جايگاه هاي گروهي
استاندارد عملکرد:
نگهداري از  10رأس گوساله
شاخص ها:
1ـ سالمت گوساله ها
2ـ گوساله هاي خشك شده و ضدعفوني بند ناف
3ـ ميزان مصرف آغوز ،شير ،كنسانتره و علوفه
4ـ گوساله شاخسوزی شده
5ـ تغذيه گوساله صرفاً با مواد علوفه اي و كنسانتره
6ـ وجود گوساله در جايگاه هاي گروهي
شرايط انجام كار:
باكس هاي انفرادي ،گوساله هاي شيرخوار ،جايگاه گروهي گوساله ،مواد خوراكي الزم ،مواد ضدعفوني كننده ،باكس و بستر.
ابزار و تجهيزات:
باسكول ،دماسنج ،مواد ضدعفوني كننده ،قيچي ،سطل شير ،طناب مقيد ،وسايل گرم كننده شير ،مواد علوفه اي و كنسانتره ،پستانك ،باكس انفرادي ،پماد
شاخسوز و شاخسوز برقی.
معیار شایستگی:
ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی از 3

1

كمك به زايمان (تولد گوساله)

2

2

مراقبت بهداشتي در بدو تولد

2

3

مراقبت هاي تغذيه اي در بدو تولد

2

4

شاخسوزی گوساله

2

5

از شيرگيري گوساله

2

6

انتقال گوساله ها به جايگاه گروهي

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
رعايت بهداشت فردي ،رعايت بهداشت در گوساله داني در زايشگاه ،ابزار و وسايل
بهداشتي ،ريزش مواد خوراكي يا شير روي زمين ،انتخاب فناوري مناسب ،مديريت
زمان ،داشتن درك درست از سيستم سازماني ،درست كاري و صرفه جويي.

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

2

*
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واحد یادگیری 7
پرورش حاشی
آیا تا به حال پی بردهاید؟
زايمان در شتر شامل چه مراحلی است؟
اقدامات اولیه بهداشتی پس از تولد چیست؟
تغذیه اولیه حاشی چگونه صورت می گیرد؟
در چه زمانی می توان حاشی را از شیر گرفت؟
از زمان های قدیم تاکنون ،شتر به دلیل توانایی تولید شیر ،گوشت و حمل و نقل در شرایط خشک و سخت،
یک حیوان بسیار مهم در مناطق بیابانی تلقی می شده است .با این حال ،با توجه به اینکه شترها بیشتر در
مناطق کمتر توسعه یافته نگهداری و پرورش داده می شوند ،تحقیقات کمتری دربارة شناخت و توسعه باروری،
تولید مثل و پرورش حاشی صورت گرفته است.
با بررسی بازده تولید مثل  30گله شتر در چند کشور دنیا ،نرخ زایش شتر تقریباً  40تا  50درصد و نرخ
مرگ و میر آن تا یک سالگی  10تا  17درصد گزارش شده است که می تواند آمار ناامیدکننده ای در مقایسه
با گله های صنعتی گاو (نرخ گوساله زایی  80درصد در هر سال) باشد .لذا برای افزایش بازده زايش در شتر
و زنده ماندن حاشی ها تالش بسیاری باید انجام شود .عدم توجه به این موارد موجب زیان های اقتصادی
شدیدی به شتردار می شود.

استاندارد عملکرد
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود 10 ،حاشی را تا مرحله از شيرگيري پرورش دهند.
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آبستني شتر
سن بلوغ جنسی در نژادهای مختلف شتر بسته به شرایط بین  12تا  36ماه متغیر است .به هرحال ،نباید شتر
ماده را در سنین کم آبستن نمود ،زیرا باعث فرسودگي دام ميشود؛ يعني از عمر مفيد آن براي باروري کاسته
ميشود .براي هر گله  30تا  40نفری شتر ماده
ميتوان از يک شتر نر استفاده کرد .دوره آبستني
شتر در ايران حدود يك سال مي باشد (بين 355
تا  389روز) .طول دوره آبستنی رابطه مستقیمی
با تغذیه خوب و کافی ،نژاد ،فصل ،سن ،زایش،
جنسیت حاشی و روش های نگهداری صحیح و
مناسب دارد .از هر شتر ماده می توان طی  2/5تا 3
سال دو حاشی به دست آورد كه می تواند تا سن 20
سالگی ادامه يابد .دو قلو یا سه قلوزایی در شترها
به ندرت پیش می آید .از ماه ششم آبستنی به بعد،
شتر بالغ دو كوهانه
شیر شتر به تدریج کاهش یافته و در نهایت متوقف
می گردد.
شتر نر برخالف شتر ماده داراي فصل جفت گیري است و این فصل جفتگیری متناسب با زمان آمادگی شتر
ماده برای باروري است .فصل جفت گیري شتر در نیمکره شمالی در ماههاي انتهایی فصل زمستان است و دوره
یا فصل مستی شتر نامیده میشود .شتر در این موقع در حالت هیجان جنسی قرار دارد که نشانههای آشکاری
دارد .در چنین حالتی کام نرم حیوان بزرگ میشود و از دهان بیرون میزند .چنانچه دو شتر نر همزمان در
حالت مستی باشند ،آن دو جنگ و ستیز میکنند و شتر پیروز اقدام به جفتگیری با شتران ماده میکند و
شتر مغلوب حالت مستی خود را از دست میدهد.
درصورتي كه دام نر براي جفت گيري به یک شتر ماده آبستن نزديك شود ،ماده آبستن دم خود را به
طريق مخصوصي جمع کرده و فرار مي كند .برای تشخیص آبستنی در شتر روش های مختلفی وجود دارد.
قابل اعتمادترين راه براي تشخيص آبستني تست
ركتومي مي باشد (روش لمس از طریق رکتوم) و
روش ديگر لمس آن از خارج و در طرف راست
شكم است .در ماه نهم و دهم بارداري شتر،
ميتوان جنين را در قسمت راست شکم آن لمس
کرد .استفاده از روش اولتراسونیک روش جدیدی
در این زمینه است و در سال های اخیر از کاربرد
روش اولتراسونیک روی شتر در ایران نتایج خوبی
به دست آورده اند.
تست ركتومي (روش لمس از طریق رکتوم)
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استفاده از اولتراسونیک برای تشخیص آبستنی شتر

نحوه تغذيه مادر اثر مهمي در رشد جنين دارد .عدم تغذيه كامل مادر در دوران جنيني احتمال سقط جنين
را افزايش مي دهد .ميانگين طول مدت آبستني شترهاي دوكوهانه مغان  12/8ماه گزارش شده است.

پرورش شتر در مرتع با پوشش گياهي نسبت ًا خوب
توجه

پرورش شتر در مرتع با پوشش گياهي فقير

در مدیریت سنتی بعد از بلوغ دیررس هر دو سال یک بار معموالً یک حاشی متولد می شود ،اما با
مدیریت تولید مثلی مطلوب می توان سن بلوغ را کاهش و تعداد زایش را در  3سال به  2حاشی بهبود
داد و از طرفی می توان فصل مناسب برای زایش را انتخاب کرد .در نتیجه ،میتوان تعداد زایش در طول
عمر مفید دام را چند بار افزایش داد.
با توجه به برنامه زیر می توان در گله های داشتی به دو بار زایش در سه سال دست یافت.
جفت گیری

زایش سوم

جفت گیری

بهمن ١٤٠٠

مهر ١٤٠٠

شهریور 13٩٩

زایش دوم

جفت گیری

اردیبهشت 13٩٩

فروردین 13٩٨

زایش اول
بهمن 13٩٧
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دالیل بازده پایین زایش در شتر
تولید مثل فصلی و فصل جفتگیری نسبتاً کوتاه
دوره پیش از بلوغ طوالنی
دوره آبستنی بلند مدت  13ماهه
عدم فحلی (آنستروس) ناشی از شیردهی طوالنی
  8ــ 10ماهه
تغذیه نامطلوب
شرایط محیطی نامساعد
عدم رعایت بهداشت و بیماری ها
عدم شناخت و استفاده از تکنیک های تولیدمثلی
مانند روش های همزمانی فحلی ،تلقیح مصنوعی ،تولید و جمع آوری جنین
توجه

شتر مانند گوسفند و مادیان یک حیوان پلی استروس فصلی است .یعنی تولید مثل تحت تأثیر عوامل
مختلف فقط در برخی از فصول سال فعال است.

مراحل زايمان در شتر
زایمان طبیعی شتر به سه مرحله تقسیم می شود :مرحله مقدماتی ،مرحله خروج جنین (زایمان) و مرحله
خروج جفت .برای یک زایمان صحیح ،داشتن اطالع از مراحل زایمان اهمیت دارد.
پانزده روز پیش از زايمان ،پستان شتر پر از شير مي شود .با نزديك شدن زمان زايش ،ليگمان ها و عضالت
اندام هاي تناسلي شتر شل مي شود و دو فرورفتگي در دو طرف دم حيوان ظاهر مي گردد .دام حالت خستگي
پيدا نموده و اطراف واژن خون جمع شده و آماس مي كند .سه الي پنج ساعت قبل از زايمان حيوان ناآرام
است و مرتباً روي زمين مي خوابد و اص ً
ال خوراک نمي خورد.
الف) مرحله مقدماتی :اولین مرحله که مرحله دردهای زایمان است به مدت  24تا  48ساعت طول می کشد.
انقباضات رحمی شروع می شود .گردن رحم باز می شود و با بی قراری متناوب مشخص می شود .در پایان
مرحله ممکن است کیسه آب پاره شود.

شترهاي آماده زايش
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پرورش گوساله و حاشی

ب) مرحله خروج جنین :از زمان بروز نشانههای زايمان تا تولد كامل حاشی  2تا  3ساعت طول مي كشد.
بعد از شروع و ادامه دردهاي زايمان ،مرحله زايش شروع مي شود كه در شتر يك كوهانه حدود  25دقيقه و در
شتر دوكوهانه حدود  40دقيقه به طول می انجامد .دليل طوالني تر بودن مدت زايش در شترهاي دوكوهانه،
ممكن است بزرگتر بودن حاشی آنها باشد .زایمان شتر درحالت نشسته و گاهی اوقات نیز در حالت ایستاده
اتفاق میافتد .میزان مایعات رحمی در موقع زایمان حدود  9لیتر می باشد و در اکثر موارد وضعیت جنین
به صورت قدامی و طبیعی است .انقباضات رحمی و زور زدن های حیوان مادر به فاصله  1تا  ۵دقیقه رخ میدهد
و کیسه آب (االنتوکوریون) قبل از اینکه به فرج برسد ،پاره می شود.

مرحله خروج جنین

ج) خروج جفت :سومين مرحله زايمان يا خروج جفت
حدود  15دقيقه تا يك ساعت به طول مي انجامد .ولي
در بسياري از اوقات ممكن است جفت نيز هم زمان با
حاشی خارج شود .گاهی اوقات غشاهای جنینی ممکن
است به صورت کامل و خیلی زود بعد از جنین خارج
شود .غشاهای جنینی به وسیله مادر خورده نمی شوند.
نوزاد پس از تالش فراوان حدود نیم ساعت بعد از تولد
مرحله خروج جفت
می تواند روی پای خود بایستد.
ميانگين درصد زايش در شترهاي دوكوهانه مغاني حدود  99درصد بوده است .زايش ها از اوايل دي
شروع و تا پايان فروردين ادامه دارد .در شترهاي مغان حدود  58درصد از زايش ها در فصل زمستان و
حدود  42درصد آن در بهار رخ می دهد ،ولي در شترهاي خراسان ،حدود  64درصد زايش ها در بهمن،
حدود  34درصد در اسفند و حدود  2درصد در فروردين ماه به دست آمده است .حدود  73درصد زايش ها
در روز و حدود  27درصد آنها در شب انجام می گیرد .حدود  50درصد از شتران دوكوهانه ماده در شكم
اول زايش دچار سخت زايي مي شوند .درصد مرده زايي ،سقط جنين ،دوقلوزايي ،ناباروري و قصر ماندن
شترهاي مغان بسیار پایین است ،درحالي كه در شترهاي خراسان حدود  9درصد از حاشی ها بعد از
زايش تلف مي شوند.

189

به طور کلي برای کمک کردن به شتر در حال زایمان باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
شتاب زده عمل نکنید.
دست ها را تا باالی بازو شسته و پشت (عقب) شتر را کام ً
ال شسته و ضدعفونی کنید.
دستکش مامایی بپوشید و دستکش را با مقدار زیادی صابون مایع ،روغن یا پارافین کام ً
ال لیز کنید.
وضعیت حاشی را مشخص کنید .اگر حالت های زیر مشاهده شود ،شانس موفقیت زیاد است.
مچ حاشی از فرج خارج شود و سر وارد لگن شده باشد.
سم حاشی در زمان زور زدن از فرج خارج شود.
با ورود دست به فرج اطراف حاشی فضای کافی وجود داشته باشد.
توجه

شتر حاشی خود را نمي ليسد و از اين رو الزم است نوزاد شتر را خشك نمود و تا چند روز رويش را
پوشاند .شترهاي ماده در دو ماه آخر آبستني و حدود سه هفته پس از زايش بايد تحت مراقبت بيشتري
قرار گیرند و از تغذيه بهتري برخوردار باشند.

حاشی تازه متولد شده

وزن حاشی به هنگام تولد  25تا  52کيلوگرم است .به طور متوسط وزن نوزادها حدود  38کيلوگرم می باشد.
توجه
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ممکن است شتر ماده به هنگام زایمان از ترس و ناراحتی به اطراف بدود و صدمات جبران ناپذیری به
جنین و یا حاشی در حین تولد وارد آورد .بنابراین ،توصیه می شود که شتر به جایی محکم بسته شود.
همان طور که گفته شد ،شترها در بیشتر موارد نوزاد خود را درحالت نشسته به دنیا می آورند و به ندرت
به کمک انسان احتیاج دارند زیرا نوزاد اکثرا ً طبیعی (با وضعیت سر بین دو دست) به دنیا می آید.

پرورش گوساله و حاشی
نکات زیست
محیطی

به منظور جلوگیری از انتشار بیماری و آلودگی در فصل زایش شترها ،پسماندهای حاصل از ترشحات
زایمان و جفت را از بهاربند جمع آوری کرده و با آهک دفن کنید.

جفت شتر

علل افزايش فاصله بين دو زايش در شتر
افزايش فاصله دو زايش در شتر داليل مختلفي دارد كه مهمترین آنها عبارت اند از كوتاه بودن فصل جفت گيري،
عدم توانايي شتر نر براي جفت گيري با تمامي گله ،طوالني بودن مدت آبستني ،سقط جنين و به تأخير افتادن
اولين فحلي پس از زايش .اگرچه بعضي از شترهاي ماده ،سه ماه پس از زايمان فحل مي شوند ،ولي اولين فحلي
پس از زايش گاهي تا يك سال به تأخير مي افتد .تغذيه و كمبود مواد غذايي در اين مسئله نقش مهمي دارد.
نظر به اينكه زايش و جفت گيري شتر تقريباً همزمان است ،اين خود عامل محدودكننده اي براي جفت گيري
تعدادي از شترهاي ماده مي باشد و حتي در مواقعي كه دام سقط جنين مي كند نيز جفت گيري دوباره دام
ممكن است تا سال بعد به تأخير بيفتد.
افزایش اطالعات دامداران در مورد بهترين زمان جفت گيري دام در طول مدت فحلي (روز اول يا دوم) و
جفت گيري دستي ممكن است بر افزایش درصد باروري اثر مستقيم داشته باشد .فاصله بین دو زایش در
شترها معموالً دو سال است .معموالً درصد زايمان گله هاي شتر در هر سال  40تا  80درصد است ،ولي در
صورت مديريت مطلوب و تغذيه خوب ميتوان فاصله بين دو زايش را كاهش داد .نگهداري نامناسب و بيماري
ممكن است ،باعث تلفات شديد بين  30تا  60درصد شود.
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شتر تازه زا

علل سقط جنين
روش هاي نادرست نگهداري و بيماري در تشديد سقط جنين و ميزان باروري دام اثر مي گذارد .در بعضي از
موارد به ماده هاي باردار فرصت استراحت داده نشده و تا هنگام زايمان از آنها كار كشيده مي شود كه اين عمل
ممكن است باعث سقط جنين يا به دنيا آوردن حاشی هاي مرده و ايجاد مشکالتی در توليدمثل حيوان شود.
هم خوني در گله نيز مي تواند يكي از داليل افزايش سقط جنين در شتر باشد.

حاشی سقط شده
فعالیت
کارگاهی
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کمک به زایمان
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار
 ٢زایشگاه تمیز و روشن
 ٣طناب برای بستن شتر
 ٤سطل تمیز  ٥آب ولرم
 ٦دستکش
 ٧ماده لیز کننده (صابون زایمان یا روغن معدنی)

پرورش گوساله و حاشی

 10چراغ قوه
 ٩برس زبر و سطل
 12دستمال کاغذی       13زنجیر دستگیره دار مامایی

 ٨ماده ضدعفونی کننده (بتادین)
 11طناب دهنه
مراحل انجام کار
 ١لباس كار بپوشيد.
 ٢وسایل و امکانات الزم را در دسترس قرار دهید.
 ٣شتر را در زایشگاه حتماً مهار کنید و محکم به جایی ببندید (اکثر شترها در هنگام درد زیاد شروع به
دویدن می کنند و ممکن است به جنین صدمه بزنند).
 ٤قبل از زایش ،بستری تمیز و نرم را آماده کنید.
 ٥قسمت پشتی و اطراف فرج شتر را شست وشو و ضدعفونی نمایید.
 ٦در هنگام زایمان حتماً نظارت داشته باشید تا در صورت نیاز کمک کنید.
 ٧بعد از زایمان ،وسایل را جمع آوری کنید.
توجه

اگر وضعیت جنین غیرطبیعی است و نمی توانید به شتر کمک کنید ،فورا ً دامپزشک را مطلع کنید ،زیرا
بدون کمک نیروی تخصصی ،احتمال تلف شدن شتر و حاشی بسیار زیاد است.

آزمون ارزیابی عملکرد
رديف

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

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی) نمره

انجام صحيح مراحل كمك به زايمان
كمك به شتر نزديك به زايش،
شايستگي كامل
شتر
زايمان مواد ضدعفوني كننده،
طناب ،زایشگاه
شتر
انجام نسبتاً صحیح مراحل كمك به
2
شايسته
زايمان شتر
3

1

نيازمند آموزش

انجام ناقص مراحل كمك به زايمان
شتر

1

نگهداری از حاشی
تولد حاشی هاي سالم ،نشان دهنده ميزان موفقيت در برنامه توليدمثل اروانه (شتر ماده مولد یا )Arvaneh
و مراقبت صحیح از آنها در هنگام بارداري و زايمان است .تقريباً حاشی ها در فصل زمستان و اوايل بهار در
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شرايط آب و هوايي نسبتاً سرد به دنيا مي آيند .حاشی ها در مقابل سرما بسيار حساس مي باشند ،زیرا از محيط
گرم رحم و با بدني مرطوب ناگهان وارد محيطي سرد مي شوند ،ضمناً حجم بدن آنها نيز كوچك بوده كه
باعث تسريع در سرماخوردگي و يخ زدگي حاشی ها مي شود .شترداران براي جلوگيري از سرماخوردگي و يخ
زدن حاشی هاي تازه متولد شده ،بدن آنها را به وسيله نمدهايي كه از كرك و موي شتر بافته اند ،مي پوشانند
و سپس مادر را به همراه حاشی خود به طرف جايگاه نگهداري انتقال مي دهند .گاهي اوقات نيز درصورت
مساعد بودن شرايط آب و هوايي ،حيوان ماده را به همراه حاشی خود رها كرده تا به گله بپيوندند .پس از
زایش هنگامی که حاشي از مادر فاصله می گیرد یا زمانی که مادر خیلی زود بعد از زایمان بلند می شود بند
ناف پاره می شود .سوراخ بینی حاشی را باید از موکوس تمیز کرد تا به آسانی تنفس کند.
حاشی باید بالفاصله پس از تولد از آغوز تغذیه کند ،زیرا آغوز ملین و داراي پادتن هایی است که حاشی را در
مقابل عفونت های تنفسی و روده ای محافظت می نماید.

حاشی تازه متولد شده

پس از به دنيا آمدن حاشي ها ،بايد آنها را عالمت گذاري نمود .پالک کردن گوش راست حاشي هاي نر و
گوش چپ حاشي هاي ماده مي تواند در جدا كردن آنها بسيار مؤثر باشد .براي این منظور از پالك هاي
پالستيكي يا فلزي استفاده مي كنند و عالوه بر اين در گله هاي بزرگتر ران و گردن يا صورت حيوان را با
گذاشتن داغ سرد شمارهگذاري مي كنند .براي مشخص شدن بهتر شماره در شترهاي مسابقه معموالً از
روش داغ نیتروژن براي عمل شماره زدن روي
گردن استفاده می شود .شناسايي دام و نگهداري
آن بسيار مهم است .در يك بررسي ،بهترين زمان
عالمت گذاري با داغ سرد در گروه سني باالي 7
سال به مدت طوالني (بيش از  30ثانيه) با فلز
آلومينيوم و سپس آلياژ برنج گزارش شده است.
براي رؤيت شماره ها ،نواحی فاقد مو مانند روي پا
توصيه شده است.
پالک زدن شتر
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پرورش گوساله و حاشی
فعالیت
کارگاهی

اقدامات اولیه بهداشتی پس از تولد
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار
 2تنتورید قوی
 4کتابچه یادداشت
 3قیچی یا چاقوی جیبی
مراحل انجام کار
 ١لباس كار بپوشيد.
 2به حاشی نزدیک شوید ،آن را محصور کنید و به پهلو
بخوابانید .یا در کنار دیوار یا حصار میان دو پا قرار داده و
مهار کنید.
 3بالفاصله پس از تولد ،ناف حاشی را با محلول تنتورید
 7درصد ضدعفونی کنید .با یک چاقوی جیبی یا قیچی
تمیز ناف را از  5تا  10سانتی متری شکم حاشی کوتاه کنید و نواحی اطراف آن را مجددا ً با تنتورید
آغشته کنید.
 4حاشی باید  15تا  30دقیقه پس از تولد آغوز دریافت کند.
 5همزمان با درمان ناف و تزریق ویتامین ،می توانید سایر روش ها مانند خال کوبی ،شماره زنی گوش،
اخته کردن و غیره را نیز انجام دهید.
 6تا چند روز پس از زایمان شتر تازه زا را کنترل کنید و درصورت بروز مشکل و بیماری سریعاً
دامپزشک را مطلع نمایید.

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

2

مراقبت هاي مواد ضدعفوني كننده
لوازم كوتاه كردن
بهداشتي در
بند ناف
بدو تولد
كنسانتره

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

انجام كامل عملیات بهداشتي در
شايستگي كامل
بدو تولد

3

انجام نسبی عملیات بهداشتي در
بدو تولد

2

انجام ناقص عملیات بهداشتي در
نيازمند آموزش
بدو تولد

1

شايسته

نمره
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تغذيه شترهاي نوزاد
شترهاي تازه زا تا  7روز پس از زايمان ماك يا كلستروم توليد مي كنند .حاشي ها مشابه نوزاد ساير حيوانات
پستاندار ،بعد از تولد حتماً بايد از آغوز و شير مادر به عنوان يك غذاي كامل استفاده كنند ،زیرا شکمبه آنها
توسعه نیافته است و توانایی هضم مواد غذایی گياهي را ندارند .مصرف آغوز براي حاشی ها با هدف تأمين
آنتي بادي ،موادمعدني ،پروتئين و انرژي ضروري است .هر حاشی بايد در هر روز حدود  10درصد وزن زنده
خود آغوز و سپس شیر مصرف كند.

تغذیه حاشی از پستان مادر

تغذیه حاشی با سر پستانک

مقايسه تركيب كلستروم و شير شتر (درصد)
ماده غذایی

آب

ماده خشک چربی پروتئین الکتوز خاکستر

کلستروم در روز اول

75/2

24/8

0/15

17/8

6/2

2

شیر شتر بعد از  ٨روز

86/9

13

4/1

3/4

4/5

0/7

خوردن بیش از حد شیر می تواند باعث به هم خوردگی تعادل دستگاه گوارش و اسهال و گاهی نیز مرگ
حاشی ها شود .در زمانی که حاشی از پستان مادر شیر می خورد ،پستانک ها را با کیسه یا تور سیمی سبدی
شکل می بندند تا حاشی نتواند در هر زمان به پستانک دسترسی داشته باشد (در روش پرورش حاشی
همراه مادر) .در قزاقستان حاشی روزی سه بار و هر بار فقط از  2پستانک می تواند شیر دریافت کند.
گاهي اوقات مادرها ،نوزادان خود را قبول نمي كنند ،این مورد بيشتر در مورد ماده هايي كه براي اولين
بار زايمان كرده اند پيش مي آيد .در اين زمان شتردار بايد شير مادر را دوشيده و به طور دستي به مصرف
حاشي برساند .البته در بعضي موارد ممكن است اين حاشي ها توسط ساير شترهای ماده جهت شير دادن
پذيرش شوند.
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پرورش گوساله و حاشی
فعالیت
کارگاهی

تغذیه اولیه حاشی ها
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 2آغوز
 ١لباس کار
 3شیر
 4سطل های سرپستانک دار یا ساده
 5کنسانتره
مراحل انجام کار
 ١لباس كار بپوشيد.
 2بالفاصله بعد از زايش اقدام به خوراندن
آغوز به حاشی نمایید (یا به طور مستقیم از پستان شتر مادر یا غیرمستقیم با استفاده از سرپستانک).
 3هر حاشی بايد در هر روز حداقل  8تا  10درصد وزن زنده خود آغوز مصرف كند.
 4شترهاي تازه زا تا  7روز پس از زايمان ماك يا كلستروم توليد مي كنند.
 5کمک کنید حاشی پس از تولد پستان مادرش را به راحتی پیدا کند .اول یک پستانک ،سپس دو
پستانک و به مرور بقیه پستانک ها را در اختیار حاشی قرار دهید.
 6درصورت پرورش جداگانه حاشی ها ،حداقل  2لیتر آغوز بدوشید و طی 30دقیقه اول حاشی را تغذیه کنید.
 7حاشی را برای شیر خوردن از سطل یا بطری پستانك دار آموزش دهید.
 8درصورت سرد بودن آغوز ،آن را قبل از تغذیه تا  39درجه سانتی گراد به روش بن ماری (حمام آب
گرم) گرم کنید.
 9وعده دوم آغوز را طی  6تا  9ساعت پس از تولد تغذیه کنید .به طور متوسط در روز اول تولد  3تا
 4وعده آغوز به حاشی بدهید.
 10آب باید در همه اوقات در دسترس حیوان باشد.
 11پس از تغذیه ،سطل یا بطری سرپستانک دار و تمام وسایل تغذیه را کام ً
ال بشویید و ضدعفونی کنید.
 12پس از یک هفته می توانید به حاشی ها دو وعده شير در روز و كنسانتره را بدون محدوديت و آزاد
در داخل سطل در اختیار آنها قرار دهید.
 13حاشی را برای تغذيه با کنسانتره عادت دهید.

آزمون ارزیابی عملکرد
رديف

3

مراحل کار

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

شير ،پستانك ،سطل
مراقبت هاي
تغذيه اي در بدو مخصوص شيردهي ،آغوز
تولد

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره
نمره دهی)

شايستگي كامل

تغذيه صحيح

3

شايسته

تغذيه قابل قبول

2

نيازمند آموزش

تغذيه غيرقابل قبول

1
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فرایند نگهداری تا زمان از شیرگیری
حساس ترين دوره نگهداري هر دام ،از زمان تولد تا سه هفتگي است؛ زيرا در اين زمان حاشي ها بسيار حساس
هستند .بيشترين تعداد مرگ و مير نيز مربوط به اين دوره مي باشد .رعايت نکات بهداشتي در هنگام زايمان
و مصرف آغوز پس از تولد به ميزان كافي ضرورت دارد .همچنين توجه به نوزاد براي مصرف شير مادر در
ماه هاي اول زندگي حائز اهميت است .اگر اين موارد رعايت نشوند ،باعث كاهش رشد حاشي و حتي مرگ آن
مي شود .اگر حاشي به صورت آزاد با شير تغذيه شود ،دچار بيماري هاي گوارشي خواهد شد .به اين ترتيب،
اسهال و تلفات در بين حاشي ها افزايش مي يابد .اگر شتر ماده شير زيادي داشته باشد ،ابتدا روزانه تا يک ليتر
شير به حاشي داده مي شود .به تدريج با افزايش سن حاشي مقدار شير مصرفي نيز افزايش مي يابد .در روش
نگهداري حاشي در مجاورت مادر براي کنترل مصرف شير حاشي بايد سرپستانک هاي مادر را با کيسه يا تور
سيمي سبدي شکل که به آن مايه بند مي گويند ،محدود كرد .با اين کار حاشي نمي تواند در هر زمان به
پستان مادر دسترسي داشته باشد .در ابتداي تولد ،يک سرپستانک سپس دو سرپستانک و به مرور زمان بقيه
سرپستانک ها در اختيار حاشي قرار مي گيرد .به طوري که در سن  8تا  9ماهگي ،حاشي تمام سرپستانک هاي
مادر را براي مصرف شير در اختيار دارد .يک شتر ماده خوب مي تواند تا  10ليتر شير توليد کند.
حاشي در سن يک هفتگي تا حدودي قوي تر شده و مي تواند مادر خود را در مرتع دنبال کند .در سن  4تا 5
هفتگي ،شروع به خوردن علوفه مي کند .در اين زمان با كاهش مصرف شير روزانه مي توان حاشي را مجبور
به مصرف علوفه كرد .وزن حاشي در سه ماهگي حدود  75تا  85کيلوگرم است.
برای از شیر گرفتن حاشی ها باید میزان شیر مصرفی روزانه آنها را كاهش داد .از شيرگيري حاشي ها معموالً
در سن  9ماهگي انجام مي شود ،اما زماني که وضعيت علوفه مناسب نباشد تا سن  15ماهگي نيز حاشي
مي تواند از شير مادر تغذيه كند .پس از شيرگيري بايد آنها را دور از مادر نگه داشت و به مرتع برد .اگر حاشي ها
براي پروار از مادر جدا نشوند تا سن  12ماهگي از شير مادر تغذیه مي كنند .از شير گرفتن حاشي ها مي تواند
به تدريج يا يك باره صورت گيرد .درصورتي كه کیفیت مرتع خوب باشد ،مي توان حاشي را زودتر از زمان
معمول (در سن  6ماهگي) از شير گرفت.

تغذيه حاشی با علوفه
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وزن تولد حاشی به عوامل مختلفي مانند توارث ،آميخته گري ،طول دوره آبستني ،خصوصيات مادري مانند
وزن ،سن و شرايط تغذيه مادر در زمان بارداري ،دفعات زايمان (شكم زايش) ،فصل زايش ،جنس ،وضعيت
تغذيه ،بهداشت و به طوركلی مديريت دام بستگي دارد .متوسط وزن تولد حاشی هاي شتر يك كوهانه نژادهاي
مختلف مربوط به چند كشور بین  25-50کیلوگرم (متوسط  38كيلوگرم) ذکر شده است .عمدتاً مدت زمان
آبستني و نيز سن و تعداد زايمان شتر مادر به طور معني داري بر وزن تولد مؤثر است.
شترهای تازه به دنیا آمده در سن دو یا سه ماهگی به سرعت افزايش وزن پیدا می كنند ،این افزایش وزن
به طور متوسط  ۲۵ـ  ۲۰كیلوگرم در ماه بوده و تا سن یك سالگی میزان افزايش وزن آنها در ماه به  ۱۰ـ ۸
كیلوگرم می رسد .كاهش میزان افزایش وزن در سال های بعد نیز ادامه داشته و در سن  8سالگی شترها به
وزن تقریباً ثابتی می رسند.
براساس تحقیقات به عمل آمده بهترین سن و وزن پرواربندی شترها کمتر از  ۲سال می باشد که دارای وزن
زنده  ۱۲۰تا  ۲50کیلوگرم هستند و بهتر است در وزن  ۲۲۰تا  ۳۰۰کیلوگرم به فروش برسند؛ زیرا در
این سنین شترها از توانایی خوبی برای افزایش وزن و درصد الشه ( ۵۴درصد) برخوردار می باشند .همچنين
بهترين زمان كشتار حاشي ها از نظر كيفيت گوشت و سرعت رشد در تشابه با گوشت گوساله ،سن  1تا 2
سالگي است.

پرورش حاشی در جايگاه
بیشتر
بدانیم

دركشور لیبی پس از  ۱۲هفته به طور متوسط وزن حاشي هاي نر به  ۱۵۶كیلوگرم و ماده ها به ۱۱۲
كیلوگرم می رسد ،شترهای ماده در سال اول ،دوم ،سوم به ترتیب  ۵۳۰ ،۴۵۰ ،۳۱۰كیلوگرم افزایش
وزن پیدا می كنند .وزن متوسط شترهای ماده بالغ  ۶۸۷كیلوگرم می باشد كه از  ۹۱۶ـ  ۵۶۰كیلوگرم
متغیر است .وزن متوسط شترهای نر بالغ  ۸۳۰كیلوگرم می باشد .وزن متوسط حاشي سه ماهه در
روسیه ،در شتر یك كوهانه  ۷۹/۶كیلوگرم (در آغاز تولد  ۴۰ـ  ۳۵كیلوگرم) شتر دو كوهانه ۸۷/۶
كیلوگرم و برای دورگه ها  ۱۰۴كیلوگرم است .درسن ۱۵ماهگی شترهای یك كوهانه  ۳۱۰كیلوگرم،
دوكوهانه  ۳۹۰كیلوگرم و دورگه ها  ۴۱۰كیلوگرم وزن دارند .در سال دوم تقریباً حدود  ۱۷۰كیلوگرم
به وزن آنها اضافه می شود .در  ۲/۵سالگی به طور متوسط وزن شتر به حدود  ۴۷۷كیلوگرم می رسد.
افزایش وزن از این زمان به بعد تا سن  ۶/۵سالگی قابل ذكر نمی باشد.
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بحث
کالسی

مهمترین مسئله در رشد و بازدهی باال ،ضرورت توجه به تأمین مواد مغذی در دوره های پرورش است.
با توجه به مطالب زیر ،آن را تحلیل کنید.

عوارض عدم توجه به تأمین ریزمغذی ها در دوره های مختلف پرورش شتر
آبستن یک تا  ١٠ماه
تغذیه از مرتع و پس چر

یک ماه آبستنی
نگهداری جنین

کاهش عمر مفید دام
مستعد در برابر بیماری های عفونی و انگلی
افزایش سقط جنین
کاهش رشد بهینه جنین

فعالیت
کارگاهی
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جفت گیری
فالشینگ

کاهش نرخ آبستنی

زایش

دو ماه قبل زایش

شیردهی

آبستن سنگین

کاهش تولید شیر
کاهش رشد نوزاد
تلفات نوزاد
الغری مادر
بدپشمی
تأخیر در باروری

مسمومیت آبستنی
ادم پستان
تب شیر
مرده زایی
سخت زایی
جفت ماندگی

از شیرگیری حاشی ها
مواد ،تجهیزات و شرایط الزم
 ١حاشی  2جایگاه نگهداری حاشی ها  3علوفه و کنسانتره
مراحل انجام کار:
برای از شیرگیری حاشی ها می توان در ابتدا به یکی از سه روش زیر اقدام کنید:
الف) وعده های شیردهی را به یک بار در روز کاهش دهید .سپس بعد از چند روز اقدام به قطع شیر
نمایید.
ب) شیر کامل را با آب رقیق کنید و در اختیار حاشی ها قرار دهید و به تدریج میزان شیر را کاهش
دهید .با این کار استرس را کاهش می دهید.
ج) حاشی را می توان به طور ناگهانی از شیر گرفت.
 ١حاشي ها را می توان از  6ماهگي به بعد با توجه به امکانات تغذیه ای و شرایط محیطی از شير گرفت.
 2انتقال حاشی ها را از  2تا  4هفته پس از زمان از شیرگیری به تعویق بیندازید .این کار استرس را
کاهش می دهد.
 3از تغییر بیش از حد دما در قبل و بعد از شیرگیری جلوگیری نمایید.
 4در سن  4تا  5هفتگی حاشی ها را با علوفه تغذیه کنید.
 5از همان علوفه و کنسانترهای که قبل از شیرگیری حاشی ها دریافت می کردند ،بعد از شیرگیری نیز
استفاده کنید.

پرورش گوساله و حاشی

 6سعی کنید به حاشی ها علوفه دهید تا دستگاه گوارش آنها به علوفه خشک عادت کند.
 7برای بهبود مصرف علوفه ،آب به میزان کافی در اختیار حاشی ها قرار دهید.
 8نظارت دائم خود را از حاشی ها در زمان از شیرگیری دریغ نکنید.
 9درصورت بروز مشکل و بیماری ،دامپزشک را مطلع سازید.
 10جیره حاشی ها را بعد از شیرگیری به تدریج تغییر دهید.
 11جیره حاشی ها باید از لحاظ انرژی ،پروتئین ،ویتامین ها و مواد مغذی متعادل باشد.
 12بیشتر حاشی های نر پروار شده ،در سن یک تا دو سالگی به کشتارگاه فرستاده می شوند ،بنابراین آنها
را با جیره پرواری تغذیه کنید.
 13حاشیهای ماده در گله نیز به زودی جایگزین شترهای مادر می شوند.

آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
رديف مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...
از شیرگیری
حاشی ها
4

محل استقرار
غذاي كمكي
زمان از شيرگيري

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

شايستگي كامل

از شيرگيري در زمان مناسب

3

شايسته

از شيرگيري در زمان نسبتاً
مناسب

2

نيازمند آموزش

از شيرگيري در زمان نامناسب

1
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ارزشیابی شایستگی پرورش حاشی
شرح کار:
 -1كمك به زايمان (تولد حاشی)
 -2مراقبت هاي بهداشتي در بدو تولد
 -3مراقبت هاي تغذيه اي در بدو تولد
 -4از شير گرفتن حاشی ها
استاندارد عملکرد:
پرورش  10حاشی تا مرحله از شيرگيري
شاخص ها:
 -1وضعيت سالمت حاشی
 -2حاشی هاي خشك شده و داراي بند ناف كوتاه
 -3ميزان مصرف آغوز و شير
 -4حاشی هاي تغذيه شده با علوفه و كنسانتره
شرايط انجام كار:
مواد ضدعفوني كننده ،شتر مولد ،شير ،آغوز ،وسايل كوتاه كردن بند ناف ،طناب ،جك و غذاهاي كمكي.
ابزار و تجهيزات:
مواد ضدعفوني كننده ،وسايل كمك زايمان ،علوفه نرم و كنسانتره.
معیار شایستگی:

ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی از 3

1

كمك به زايمان شتر

2

2

مراقبت هاي بهداشتي در بدو تولد

2

3

مراقبت هاي تغذيه اي در بدو تولد

2

4

از شير گرفتن حاشی ها

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش :رعايت ايمني توسط فرد هنگام كمك به
زايمان ،دقت ،سرعت عمل ،دفع بهداشتي پسماندهاي زايمان،
مسئوليت پذيري و آموزش ديگران.
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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نمره هنرجو

2

*

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
215

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
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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

225

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
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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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خدمات جنبی پرورش دام

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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خدمات جنبی پرورش دام
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.
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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
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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

261

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

