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بهداشت جلدی گوسفند و بز

فصل 5

بهداشت جلدی گوسفند و بز

یکی از موارد مهمی که در بهداشت انفرادی گوسفند و بز از اهمیت خاصی برخوردار است، بهداشت جلدی دام می  باشد که به 
دلیل وجود پشم در گوسفند و کرک و مو در بز باید موارد بهداشتی با دقت کامل پیگیری و رعایت شود. با توجه به این که پشم 
و مو جزء محصوالت این دو حیوان است و در برخی نژادها از تولیدات محوری آنها محسوب می شود؛ لذا رسیدگی به آن بسیار 
مهم می باشد. پشم  چینی و حمام دادن از مواردی است که می  تواند در بهبود کمی و کیفی این تولیدات نقش بسیار مؤثری را 

ایفا نماید. از طرفی حمام دادن به  منظور شست  وشو و مبارزه با انگل  های خارجی انجام می  شود.
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واحد یادگیری ٧ 

پشم چینی

آیا تا به حال پی برده اید:

 چرا در گوسفند و بز پشم چینی و كرك  چینی صورت می  گیرد؟
 قبل از پشم  چینی و كرك  چینی چه اقداماتی باید انجام  شود؟

 از چه وسایل و تجهیزاتی برای پشم  چینی و كرك  چینی استفاده می  شود؟
 بعد از عمل پشم  چینی به چه نكاتی باید توجه كرد؟

پشم )به  ویژه پشم حاصل از گوسفندان تیپ پشمی(، یكی از مهم  ترین مواد اولیه در صنایع نساجی بوده و 
از دیرباز بشر توانسته از این الیاف در تهیۀ پوشاك استفاده نماید. از دالیل اصلی توسعۀ قالی بافی در ایران 
وجود اصلی  ترین مادۀ اولیه مورد نیاز این هنر و صنعت یعنی همان پشم بوده است. این محصول دامی برای 
عشایر دارای اهمیت خاصی است زیرا در امر بافندگی مصرف شده و فروش محصول تولیدی از آن می تواند 
منبع مهمی از درآمد عشایر را تشكیل دهد. متأسفانه كمّیت و كیفیت پشم، به دلیل نداشتن اطالع كافی 
گوسفندداران ایرانی از روش های صحیح تهیه و عرضۀ آن، درحد مطلوبی نیست و نیازمند اطالع رسانی و 
آموزش بیشتر دامداران در این زمینه است. عالوه بر این كه فروش پشم برای كسب درآمد مهم است، چیدن 
پشم گوسفندان برای خنک نگه داشتن بدن آنها و همین طور رعایت مسائل بهداشتی بسیار حائز اهمیت است.

استاندارد  عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود كه پشم  چینی برای 10 رأس گوسفند را در یک 
روز انجام دهند.
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بهداشت جلدی گوسفند و بز

تیپ های اهلی و وحشی گوسفند و بز بیشتر در مناطق سردسیر و ارتفاعات زندگی می كنند، این امر سبب 
توسعه و تحریک رشد پوشش ضخیم بدن در این حیوانات می شود. بنابراین وظیفۀ پشم گوسفند، حفاظت 
و گرم نگه داشتن حیوان بوده، كه پس از اهلی كردن آن به  دست بشر مورد استفادۀ تولیدی و صنعتی قرار 

گرفته است.

به نظر شما پشم در گوسفند و كرك و مو در بز چه نقشی را ایفا می  كند؟ بحث 
کالسی

شرایط گوسفند برای پشم چینی

اكثر دامداران برای پشم چینی، ابتدا دام  های چاق نظیر قوچ  ها، میش  های قصر و شیشک  های جایگزین را انتخاب 
نموده و میش  های شیرده را بعد از آنها پشم چینی می  كنند. دامدار باید از پشم چینی دام  های الغر، ضعیف و 
آبستن خودداری  كند. در دام  های الغر به  علت چسبیدن بیش از حد الیاف به پوست، ماشین  های پشم چینی 
و به  ویژه دوكارد به  سختی وارد سفرۀ پشم می  شود؛ همچنین در زمان عبور دوكارد پوست جمع  شده و سبب 

ایجاد بریدگی  در پوست دام می  شود. 
دامداران گوسفندان دارای پشم رنگی را جدا كرده، در پایان كار، پشم آنها را می  چینند. حیوانات یک  ساله نیز 

باید تفكیک شده و جداگانه پشم چینی شوند.

آیا دامداران هر گوسفندی را پشم  چینی می  كنند؟ بحث 
کالسی

قبل از پشم چینی از سالمت گلۀ گوسفند اطمینان حاصل كنید، زیرا بسیاری از بیماری  های قابل انتقال 
به انسان مانند تب مالت )بروسلوز(، سیاه   زخم )شاربن( و مانند آن می  توانند از طریق پوست و تنفس 

به فرد پشم  چین منتقل شوند.

ایمنی

انواع بیماری  های مشترك بین انسان و گوسفند و بز را بررسی كنید و در كالس درس گزارش دهید؟ تحقیق 
کنید



148

زمان پشم چینی

در ایران گوسفندان هر سال یک نوبت و در فصل بهار )ابتدای اردیبهشت  ماه( پشم چینی می  شوند. موی بزها 
نیز در یک نوبت در سال و در ابتدای تابستان چیده می  شود. پشم چینی در گوسفند به عواملی نظیر نژاد، روش 
پرورش )متراكم و باز(، هدف و نوع تولید )پرواری و داشتی( بستگی دارد. پشم چینی پیش از موعد موجب 
بیماری حیوان می شود و پشم چینی دیرهنگام نیز موجب تنش حرارتی در دام می شود و همچنین در گرمای 
شدید رشد پشم متوقف می  گردد. بنابراین، رعایت نكردن زمان مناسب موجب كاهش كیفیت پشم، كندی 

رشد و كاهش سایر تولیدات گوسفند و بز می  گردد. 

چه زمانی را برای پشم چینی گوسفندان منطقۀ خود پیشنهاد می  كنید؟ پرسش

اكنون  هم   ولی  دارد،  بستگی  منطقه  هوای  و  آب  نوع  و  حرارت  درجۀ  به  چینی  پشم  برای  مناسب  فصل 
پشم چینی دام  های پرواری و گله  های داشتی كه به  صورت متمركز در جایگاه بسته پرورش می  یابند، در فصل 
زمستان صورت می  پذیرد. اما در شرایط روستایی و عشایری ایران به  دلیل تغییرات شدید جوی و بهره  گیری 
دام از پوشش بدن در برابر سرما، پشم چینی انجام نمی  شود. باید توجه داشت كه پشم چینی دام  های پرواری 

یک ماه پیش از آغاز پروار صورت گیرد.

اگر پشم چینی را در فصل بهار انجام می  دهید، به شرایط نامساعد جوی )نظیر باران، تگرگ، كوالك و 
مانند آن( توجه كنید، زیرا دام  ها به یک باره پوشش خود را از دست می  دهند و این عمل می  تواند سبب 

سرماخوردگی دام  ها و در برخی موارد تلف شدن دام  های ضعیف  شود. 

اخالق 
حرفه ای

 بره  هایی را كه تا اول ماه مرداد فروخته نشده  اند، باید پشم چینی كرد، زیرا این امر باعث می شود در  ١
هوای گرم افزایش وزن بیشتری داشته باشند.

پوستی  ترشح عرق غدد  افزایش  باعث  زیرا هوای گرم  انجام شود  در هوای گرم  باید   پشم چینی  ٢
می شود و همچنین موجب می گردد چربی پشم )النولین( تا حدودی ذوب  شود و سبب نفوذ قیچی و 

ماشین پشم  چین به درون سفرۀ پشم گردد.
 پوست بسیاری از گوسفندان به گرما حساس است و اگر پشم چینی خیلی دیر انجام شود، گرمای  ٣

محیط و تابش مستقیم آفتاب موجب اختالل در سالمت دام خواهد شد.
 الیاف پشم برخی از گوسفندان بومی ایران )به خصوص در نواحی كوهستانی(، در طول سال عوض  ٤
می شود. بنابراین، برای پیشگیری از ریزش پشم باید آنها را دو بار در سال و پیش از آغاز تعویض الیاف 

پوششی، پشم چینی نمود.
 توصیه می  شود در نژادهای پشمی، میش مادر را قبل از بره  زایی پشم چینی كرد، زیرا در اثر زایش  ٥

و شیردهی، پشم دچار خسارت می شود.

توجه



149

بهداشت جلدی گوسفند و بز

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

1

انتخاب كردن 
گوسفندان

گوسفند دارای پشم 
مكان پشم چینی

انتخاب مناسب
انتخاب نسبتاً 

مناسب
انتخاب نامناسب

بررسی صحیح وضعیت 
3گوسفند

بررسی نسبی شرایط 
2گوسفند

1بررسی نامناسب گوسفند

انتخاب گوسفندان برای پشم چینی
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس كار و چكمه   ١
 دست كش   ٢
 ماسک   ٣

 گلۀ گوسفند   ٤
مراحل انجام کار:

 لباس كار بپوشید. ٥
 تجهیزات ایمنی فردی را به كار برید. ٦

 شرایط محیطی را از نظر دما، وزش باد و مانند آن بررسی كنید. ٧
 گوسفندان را از نظر وضعیت بدن، آبستن یا غیر آبستن، سن و سالمت ارزیابی كنید. ٨

 با توجه به نكات بیان  شده دام مناسب را برای پشم چینی انتخاب كنید. ٩
١0 با عالمت  گذاری یا جداسازی، گوسفندان را برای پشم چینی مشخص كنید.

فعالیت 
کارگاهی

شست  وشوی گوسفندان

وجود گرد و غبار، مدفوع، علوفه، خار یا هر نوع مادۀ خارجی در پشم سبب كاهش ارزش اقتصادی آن می شود. 
به كار بستن اصول صحیح مدیریت در طول سال سبب تمیز ماندن تارهای پشم می شود. به هرحال بهتر است 

برای تمیز كردن پشم قبل از شروع پشم چینی، گوسفندان شسته شوند.
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               استفاده از شیلنگ آب برای شست وشوی گوسفند یا بز                          استفاده از منابع آب طبیعی برای شست وشوی گوسفند و بز

شست  وشوی گوسفندان
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس كار و چكمه  ١
 سطل آب  ٢

 برس  ٣
 قشو  ٤

 شانۀ  پشم  ٥
 وان شست  وشو   ٦

 گوسفند ٧
 مراحل انجام کار:

 لباس كار بپوشید.  ١
 وسایل كار را آماده كنید. ٢

 اگر پشم گوسفند كثیف باشد، باید قبل از پشم چینی آن را كاماًل تمیز كنید.  ٣
 گوسفندان را در یک مخزن حاوی مادۀ پاك كنندۀ مالیم به  طور ایستاده یا نشسته قرار دهید.  ٤

 با كمک دست  ها و یک برس، پشم گوسفند را كاماًل بشویید. ٥
 اگر برای شست  وشوی گوسفند از صابون استفاده می كنید، سعی كنید صابون را كاماًل از پشم پاك  ٦

كنید.
 اگر مخزن آب در اختیار ندارید، می  توانید از یک شیلنگ مجهز به آب پخش  كن استفاده كنید. در  ٧

این صورت با فشار آب، الیاف پشم را تمیز  كنید.
 قسمت  های عقب بدن، پاها و سینۀ گوسفند را بیشتر شست  وشو دهید تا كاماًل تمیز شود. ٨

 بعد از شست  وشو و تمیز كردن گوسفند، آن را در بستر تمیزی نگه  داری كرده تا حیوان كاماًل خشک  ٩
شود و حیوان كثیف نشود و شما ناچار به شست  وشوی مجدد دام نباشید.

فعالیت 
کارگاهی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

٢

شست  وشوی 
گوسفندان

گوسفند
آب
حمام

مواد ضدعفونی  كننده

تمیز بودن پشم
پشم نسبتاً تمیز

پشم ناشور

3انجام كامل مراحل شست  وشو

انجام ناقص مراحل 
2شست  وشو

1انجام ندادن مراحل شست  وشو

گوسفندان باید قبل از پشم چینی كاماًل خشک شوند. چنانچه در هنگام پشم چینی خیس باشند، پشم 
گرم شده و در اثر رطوبت رنگ خود را از دست می  دهد.

توجه

هرگونه كثیفی الیاف پشم را با شست  وشوی صحیح گوسفندان برطرف كنید، زیرا این عمل باعث كاهش 
هزینه  های مربوط به عمل  آوری پشم خام و در نتیجه كاهش اتالف سرمایه خواهد شد. 

اخالق 
حرفه ای

پشم چینی در واحد گوسفندداری

مزایای پشم چینی را در كالس درس بیان كنید. بحث 
کالسی

 ماشین های  ٢  دوكارد،  ١ پشم چینی یک شغل است و احتیاج به مهارت دارد. برای پشم چینی از وسایلی مانند 
و  دو زمانه  بنزینی  محركه  نیروی  )با  موتوری  ماشین های    ٤ یا  بزرگ،  برقی  ماشین های    ٣ كوچک،  برقی 
معمولی( بر اساس شرایط و امكانات فنی قابل دسترس در محل استفاده می شود، هر كدام مزایا و معایب خاص 
خود را دارد. همراه وسایل پشم چینی باید وسایل تیزكننده و تمیزكننده، وسیلۀ روغن كاری و دستگاه های 

خنک كننده )در صورت امكان و ضرورت( همراه شخص پشم چین باشد.
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برای حفظ مرغوبیت و بازار پسندی پشم باید از ابزارهایی استفاده نمود كه پشم را به  طور یكنواخت از بدن دام 
جدا نماید. در زیر به روش  های مختلف اشاره شده است.

 قبل از پشم چینی بهتر است از خوراك  دهی دام  ها جلوگیری شود، زیرا پُر بودن اندام  های گوارش  ١
سالمت دام را به خطر می  اندازد.

 در موقع پشم چینی نباید حیوان را زخمی نمود.  ٢

ایمنی

                    پشم چینی گوسفند با استفاده از ماشین پشم چینی برقی                                              پشم چینی گوسفند با استفاده از ماشین پشم چین موتوری

                                             مو چینی بز با استفاده از قیچی                                                              پشم چینی گوسفند با استفاده از دوکارد یا قیچی پشم چینی
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بهداشت جلدی گوسفند و بز

برای انجام یک پشم چینی مناسب باید از اصول زیر پیروی كرد:
 گوسفند را در یک وضعیت راحت و مناسب مهار كنید.  ١

 پوست آن ناحیه از بدن را كه می  خواهید پشم چینی كنید، بكشید تا صاف شود و پشم آن راحت  تر چیده  ٢

شود.
 الیاف پشم را فقط یک بار نزدیک به پوست بچینید تا الیاف كوتاه و كم  ارزش به جای نماند و ناچار به  ٣

نباشید. آنها  چیدن مجدد 
 پشم نواحی شكم یا پاها ارزش چندانی ندارد و باید آنها را از پشم مرغوب بخش های پشت، گردن و پهلوها  ٤

جدا كرد.
 پشم را باید به  طور یكنواخت بچینید تا بستن آنها آسان  تر باشد. چنین پشمی ارزش اقتصادی بیشتری  ٥

خواهد داشت، فرآورده های تولیدی از آن مرغوب  تر خواهد بود.
 پشم را فقط باید با نخ پشمی ببندید، نخ نایلونی و موارد مشابه پشم را آلوده می  كنند. ٦

معروف  ترین روش پشم چینی در اغلب نقاط دنیا، روش »تالی  های« است كه از سوی دبیرخانۀ بین المللی 
پشم پیشنهاد شده كه در آن دست و پای گوسفند بسته نمی شود، بلكه با پا و زانوی شخص پشم چین 

حیوان مقید می شود و پشم چینی صورت می گیرد. 

بیشتر 
بدانیم

نشانگر، رعایت نكردن چه نكته  ای را به  وسیلۀ فرد پشم  چین نشان می  دهد؟ بحث 
کالسی

كف زمین محل پشم چینی را تمیز كنید زیرا كاه، كود و سایر مواد زاید سبب افزایش ناخالصی در الیاف 
پشم و كاهش كیفیت آن خواهد شد. 

اخالق 
حرفه ای
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پشمچینی
مواد،تجهیزاتوشرایطموردنیاز

١ لباس کار، ماسك، دست کش و چکمه   
٢ قیچی یا ماشین پشم چینی   

٣ روغن لیز کننده  
٤ شانه  ها و قیچی  های یدکی          

٥ برس زبر             
٦ نخ پشمی       

٧ گوسفند
مراحلانجامکار:
١ لباس کار بپوشید.

٢ از چکمه، ماسك، کاله و دست کش استفاده کنید.

فعالیت
کارگاهی

روشپشمچینی نمایش
فیلم

٣ با دست چپ زیر گردن گوسفند و با دست 
دیگر ران گوسفند را بگیرید.

٤ سر گوسفند را در جهت عقربه ساعت خم 
کنید.
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تا ٥ گوسفند را روی زمین بخوابانید. و  کنید  چینی  پشم  به  شروع  سینه  ناحیۀ  از   ٦
ناحیۀ شانۀ سمت چپ ادامه دهید. یکی از پاهای خود 

را در پشت و پای دیگر را مقابل گوسفند قرار دهید.

٧ سر گوسفند را با دست چپ نگه دارید. پشم چینی را 
از بینی شروع و به سمت گوش  ها ادامه دهید و صورت 

را پشم چینی کنید. 

بنشانید،  دنبه  روی  را  گوسفند   ٨
چینی  پشم  را  شانه  ها  قسمت  سپس 

کنید. 
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٩ در همان موقعیت قبلی، با نگه داشتن سر 
با دست چپ، قسمت چپ بدن را پشم چینی 

کنید.

به  با دست  را  ١0 دست سمت چپ گوسفند 
چینی  پشم  و  کنید  هدایت  آن  گردن  سمت 

پهلو و شکم را انجام دهید.

گوسفند،  موقعیت  در  جزئی  تغییر  با  تنها   ١١
شما می  توانید قسمت پهلوی دام را پشم چینی 

کنید.

و  می  شود  صاف  پا  پشت،  دادن  فشار  با   ١٢
می  توانید آن را به  آسانی پشم چینی کنید.
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فقرات  ستون  چینی  پشم  موقعیت،  این  در   ١٣
و چند سانتی  متر اطرف آن را هم انجام دهید.

امکان پشم چینی  نگه داشتن پای چپ،  با   ١٤
اطراف ناف فراهم می  شود. 

پشم چینی  از  نیمی  قسمت  این  در   ١٥
انجام شده است. 

با دست چپ نگه دارید و  از گوش  ها را  ١٦ یکی 
پشم چینی سمت راست گردن را انجام دهید. 
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١٧ گوسفند را با دست چپ نگه دارید و 
زیر چانه، دور گردن و قسمتی از شانه را 

پشم چینی کنید.

١٨ گوسفند را مقابل خودتان نگه دارید. سمت راست 
و تا حد امکان به سمت پایین حیوان را پشم چینی 

کنید.

پشت  قسمت  تصویر،  موقعیت  با  مطابق   ١٩
حیوان را پشم چینی کنید.

٢0 موقعیت خود را مطابق تصویر تغییر داده 
و انتهای بدن را پشم چینی کنید.
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٢١ پای راست گوسفند را با دست چپ نگه دارید. سمت 
راست ناحیۀ ناف را پشم چینی کنید.

٢٢ در پایان کار، ظرف کمتر از یك 
دقـیقه گـوسفـند بـلند شده و روی 

پاهای خود می  ایستد.

نکاتمهمدرهنگامپشمچینی
١ در هنگام پشم چینی، گوسفند را به  خوبی مهار کنید تا دچار تنش نشود، در چنین شرایطی پشم گوسفند 

بسیار سریع  تر و با بریدگی کمتر چیده می  شود؛ به  طوری که پشم یکنواخت از بدن حیوان جدا می  شود.
٢ پاهای عقب گوسفند را نگیرید، زیرا حیوان آنها را عقب می  کشد. برای چیدن پشم پاهای عقب می  توانید 

روی مفصل باالی زانو فشار آورید تا پاها راست شوند.
٣ هرگز پشم چیده  نشده را با دست چپ بلند نکنید و آن را نچینید، زیرا پوست نیز همراه با پشم بلند 

بریده خواهد شد.  می  شود و در هنگام پشم چینی 

به نظر شما در تصاویر فوق فرد پشم  چین چه مواردی را رعایت نکرده است؟ فکرکنید

در زمان پشم چینی مراقب باشید تا آسیبی به دست خود و بدن حیوان وارد نشود. ایمنی
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 ماشین پشم  چین را با فشار به داخل پشم نبرید. اگر انجام این كار الزم و ضروری است، باید تیغه  ها و  ٤

شانه  ها را تیز كنید، در غیر این صورت ممكن است در اثر برخورد با چین و چروك  ها یا سایر موانع روی پوست، 
بریدگی ایجاد كرده، به گوسفند آسیب برساند. 

 هنگام چیدن پشم  های اطراف پستان، بیضه، غالف و چروكیدگی  ها بسیار دقت كنید كه بریدگی در آنها  ٥

ایجاد نشود. همچنین مراقب زردپی  پاها باشید. اگر چه ایجاد بریدگی و شكاف در پوست گوسفند در هنگام 
پشم چینی اجتناب  ناپذیر است، ولی سعی كنید آن را كاهش دهید.

 دست آزاد خود را با دست كش بپوشانید تا از آن در مقابل آسیب قطعۀ دستی ماشین محافظت كند. ٦

 سیم ماشین پشم چینی را پشت سر خود قرار دهید تا بریده نشود و جرقه ایجاد نكند. ٧

 در ضمن مراحل پشم چینی برای افزایش سرعت كار تالش نكنید. سرعت در اثر تمرین و تجربه به دست  ٨

می  آید، باید بدانید كه ظاهر عمومی یک گوسفند پشم چینی  شده )با حداقل بریدگی و جراحات( و كیفیت 
پشم به اندازه سرعت كار اهمیت دارد. یک پشم  چین با تجربه پشم هر گوسفند را در 5 دقیقه یا كمتر می  چیند، 
یعنی روزانه حدود 100 رأس گوسفند پشم چینی می  شود. اما یک پشم  چین مبتدی باید به نصف این تعداد 

بسنده كند تا در این كار تسلط و تجربه كافی به  دست آورد.
 هنگام تمیز كردن ماشین پشم چینی جریان برق را قطع كنید و ماشین پشم چینی را داخل آب فرو نبرید.  ٩

١0 وسایل پشم چینی را پس از هر بار استفاده تمیز و تیز كرده و با مواد لیز كننده، آغشته كنید.

 پشم های نازك، ضخیم، رنگی و كوتاه باید جدا از بقیه دسته بندی شوند. اگر مقدار زیادی مواد خارجی در  ١١

یک نقطه از بدن حیوان وجود دارد، جدا كرده و جداگانه بسته بندی كنید.
١٢ تا زمان فروش، پشم را در یک جای تمیز و خشک نگه  داری كنید، هرگز برای بسته بندی و انبار كردن پشم 

از كیسه های پالستیكی استفاده نكنید.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، 

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

نمرهنمره  دهی(

3

گوسفندپشم چینی
ماشین پشم چینی

مواد ضدعفونی  كننده
دستگاه اسپری

پشم چینی كامل
پشم چینی قابل قبول
پشم چینی غیرقابل 

قبول

3انجام كامل مراحل پشم چینی

2انجام ناقص مراحل پشم چینی

1انجام ندادن مراحل پشم چینی

امكان ایجاد خراشیدگی و بریدگی در پوست با دوكارد به  ویژه به  وسیلۀ افراد بی تجربه بسیار زیاد است، 
لذا عالوه بر كاهش كیفیت پوست، از آنجا كه عمل پشم چینی همزمان با گرم شدن هوا و شروع فعالیت 
حشرات است سبب تخم  گذاری حشرات در بریدگی  های پوست شده و در نتیجه سبب بروز میاز گوشتی 

و پوستی می  شود.

مراقب 
باشید
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كنترل دام بعد از عمل پشم چینی

بعد از انجام عملیات پشم چینی بدن كلیۀ گوسفندان را از نظر وجود زخم و جراحات بررسی كنید. در صورت 
مشاهدۀ هر گونه زخم یا بریدگی در بدن گوسفند آن را ضدعفونی و معالجه كنید.

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

4
بررسی گوسفند 
بعد از پشم چینی

گوسفند
وسایل مهار دام

مواد ضدعفونی  كننده

كنترل كامل گله
كنترل ناقص گله
كنترل نكردن گله

3بازدید كامل گله
2بازدید ناقص گله
1بازدید نكردن گله

اگر بره  ها در معرض اشعۀ مستقیم آفتاب قرار بگیرند، دچار آفتاب  سوختگی می  شوند. توجه

کنترل دام بعد از پشم چینی
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس كار و چكمه   ١
 دست كش   ٢

 ماسک          ٣
 وسایل مهار دام   ٤

 مواد ضدعفونی  كننده  ٥
 گوسفند ٦

 مراحل انجام کار:
 لباس كار بپوشید.  ١

 از ماسک، دست كش و چكمه استفاده كنید. ٢
 گوسفندان پشم چینی شده را مهار كنید. ٣

 قسمت  های مختلف بدن دام را بررسی كنید. ٤
 در صورت وجود زخم یا بریدگی محل زخم را با تركیب مناسب ضدعفونی كنید. ٥

فعالیت 
کارگاهی

دام زخمی را از گله جدا كنید و در مكان خاص به مدت 3 تا 7 روز متناسب با شدت جراحات تحت 
مراقبت و درمان قرار دهید. 

اخالق 
حرفه ای
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ارزشیابی شایستگی پشم چینی

شرح کار:
1ـ انتخاب گوسفندان دارای پشم 

2ـ شست  وشوی گوسفند
3ـ مقید كردن گوسفند
4ـ پشم چینی گوسفند

5ـ كنترل سالمت گوسفند بعد از پشم چینی

استاندارد عملکرد:
پشم چینی 10 رأس گوسفند در روز 

شاخص  ها:
1ـ گوسفندان دارای پشم

2ـ تمیز بودن پشم عاری از كود و گرد و غبار
3ـ گوسفند مهار شده

4ـ یكنواخت بودن پشم چیده  شده
5 ـ سالمت گوسفندان پشم چینی شده

شرایط انجام کار :
گوسفندان دارای پشم و مكان مناسب پشم چینی. 

ابزار و تجهیزات:
ماشین پشم چینی، طناب، آب، مواد ضدعفونی كننده و دستگاه اسپری.

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از ٣مرحلۀ کارردیف
2انتخاب كردن گوسفندان1
2شست وشوی گوسفندان2
1پشم چینی3
2بررسی گوسفند بعد از پشم چینی4

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی 
نگرش:

دقت، درستكاری، جمع آوری پشم و جلوگیری از انتقال برخی بیماری ها به 
محیط از طریق پشم، مدیریت مواد و تجهیزات

2

*میانگین نمرات

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

رشته: امور دامی                           درس: تولید و پرورش دام  های سبک                               واحد یادگیری: ٧
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واحد یادگیری ٨ 

حمام دادن

آیا تا به حال پی برده اید:

 چرا برای گوسفند و بز از حمام استفاده می  شود؟
 به جز آب از چه مادۀ دیگری در حمام استفاده می  شود؟

 محل حمام گوسفند و بز چگونه است؟
 چگونه گوسفند و بز را حمام می  دهند؟

كاهش تولید و تلفات ناشی از انگل  های خارجی دام یكی از موارد مهم است كه باید به آن توجه خاص نمود. 
با  بیماری  ها هستند.  انتقال  عامل  و خون حیوان،  بافت  ها  از  مستقیم  تغذیۀ  بر  عالوه  كنه  نظیر  انگل  هایی 
استفاده از تجهیزات مناسب و با یكی از روش  های حمام، دوش یا اسپری می  توان محلول ضد انگل  را روی بدن 
گوسفند و بز به كار برد. حمام دادن دام  ها از سایر روش  ها مؤثرتر است، زیرا نفوذ و تأثیر مادۀ مؤثر در محلول 

سم نیاز به زمان دارد كه در حوضچه  ها این عمل بهتر انجام می  گیرد.

استاندارد     عملکرد

با انگل  های خارجی، 100 رأس  اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود برای مبارزه  از  پس 
گوسفند و بز را در یک روز آفتابی حمام دهند.
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حمام ضد كنه

كنه یكی از مهم  ترین انگل  های خارجی است كه گوسفند و بز را به  ویژه در جایگاه  های سنتی تهدید می  كند. 
شرایط بد بهداشتی جایگاه دام از یک طرف و آگاهی نداشتن از نحوۀ تكثیر و افزایش جمعیت كنه  ها و روش 
كنترل آنها از سوی دیگر، موجب خسارت و تلفات به دامداری  ها می  شود. این انگل  ها برای ادامۀ حیات وابسته 
انتقال بیماری  هایی چون تیلریوز خسارات و تلفات به دامداری  ها  با تغذیه از خون دام و  به میزبان بوده و 

تحمیل می شود. 
یكی از روش  ها برای مبارزه با كنه و از بین بردن آن استفاده از حمام ضد كنه است. حمام دادن دام  ها به  دلیل 
نفوذ و تأثیر بهتر محلول سم در مقایسه با سایر روش  ها مؤثرتر بوده و متداول  ترین روش برای از بین بردن 

انگل  های خارجی است.
یک حمام ضد كنه از چهار قسمت زیر تشكیل شده است: 

 قسمت نگه  داری گوسفند )قسمت انتظار(: برای حمام دادن گوسفند و بز ابتدا باید دام را به قسمتی  ١

كه محصور است و ادامۀ آن به راهرویی می  رسد، انتقال داد تا بتوان به  صورت كنترل شده آنها را وارد حمام 
نمود. مساحت این قسمت به ظرفیت گوسفندداری بستگی دارد.

 راهرو یا گذرگاه: راهرو، محل انتظار را به حوضچه متصل می  كند. طول راهرو معموالً 10 متر بوده و  ٢

عرض آن 60 سانتی  متر است. در طول راهرو برای تمیز شدن سم دام  ها از كود و آلودگی دو حوضچه به عمق 
15ـ10 سانتی  متر و طول 4 متر به فاصله 2 متر از یكدیگر ساخته می  شود. حوضچۀ اول با آب و دومی از 

ماسه و قلوه  سنگ پُر می  شود.
 حوضچه یا حمام: ارتفاع یا عمق مناسب حوضچه 1/5ـ1/2 متر و عرض آن به  طور متوسط 70 سانتی  متر  ٣

است. زیرا حداقل عمقی كه در آن حیوان مجبور به شنا می  شود، 1/2 متر است. طول حوضچه حدود 8 متر 
است تا زمان مورد نیاز برای شنای دام و خیس خوردن پشم  آن تأمین شود. محل ورودی به حمام با شیب 
زیاد احداث می  شود تا دام در هنگام ورود كنترل خود را از دست داده و داخل محلول سم غوطه  ور شود. 
دیواره های محل ورود حوضچه را بلندتر می سازند تا گوسفند نتواند از آن خارج شود و از جهش آب به بیرون 
از حمام نیز جلوگیری شود. برای آن كه گوسفند به  راحتی از سمت دیگر حوضچه خارج شود و محلول سم 
نیز به داخل حوضچه برگشت كند در قسمت خروجی، پلكانی با شیب 25 درجه احداث می  شود. كف حوضچه 
باید شیبی 5 درصدی به سمت كانال فاضالب داشته باشد تا بتوان به  راحتی آن را شست وشو و نظافت كرد.
 استراحتگاه: در این قسمت دام  ها به مدت 10 دقیقه نگه  داری می  شوند تا باقی ماندۀ محلول )4ـ2 لیتر(  ٤

از داخل پشم آنها خارج و به حوضچه برگردد. این قسمت باید شیب مالیمی به سمت حوضچه داشته باشد 
تا محلول سم كه از بدن گوسفندان می ریزد، به  آسانی به داخل حوضچه برگردد.

به نظر شما منظور از حمام ضد كنه چیست؟ بحث 
کالسی
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                                                 ١ـ قسمت انتظار                                                                                           ٢ـ راهرو یا گذرگاه

                                             ٣ـ حوضچه یا حمام                                                                                                  ٤ ـ استراحتگاه 

با توجه به مطالب بیان  شده نام قسمت  های مشخص  شده در تصویر را بنویسید. پرسش
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دوش یا اسپری

در این روش، ساختمانی مانند حمام ایجاد می شود، اما به جای حوضچه یک محوطۀ دایره ای یا مربع  شكل 
ایجاد می گردد و محلول دارویی به  وسیلۀ پمپ با فشار مناسب به تمام بدن و سر و صورت حیوان پاشیده 
پاشیده  بز  و  از دو طرف روی بدن گوسفند  یا  به  وسیلۀ دوش نصب شده در سقف  می شود. محلول دارویی 

می شود. البته دوش های دستی هم وجود دارد كه می توان با فشار مناسب از آنها استفاده نمود.

از فصل  از پشم چینی )اواسط بهار( و قبل  بهترین زمان برای حمام دادن گوسفندان یک هفته بعد 
آمیزش )اواخر مرداد( است.

توجه

چرا بهتر است گوسفند و بز را یک هفته بعد از پشم چینی حمام داد؟ فکر کنید

با توجه به تصویر نوع حمام ضد كنه را بر اساس ثابت و سیار بودن مشخص كنید؟ پرسش

روش حمام دادن گوسفند و بز نمایش 
فیلم

                  الف ..................................................                                           ب ..................................................
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 روش  های استفاده از ترکیبات ضد انگل در گوسفند و بز
انواع ضد انگل را برحسب نوع و دستورالعمل آنها می  توان به روش  های زیر مصرف نمود:

ـ مصرف بر روی بدن دام )سم  پاشی، حمام دادن، گردپاشی و مانند آن(
ـ مصرف در داخل بدن دام )خورانیدن، تزریق و مانند آن(

ـ مصرف در محل پرورش دام )سم  پاشی جایگاه، مراتع و مانند آن(

 روش  های متداول استفاده از سموم شیمیایی

انواع زیادی از سموم برای مبارزه با انگل های خارجی وجود دارد، این مواد را می  توان از نظر منشأ تهیه، 
روش تأثیر، خواص شیمیایی و مانند آن تقسیم  بندی نمود.

تقسیم  بندی از نظر منشأ اولیه:
 سموم با منشأ معدنی مانند تركیبات آرسنیكی و گوگردی ١

 سموم با منشأ آلی مانند تركیبات آلی كلره و فسفره ٢
 سموم با منشأ صنعتی مانند تركیبات كاربامات و پیروتروئیدها ٣
 سموم با منشأ گیاهی مانند تركیبات نیكوتین و تركیبات مشابه ٤

 سموم با منشأ قارچی مانند تركیبات آیورمكتین ٥
 سموم با منشأ هورمونی مانند تركیبات متوپرن و دی فلوروبنزن ٦

بیشتر 
بدانیم

 در انتخاب سموم برای مبارزه با انگل  های خارجی دام، به چه مواردی باید توجه كرد؟ ١
 انواع سموم مورد استفاده برای مبارزه با انگل  های خارجی در گوسفند و بز را بررسی كرده و در  ٢

كالس درس گزارش دهید؟

تحقیق 
کنید

متعدد ١ـ گردپاشی: برای استعمال شکل پودری سموم به کار می  رود. سوراخ  های  از  سم  محلول  ثابت:  اسپری  یا  ٢ـ  دوش 
دوش با فشار روی بدن دام می  ریزد.
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٣ـ اسپری )سم  پاشی(: با سم  پاش  های دستی یا موتوری انجام 
می  شود.

٤ـ اسپری داخل پشم: برای گوسفندانی با پشم متراکم مانند 
مرینوس استفاده می  شود. 

٥ ـ موضعی یا دستی: مالش دستی سم به موضع خاص یا تمام بدن دام 
است که باید با دست کش و با احتیاط کامل انجام شود.

٦ ـ حمام دادن یا غوطه  ور کردن: متداول  ترین روش 
برای استعمال سموم ضد انگل  های خارجی است.

ایجاد مسمومیت  و  از طریق دهان وارد ریه شده  آنها  از  بو كرد، زیرا بعضی  را  نباید سموم ضد كنه 
می  كنند، بنابراین هنگام سم  پاشی دام و جایگاه آن، استفاده از ماسک الزامی است. 

ایمنی

آماده کردن حمام ضد کنه
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 آب   ١
 تجهیزات ایمنی )لباس كار، چكمه، دست كش، ماسک  ٢

و كاله(  
 حمام ضد كنه ٣

مراحل انجام کار: 
 لباس كار بپوشید. ١

فعالیت 
کارگاهی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، 

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

نمرهداوری/نمره  دهی(

1

آماده 
كردن 
حمام

حمام ضد كنه، آب و پاشویه
زمان: قبل از حمام دادن 

گله
سم

آماده  سازی مناسب حمام
آماده  سازی نسبتاً مناسب حمام
آماده  سازی نامناسب حمام

فراهم كردن شرایط كامل 
3حمام ضد كنه

فراهم كردن شرایط نسبی 
2حمام ضد كنه

فراهم نكردن شرایط 
1حمام ضد كنه

 از چكمه، ماسک، كاله و دست كش استفاده كنید. ٢
 حمام را با آب و مواد شوینده بشویید تا گرد و غبار و سایر مواد باقی مانده، اثر سم را كاهش ندهد. ٣

 در طول راهرو حوضچۀ اول را با آب و دومی را از ماسه و قلوه  سنگ پُر كنید. ٤
 ظرفیت دقیق حوضچۀ حمام را محاسبه كنید. ٥

 آب مورد نیاز را فراهم كنید. ٦
 حوضچۀ حمام را تا 30 سانتی  متر مانده به لبۀ بیرونی آن، از آب پُر كنید. ٧

 قبل از حمام دادن باید از وجود آب كافی در دسترس برای پُر كردن مجدد حمام اطمینان حاصل  ١
كرد.

 در هنگام حمام دادن دام  ها باید مقدار محلول موجود در داخل حمام اندازه  گیری شود. برای این  ٢
كار می  توان از خط  كش  های فلزی یا چوبی بلند استفاده كرد یا دیوار حوضچۀ حمام را مدرج نمود.

 می  توان از یک مادۀ ضدعفونی  كننده مانند فرمالین در پاشویه  ها استفاده نمود تا سُم دام  ها قبل از  ٣
ورود به حوضچه اصلی تمیز و ضدعفونی شود. 

توجه

محاسبۀ محلول سم مورد نیاز
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

دست كش،  چكمه،  كار،  )لباس  ایمنی  تجهیزات    ١
ماسک و كاله(

 سم مورد نیاز   ٢
 آب     ٣
 سطل ٤

فعالیت 
کارگاهی
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مراحل انجام کار:
 لباس كار بپوشید. ١

 از چكمه، ماسک، كاله و دست كش استفاده كنید. ٢
 برای مبارزه با انگل های خارجی، سم مناسبی را انتخاب كنید.  ٣

 دستورالعمل سم را با دقت مطالعه كنید. ٤
 با توجه به دستورالعمل سم و میزان آب موجود در حوضچۀ حمام، میزان سم مورد نیاز را محاسبه  ٥

كنید.
 ابتدا سم مورد نیاز را در یک سطل آب حل كرده، سپس آن را به آب حوضچۀ حمام اضافه كنید. ٦

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

2

محاسبۀ 
محلول سم
مورد نیاز

 دستورالعمل سموم همراه با 
سم، آب و ظرف مناسب

زمان: قبل از حمام

 محاسبۀ دقیق سم 
مورد نیاز

محاسبۀ تقریبی 
سم مورد نیاز

محاسبۀ ناصحیح 
سم مورد نیاز

اجرای كامل دستورالعمل 
3سموم

اجرای نسبی كامل 
2دستورالعمل سموم

اجرای نامناسب دستورالعمل 
1سموم

سموم مختلف حتی مشابه را كه از چند كارخانه تهیه شده  اند، نباید با هم مخلوط كرد، زیرا ممكن است 
به  دلیل داشتن مواد اضافی واكنش  های شیمیایی نامناسبی بین آنها صورت گیرد و منجر به بی  اثر شدن 

سم یا افزایش تأثیر آن و در نتیجه مسمومیت دام  ها شود.

ایمنی

ظروف سم را در مكانی مناسب امحا كنید، زیرا وجود آن در محوطۀ اطراف دامداری عالوه بر آلودگی 
محیط زیست سبب به خطر افتادن سالمت انسان و سایر حیوانات خواهد شد.

نکات زیست 
محیطی

هنگام حمام دادن دام  ها توجه به نکات زیر ضروری است:
 از حمام دادن دام  های ضعیف، بیمار، آبستن سنگین و زخمی خودداری شود. ١

 دام  ها در هنگام حمام دادن نباید تشنه باشند، زیرا ممكن است با خوردن محلول سم دچار مسمومیت و  ٢

تلفات شوند.
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بهداشت جلدی گوسفند و بز

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص  ها/داوری/نمرهنتایج ممکن
نمرهدهی(

3

هدایت 
گوسفندان به 
سمت حمام

حمام حاوی سم 
گوسفند و بز

زمان: هنگام حمام دادن

هدایت مناسب

هدایت 
نامناسب

انتقال صحیح دام از سالن انتظار به 
3راهروی حمام

2
انتقال ناصحیح دام از سالن انتظار 

1به راهروی حمام

هدایت گوسفندان به سمت حمام
وسایل، مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 تجهیزات ایمنی )لباس كار، چكمه، دست كش، ماسک و كاله(  ١
 100 رأس گوسفند و بز  ٢

 حمام ضد كنه )ثابت یا سیار( ٣
مراحل انجام کار:

 لباس كار بپوشید. ١
 از چكمه، ماسک، كاله و دست كش استفاده كنید. ٢
 برای حمام دادن، یک روز آفتابی را انتخاب كنید. ٣

 گوسفندان زخمی، ضعیف و آبستن سنگین را جدا كنید.  ٤
 دام  های دارای شرایط مناسب و بره  های با پشم كوتاه را وارد محوطۀ انتظار كنید. ٥

 در محوطۀ انتظار گوسفندان را سیراب كنید. ٦
 دام  ها را با مالیمت و یک به یک از محوطۀ انتظار به بخش راهروی حمام هدایت كنید. ٧

 در حین هدایت گوسفندان از ازدحام و فشار آنها به یكدیگر جلوگیری كنید. ٨

فعالیت 
کارگاهی

 حمام دادن در هوای گرم و مالیم انجام شود و از حمام دادن دام  ها در روزهای ابری و دارای باد خودداری شود. ٣

 در هنگام حمام دادن 2 الی 3 بار سر دام را داخل محلول ضد كنه فرو برید. ٤

 دام  ها نباید قبل از حمام دادن به میزان زیاد تغذیه شوند، زیرا زیاد بودن محتویات دستگاه گوارش سالمتی  ٥

دام را به خطر می اندازد.
 پس از پشم چینی و قبل از حمام دادن فرصتی دهید تا رویش مجدد پشم به طول 2 تا 3 سانتی  متر صورت  ٦

گیرد و از طرفی هر گونه بریدگی یا جراحات ناشی از پشم چینی بهبود یابد.
 حمام دادن دام  ها با سم  پاشی جایگاه هم زمان باشد. ٧

 پس از توجه به موارد باال دام  ها را باید با مالیمت وارد محوطۀ انتظار و از آنجا یک به یک وارد حوضچۀ  ٨

اصلی كنید.
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شست  وشوی گوسفند و بز داخل حمام ضد کنه
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 تجهیزات ایمنی )لباس كار، چكمه، دست كش، ماسک و كاله(  ١
 100 رأس گوسفند و بز  ٢

 حمام ضد  كنه )ثابت یا سیار( ٣
مراحل انجام کار:

 لباس كار بپوشید. ١
 از چكمه، ماسک، كاله و دست كش استفاده كنید. ٢

 گوسفندان را تک به تک وارد حوضچۀ حمام كنید. ٣
 هر رأس گوسفند یا بز را به مدت 2 تا 3 دقیقه در حوضچۀ حمام غوطه  ور كنید. ٤

 سر حیوان را چندین بار با چنگک داخل محلول سمی فرو برید تا انگل  های سر دام نیز كشته شوند. ٥
 هر چند وقت یک بار محلول داخل حمام را با پارو یا چنگک مناسب هم بزنید تا مواد سمی ته  نشین  ٦

نشوند.
 در صورت كاهش محلول داخل حمام به میزان 20ـ10 درصد، دوباره محلول سمی را با غلظت دو  ٧

برابر مرحلۀ شروع كار، به حوضچۀ حمام اضافه كنید.

فعالیت 
کارگاهی

در مواردی كه آلودگی بسیار شدید است، 7 تا 14 روز بعد از اولین حمام، دوباره این عمل را تكرار كنید. توجه

آیا محلول مورد استفاده برای حمام دادن را می  توان یک بار دیگر استفاده كرد؟ پرسش
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بهداشت جلدی گوسفند و بز

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

4

شست  وشوی دام 
داخل حمام

 حمام حاوی محلول سم
زمان: هنگام حمام

شست  وشوی 
كامل دام

شست  وشوی 
نسبی دام

شست  وشو ندادن 
دام

هدایت كامل دام به داخل 
3حوضچۀ حمام

هدایت نسبی دام به داخل 
2حوضچۀ حمام

هدایت نكردن دام به داخل 
1حوضچۀ حمام

  اقداماتی که بعد از حمام دادن دام باید مورد توجه قرار گیرد:
بعد از حمام ضد كنه، آب آشامیدنی كافی در اختیار دام  ها قرار گیرد و نباید گوسفند و بز را به مدت طوالنی 
در زیر تابش مستقیم آفتاب نگه داشت، زیرا ممكن است باعث بروز عوارض پوستی و گاهی مسمومیت گردد.

بهتر است گوسفند و بز را از نظر بروز عالیم زیر كه می  تواند نشانۀ مسمومیت باشد، تحت نظر قرار دهیم:
 ریزش آب از دهان  ١

 لرزش عضالنی  ٢

 بی  تعادلی حیوان به هنگام راه رفتن  ٣

 وجود عرق شدید روی پوست. ٤

مراقبت از دام بعد از حمام دادن
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 تجهیزات ایمنی )لباس كار، چكمه، دستكش،  ١
ماسک و كاله(

 100 رأس گوسفند و بز  ٢
 حمام ضد  كنه )ثابت یا سیار( ٣

مراحل انجام کار:
 لباس كار بپوشید. ١

 از چكمه، ماسک، كاله و دست كش استفاده  ٢
كنید.

 گوسفندان را یک به یک به سمت استراحتگاه هدایت كنید. ٣

فعالیت 
کارگاهی
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 گوسفندان را به مدت 10 دقیقه در قسمت استراحتگاه نگه  داری كنید تا باقی  ماندۀ محلول از داخل  ٤
پشم آنها خارج و به حوضچه برگردد.

 آب آشامیدنی كافی در اختیار دام قرار گیرد. ٥
 دام  ها را از نظر بروز عالیم مسمومیت تحت نظر قرار دهید. ٦

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

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

نمرهنمره  دهی(

5

مراقبت از 
دام بعد 
از حمام 
دادن

دام حمام كرده
بهاربند

زمان: بعد از حمام 
كردن

خشک شدن كامل دام
خشک شدن ناقص دام

خشک نشدن دام

نگه داری دام در استراحتگاه به 
3مدت زمان كافی

نگه داری دام در استراحتگاه به 
2مدت زمان كوتاه

نگه داری نكردن از دام در 
1استراحتگاه

باقی  ماندۀ سموم را نباید در جوی آب، چشمه و رودخانه ریخت زیرا سبب آلودگی آب  های زیرزمینی 
و محیط زیست می  شود.

نکات زیست 
محیطی
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بهداشت جلدی گوسفند و بز

ارزشیابی شایستگی حمام دادن

شرح کار:
1ـ انتخاب زمان مناسب حمام دادن                

2ـ آب دار كردن حمام            
3ـ محاسبۀ میزان سم طبق دستورالعمل كارخانۀ سازنده

4ـ شست  وشوی دام در حمام
5 ـ مراقبت  های بهداشتی قبل، حین و بعد از انجام كار

6 ـ امحای ظروف سم بعد از حمام 

استاندارد عملکرد:
حمام دادن 100 رأس گوسفند و بز 

شاخص ها:
1ـ سالمت گله بعد از حمام دادن

2ـ پُر بودن حمام از آب
3ـ میزان سم استفاده  شده
4ـ شست  وشوی كامل دام 

5ـ بروز نكردن عالیم مسمومیت در دام با محلول ضد كنه
6ـ موجود نبودن ظروف سم در محل حمام

شرایط انجام کار :
حمام، زمان مناسب در روز، فصل حمام دادن، گوسفند و بز. 

ابزار و تجهیزات:
سم، آب، لوازم ایمنی )ماسک فیلتردار، چكمه، دستكش و لباس كار(.

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحلۀ کارردیف
2آماده كردن حمام1
2محاسبۀ سم مورد نیاز2
2هدایت گوسفند و بز به سمت حمام3
2شست وشوی دام داخل حمام4
2مراقبت از دام بعد از حمام5

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی 
نگرش:

منابع،  مدیریت  محاسبه،  اطالعات،  جمع آوری  كارآفرینی،  تصمیم گیری، 
مستندسازی، ایمنی فرد، حفظ سالمت دام، امحای ظروف خالی سم به نحو 
صحیح، نگه داری ظروف سم در مكان مناسب، درستكاری، صداقت و دقت.

2

*میانگین نمرات

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

رشته: امور دامی                           درس: تولید و پرورش دام  های سبک                               واحد یادگیری: ٨                                                                           
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