
فصل 1

راه اندازی محل پرورش گوسفند و بز

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

نگهداری گوسفند و بز می شود.
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واحد یادگیری ١ 

آماده سازی محل پرورش گوسفند و بز

آیا تا به حال پی برده اید:

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

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

 برای پرورش گوسفند و بز چه تجهیزاتی مورد نیاز است؟

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

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

استاندارد عملکرد

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

بررسی اقلیم منطقه

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

اقلیم چیست؟

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

است. توجه  مورد 

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

توجه

ارتباط اقلیم با آسایش حیوان نتیجۀ عوامل زیر است.

تابش آفتاب

وزش باد

آسایش حیوان

دمای هوا

رطوبت هوامیزان بارندگی 

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

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

بحث 
کالسی

مناطق اقلیمی جهان
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اقلیم ها به طور کلی به 5 دسته تقسیم می شوند:
 اقلیم های بارانی حاره1 1

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

 اقلیم های قطبی5 ٥

مناطق آب و هوایی ایران

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

و مرطوب )سواحل جنوبی( تقسیم می شود.

Tropical rain climates ـ1

 Dry climates ـ2

Warm temperate rainy climates ـ3

Cold snow forest climates ـ4

Polar climates ـ5

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

برف و یخبندان 
غیر دائمی

 توندرا
 کالهک یخی
ارتفاعات

قاره ای
قاره ای مرطوب
نیمه قطبی قاره ای

 مدیترانه ای

دریایی

نیمه بیابانی
حاره ای گرم وخشکبیابانی

حاره ای مرطوب
خشک حاره ای

 نیمه مرطوب حاره ای

معتدل قطبی
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

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

دو استان پوشش گیاهیمیزان بارندگی ساالنه رطوبتدمانوع اقلیم
دارای این 

اقلیم

معتدل و مرطوب

سرد

گرم و خشک

گرم و مرطوب

تحقیق 
کنید

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

البرز
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بررسی محل احداث جایگاه دام

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

شغل به حداکثر برسد.
برخي از شرایط محل جایگاه گوسفند و بز به شرح زیر است:

١ محل جایگاه دام باید از زمین  های اطراف آن بلند تر باشد تا از ورود آب  های جاری به محل نگه داری دام  ها 

جلوگیری شود.

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

توجه

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

در نگه داری دام دچار مشکل شود.

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

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

بهداشت و 
سالمت

٣ در مناطق سردسیر جایگاه باید رو به آفتاب و بر خالف جهت وزش بادهاي غالب منطقه باشد.

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

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

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

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

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

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

آنها نیز در نزدیکی مراتع قرار گیرد.

دماي مطلوب براي پرورش گوسفند و بز در سنین مختلف چقدر است؟ تحقیق 
کنید
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

انواع جایگاه پرورش گوسفند و بز
١ جایگاه باز١: این جایگاه از چهار طرف باز و دارای قسمت مسقف به صورت سایه  بان است و برای مناطق 

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

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

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

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

Open shed ـ1

open shedـSemi  ـ2

Close shed ـ3

                                            شکل ١ـ١                                            شکل ٢ـ١

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

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

توجه

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

                                       الف                                                           ب                                                            ج

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

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

شکل ٥ـ١ـ جایگاه با بهاربند دو طرفه

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

پروژه
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

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

1

بررسي 
محل

محل پرورش
اطالعات منطقه

محل پرورش مناسب است

محل پرورش نسبتاً مناسب است

محل پرورش مناسب نیست

3بررسي کامل انجام شود

2بررسي نسبتاً کامل انجام شود

1بررسي به  طور کامل انجام نشود

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

اخالق 
حرفه ای

تخلیه كود جایگاه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                        شکل ٦ـ١                    شکل ٧ـ١

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

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

بحث 
کالسی

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

توجه
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

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

                                       شکل ٨  ـ١                                                                            شکل ٩ـ١

                            شکل ١0  ـ١                                                                           شکل ١١ـ١

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

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

بیشتر 
بدانیم

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

توجه

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

نکات زیست 
محیطی
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 شست  وشوي جایگاه گوسفند و بز

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

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

مراحل انجام کار:
١ لباس کار بپوشید.

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

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

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

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

فعالیت 
کارگاهی

                      جمع آوری کود با تراکتور                      انبار نگه داری و ذخیرۀ کود

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

ترکیب می  شود.

دالیل اهمیت شست  وشوي جایگاه گوسفند و بز را بیان کنید. بحث 
کالسی
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

شست  وشوي محل پرورش گوسفند و بز
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

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

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

میزان الزم  
مراحل کار:

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

کنید.
٣ برق جایگاه را قطع کنید.

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

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

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

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

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

فعالیت 
کارگاهی

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

نکات زیست 
محیطی

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

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

بهداشت و 
سالمت
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

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

2

نظافت 
جایگاه

تراکتور،  بیل،  فرغون، 
کاردک

نظافت کامل
نظافت قابل قبول

نظافت غیر قابل قبول

3انجام همۀ مراحل پاک سازی جایگاه

2انجام ناقص مراحل پاک سازی جایگاه

انجام نشدن مراحل کامل پاک سازی 
1جایگاه

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

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

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

بهداشت گله عوارض سوء کمتری خواهد داشت.

انواع مواد ضدعفونی  كننده

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

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

است. مفید  فیزیکی 
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

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

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

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

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

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

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

١ ارزان و در دسترس باشد.

٢ اثر سریع داشته باشد.

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

٤ میکروارگانیسم  های مقاوم نسبت به آن ایجاد نشود.

٥ به  وسیلۀ مواد آلی غیر فعال نگردد.

٦ اثر سوئی برای دام و حیوان نداشته باشد.

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

٨ برای پوست و مخاطات حیوان و انسان محرک نباشد.

٩ بدون بو و عطر زننده باشد.

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

١١ خاصیت میکروب  کشی داشته باشد.

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

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

Disinfectant  ـ1

Antiseptic ـ2

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

پروژه

مواد ضدعفوني کننده، زمانی مؤثر هستند که روی سطوح کاماًل تمیز و عاری از مواد آلی به کار روند. توجه
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با توجه به دسته  بندي انواع مواد ضدعفوني  کننده در تصویر زیر، در محل پرورش گوسفند و بز، از چه 
روش  هایي مي  توان این مواد را به کار برد؟ 

فکر کنید

فیزیکی

طبیعی

مواد ضدعفونی کننده

شیمیایی

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

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

٣ آب به میزان الزم
٤ مواد ضدعفونی  کننده                        

مراحل انجام کار:
١ لباس کار بپوشید.

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

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

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

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

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

فعالیت 
کارگاهی

از ورود مواد ضدعفونی  کننده به دهان، چشم، گوش و دستگاه تنفسی جداً باید جلوگیری کرد. ایمنی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، 

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

نمرهنمره  دهی(

3

ضدعفوني 
جایگاه

محلول  پاش
شعله  افکن

مواد ضدعفوني کننده

ضدعفوني کامل
ضدعفوني قابل قبول
ضدعفوني غیر قابل قبول

3انجام مراحل کامل ضدعفوني

2انجام نسبي مراحل ضدعفوني

انجام بسیار ناقص مراحل 
1ضدعفوني

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

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

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

٣ گازوئیل یا نفت
مراحل انجام کار:

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

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

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

فعالیت 
کارگاهی

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

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

٤ مراقب سیم  های برق و مواد آتش  زا باشید.

ایمنی
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تجهیزات مورد نیاز برای پرورش گوسفند و بز

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

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

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

گالوانیزه یا چوب است.

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

بز یک  ساله یا ابعاد آخور
شیشک

قوچ یا بز نرمیش یا بز مادهبره یا بزغالة پروار

4550ـ3040ـ3525ـ30طول آخور

304040ـ4025ـ30ارتفاع لبۀ داخلی

70ـ7060ـ605060ـ50ارتفاع لبۀ خارجی

40305050ـ30عرض آخور

25ـ2518ـ   2018ـ  2015ـ  15عمق آخور

بیشتر 
بدانیم

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

پرسش

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

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

محوطۀ بهاربند است. 

آبشخور خودکار مخصوص گوسفند و بز

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

بره یا بز یک  ساله یا ابعاد آبشخور
شیشک

قوچ یا بز نرمیش یا بز مادهبره یا بزغاله پروار

510ـ23ـ31طول آبشخور

50ـ5040ـ4040ـ4030ارتفاع آبشخور

303030ـ3020ـ20عمق آبشخور

بیشتر 
بدانیم

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

پرسش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

گوسفند به کار می  رود.

که  خوراکی  زیرا  کنید،  تمیز  مرتباً  را  آبشخور ها   
را  می  شود، شرایط  وارد  آن  در  آب  نوشیدن  هنگام 

مي  کند.  فراهم  بیماري  زا  عوامل  رشد  براي 

اخالق 
حرفه ای

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

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

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

کنید.
٢ با توجه به تعداد گله تعداد آخورها و آبشخور هاي مورد نیاز را 

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

٤ با توجه به محل آخورها، آبشخور ها را در محل مناسب قرار دهید.
٥ با توجه به ارتفاع آخورها و آبشخورها از تغذیۀ مناسب مطمئن شوید.

فعالیت 
کارگاهی
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راه اندازی جایگاه پرورش گوسفند و بز

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات،  

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

نمرهنمره دهی(

4

استقرار 
تجهیزات

آخور، آبشخور ها و 
بهاربند

استقرار کامل تجهیزات

استقرار نسبی تجهیزات

استقرار نامناسب تجهیزات

3کامل بودن تجهیزات

2ناقص بودن تجهیزات

1وجود تجهیزات نامناسب
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ارزشیابی شایستگی آماده سازي محل پرورش گوسفند و بز

رویه انجام کار:
1ـ بررسی محل

2ـ تخلیۀ بستر جایگاه
3ـ شست  وشوي جایگاه

4ـ ضدعفونی جایگاه
5ـ نظارت بر استقرار تجهیزات

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

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

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

شرایط انجام کار:
جایگاه گوسفند و نیروي انساني ماهر.

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

معیار شایستگی:

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

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

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

2

*میانگین نمرات

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

رشته: امور دامی                                   درس: تولید و پرورش دام های سبک                                                   واحد یادگیری: ١                                                                               


