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موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش 
از  اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی  با درک مفاهیم  تربیت یافتگانی است که 
طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف 
بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در 
فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین 
سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران »حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری« 

به قلمرو و سازماندهی محتوای این آموزش ها پرداخته است.
بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی،  برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه  در 
اعتبار نقش یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه ای خانواده، جامعیت، 
تعامل،  و  مشارکت  جلب  مادام العمر،  یادگیری  تعادل،  فردی،  تفاوت های  به  توجه 
یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی آموزش ها و انعطاف پذیری به آموزش بر اساس 
ثروت، شکل گیری  تولید  و  فقر  و کاهش  پایدار  توسعۀ  اخالق حرفه ای،  کار،  بازار  نیاز 

تدریجی هویت حرفه ای توجه شده است.
در  تغییر  و  کشور  داخل  کار  بازار  نیاز  و  فناوری  تغییرات  باالدستی،  اسناد  مطالبات 
استانداردها و همچنین توصیه های بین المللی، موجب شد تا الگوی مناسب که پاسخگوی 
شرایط مطرح شده باشد طراحی و برنامه های درسی بر اساس آن برنامه ریزی و تدوین 
شوند. تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه و توجه به 
ویژگی های شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفه ای ملی، تلفیق شایستگی های 
مشترک و غیرفنی در تدوین برنامه ها از ویژگی های الگوی مذکور و برنامه های درسی 
است. بر اساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی 
در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. بخش دنیای کار شامل ده مرحله و 
بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله با مراحل 
دیگر فرایند به صورت طولی و عرضی است، با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله 
از اعمال موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر  متأثر 

می باشد.
توصیه سند تحول بنیادین و برنامۀ درسی ملی بر تدوین اجزای بستۀ آموزشی جهت 
تسهیل و تعمیق فعالیت های یاددهی ـ یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت 

مقدمه



با تأکید بر برنامۀ  تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری 
درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص 
بستۀ آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های درسی تهیه شده با 
اجرای  برای  توصیه هایی  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش  در  تحولی  به چرخش های  توجه 

مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

بخش نخست مربوط به تبیین جهت گیری ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است 
که کلیات تبیین منطق برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم 
و مهارت های اساسی و چگونگی توسعه آن در دوره، جدول مواد و منابع آموزشی را 

شامل می شود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، 
پیامدهای یادگیری، ایده های کلیدی، طرح پرسش های اساسی، سازماندهی و مرحلۀ 
بعدی محتوا و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده از راهبردهای مختلف و 

در آخر تعیین روش های ارزشیابی را شامل می شود.
به اهمیت آموزش  با توجه  همچنین در قسمت های مختلف کتاب راهنمای هنرآموز 
شایستگی های غیرفنی به آموزش مدیریت منابع، ایمنی و بهداشت، یادگیری مادام العمر 

و مسئولیت پذیری تأکید شده است.
هنرآموزان  ویژه  توجه  و  مساعدت  نیازمند  درسی،  برنامه های  مطلوب  اجرای  مسلماً 
عزیز و بهره مندی از صالحیت ها و شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان 

می باشد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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تعاریف و اصطالحات

  رویکرد برنامه درسی ملی
منظور از این اصطالح، جهت گیری آموزش های مدرسه ای بر اساس فلسفه تربیتی 
نظام حاکم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنامه درسی ملی است. 
این رویکرد، رویکرد فطرت گرای توحیدی نام دارد که مقصد عالی آن، شکوفایی 

گرایش های الهی در انسان و تربیت انسان خلیفه اهلل است.
  دنیای کار

زندگی  جنبه های  همه  در  زندگی  در  شغل  و  حرفه  پیگیری  مزدی،  کار  شامل 
اجتماعی است. دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است. دنیای 

کار شامل زندگی شغلی، بازار کار، محیط واقعی کار و بنگاه های اقتصادی است.
 محیط کار 

موقعیتی است که افراد در آن کار می کنند و گستره ای وسیع از فضاها از خانه تا 
کارخانه بزرگ را شامل می شود.

 بنگاه اقتصادی
طبقه بندی  ملی  استاندارد  بر  مبتنی  اقتصادی  فعالیت های  آن  در  که  محلی 

فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد.
 صالحیت حرفه ای

مجموعه ای از شایستگی های حرفه ای است که با توجه به سطح،  نوع و وسعت آنها 
به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.

)TVET( آموزش تربیت فنی و حرفه ای  
و  نگهداشت  آمادگی،  زمینه سازی،  جهت  کار  دنیای  قلمرو  در  تربیت  و  آموزش 
واژه ای جامع  تربیت فنی و حرفه ای  و  آموزش  را گویند.  ارتقای شغلی و حرفه ای 
است که به جنبه هایی از فرایند آموزشی و تربیتی، در برگیرنده، مطالعه فناوری ها 
و علوم وابسته، کسب نگرش ها و مهارت های عملی، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها 
را در بخش های گوناگون اقتصادی و زندگی اجتماعی، عالوه بر آموزش عمومی، 
ارجاع و اطالق می شود. این واژه اعم از آموزش فنی و حرفه ای رسمی، غیر رسمی 
و سازمان نایافته است. همچنین این آموزش ها شامل طیف وسیعی از فرصت های 
توسعه مهارت ها است که با بافت های ملی و محلی هماهنگ می گردد. یادگیری 
برای یاد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های عرضی )غیر فنی( و 
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مهارت های شهروندی نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربیت فنی و حرفه ای 
می باشند.

)Job( شغل  
واژه شغل »استخدام شدن برای ارائه خدمت و یا برای مدتی خاص« می باشد. شغل 
محدود به زمان و فرد کارفرما است. شغل مجموعه ای از کارها و وظایف مشخص 
است که در یک جایگاه خاص تعریف می شود. یک شخص ممکن است در یک 

حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
 )Occupatio( حرفه  

مجموعه  ای از مشاغل دنیای کار است که شباهت معقوالنه ای از نظر کارها، دانش 
است.  زندگی  در طول  فرد  اصلی  دارد. حرفه مشغولیت  نیاز  مورد  توانایی های  و 
نشان  را  حرفه  یک  در  کار  دنیای  انتظار  مورد  حداقل های  حرفه ای،  استاندارد 
می دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وی در بازار و دنیای کار است )مانند حسابدار، 
خانه دار، جوشکار، پرستار،  مهندس ساختمان(. اکثر حرفه ها در بخش های مختلف 
وجود دارد در حالی که برخی از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصی 

است. 
)Duty( وظیفه  

وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلی مشخصی را که در یک جایگاه شغلی 
یا حرفه برای شخص در نظر می گیرند، وظیفه نام دارد. برای مثال از وظایف اصلی 
یک تعمیرکار خودرو می توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم انتقال 
قدرت و ... اشاره کرد. از تکنسین مکاترونیک انتظار می رود نگهداری و تعمیرات 

سیستم های کنترل عددی را به عنوان وظیفه انجام دهد.
)Task( تکلیف کاری  

یک تکلیف کاری فعالیت مشخصی است که دارای ابتدا و انتها می باشد و شامل 
مراحل منطقی است. معموالً هر وظیفه به چندین تکلیف کاری تقسیم می شود. 
تنظیم  قدرت«،  مولد  »تعمیر سیستم  وظیفه  کاری  تکالیف  از  یکی  مثال  به طور 

سیستم جرقه می باشد.
  شایستگی1

مجموعۀ اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز جهت انجام یک تکلیف 
کاری، براساس استاندارد را، شایستگی گویند. شایستگی ها در حوزه آموزش های 
فنی و حرفه ای به سه دستۀ شایستگی های فنی، غیر فنی و عمومی تقسیم بندی 

می شوند.

Competency ـ1
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  سطح شایستگی انجام کار
صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطح صالحیت حرفه ای انجام می شود، 
انجام هر کار ممکن است با کیفیت مشخصی در محیط کار مورد انتظار باشد. سطح 
کیفی شناخته شده از یک شخص در محیط کار را سطح شایستگی مورد انتظار 
و نیاز گویند. سطح شایستگی انجام کار معیار اساسی ارزشیابی می باشد. در بین 
کشورهای مختلف نظام سطح بندی شایستگی گوناگونی وجود دارد اما نظام چهار 

سطحی معمول ترین آنها به نظر می رسد.
)NQF( چارچوب صالحیت ملی  

چارچوبی است که صالحیت ها، مدارک و گواهی نامه های در سطوح و انواع مختلف 
را به صورتی منسجم و همگون بر اساس مجموعه از معیارها و شاخص های توافق 
شده به هم ارتباط می دهد. در این چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش ارزش 

ویژه ای داده می شود. زمان و مکان یادگیری ارزش کمتری دارد.
 )Level of Qualification( سطح صالحیت 

سطح صالحیت عبارت است از سطح حرفه یا شغلی در چارچوب صالحیت های 
حرفه ای ملی که تکالیف کاری باید در آن طراحی و تدوین گردد. نظام های سطح بندی 
گوناگونی در بین کشورها وجود دارد، سطح صالحیت مهندسی )حرفه ای( پنج در 
نظر گرفته شده است که به طبع آن تکنسین فنی یا حرفه ای دارای سطح چهار 

می باشد. صالحیت حرفه ای در اروپا EQF به 8 سطح تقسیم بندی شده است. 
 برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای

از استانداردهای دنیای  برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مجموعه ای 
کار، اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، تجهیزات، زمان، فضا، 
استاندارد شایستگی ها، مواد آموزشی، استاندارد ارزشیابی است که هنرجو، کارآموز 
هدایت  فنی و حرفه ای  آموزش های  حوزه  در  اهداف  آن  به  رسیدن  برای  مربی  یا 
می نماید. دامنۀ شمول برنامه درسی در حوزۀ آموزش های فنی و حرفه ای، دنیای 

کار و دنیای آموزش را در بر می گیرد.
معموالً در نظام های آموزش های فنی و حرفه ای کشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

می شوند:
1ـ استاندارد شایستگی حرفه ای؛ شایستگی یا مهارت، که توسط متولیان صنعت، 
بازار کار و اتحادیه ها، صنوف و ... تهیه می شود. در این استاندارد، وظایف، کارها و 

صالحیت های هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار می گیرند.
2ـ استاندارد ارزشیابی؛ براساس استاندارد شایستگی حرفه ای و دیگر عوامل مؤثر 
توسط گروه های مشترکی از حوزه های گوناگون تهیه می شود و منجر به اعطای 
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گواهی نامه یا مدرک صالحیت حرفه ای می گردد.
و  حرفه  شایستگی  استاندارد  براساس  درسی(؛  )برنامه  آموزشی  استاندارد  3ـ 
این  تهیه می گردد. در  آموزش های فنی و حرفه ای  ارائه دهندگان  ارزشیابی توسط 
استاندارد و اهداِف دروس، محتوا، راهبردهای یاددهیـ  یادگیری، تجهیزات آموزشی 

و ... در اولویت قرار دارد.
  آموزش مبتنی بر شایستگی

رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که تمرکز بر شایستگی های حرفه ای دارد. 
شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، 
طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی براساس آنها انجام می شود. شایستگی ها 
می توانند به شایستگی های فنی )در یک حرفه یا مجموعه ای از حرفه ها(، غیرفنی 
شایستگی ها  همۀ  از  حداقلی  به  فراگیران  رسیدن  شوند.  دسته بندی  عمومی  و 
به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.

  استاندارد شایستگی حرفه
شاخص هایی  و  ابزارها  کارها،  فعالیت ها،  تعیین کننده  حرفه  شایستگی  استاندارد 

برای عملکرد در یک حرفه می باشد. 
  هویت حرفه ای

از باورها، گرایش ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است.  برایند مجموعه ای 
این مجموعه در طول زندگی حرفه ای، هویت حرفه ای  بنابراین به دلیل تغییرات 

قابلیت تکوین در مسیر تعالی را دارد.     
  گروه تحصیلی ـ حرفه ای )چند رشته ای تحصیلی ـ حرفه ای(

برای  را  تا فراگیر  چند رشته  تحصیلی ـ حرفه ای که در کنار هم قرار می گیرند 
انتخاب بر عالئق، تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حرکت در مسیر زندگی 
با توجه به استانداردهای راهنمایی و هدایت تحصیلی ـ حرفه ای به صورت منطقی 
یاری می رساند. چند رشته ای ها ممکن است با توجه به شرایط و امکانات منطقه ای 
هم خانواده، غیر هم خانواده، شایستگی های بزرگ مبتنی بر گروه های فرعی حرفه 
و شایستگی های طولی برای کسب کار باشد. گروه بندی تحصیلی ـ حرفه ای باعث 

شکل دهی هویت حرفه ای و تکوین آن در طول زندگی خواهد شد.
  رشته تحصیلی ـ حرفه ای

مجموعه ای از صالحیت های حرفه ای و عمومی است که آموزش و تربیت بر اساس 
آن اجرا و ارزشیابی می گردد.
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  اهداف توانمندسازی
اهداف توانمندسازی اهدافی است که بر اساس شایستگی ها، استاندارد عملکرد و 
یادگیری جهت کسب شایستگی ها توسط هنرجویان تدوین  یاددهی ـ  اقتضائات 
می گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رویکرد شکوفایی فطرت شامل پنج عنصر: 
تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط متربی با خود، خدا، خلق و 
خلقت است که با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین می شوند. با توجه 
به اینکه آموزش و تربیت فنی  و  حرفه ای و مهارتی فرایند تکوین و تعالی هویت 
حرفه ای متربیان است و هویت متربیان برآیند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و 
خلقت می باشد، بنابراین اهداف تربیت با توجه به این عرصه ها قابل تبیین خواهد 
بود، این عرصه ها به گونه ای جامع، یکپارچه و منطقی کلیه ساحت های تربیتی1 

را در برمی گیرد.
  یادگیری یکپارچه و کل نگر

یادگیری همه جانبه، یادگیری یک موضوع از ابعاد مختلف در برنامه درسی ملی به 
ارتباط عناصر اهداف درسی و تربیتی و عرصه های چهارگانه گفته می شود.

  یادگیری
از  است  ممکن  یادگیری  یادگیرنده،  رفتار  در  پایدار  نسبتاً  تغییرات  ایجاد  فرایند 
طریق تجربه عینی )از طریق کار، تمرین و ...(، به صورت نمادین )از طریق اشکال، 
یا  یا به شیوه شهودی )ذهنی  اعداد و نمادها(، به شیوه نظری )توضیحات کلی( 

روحانی( صورت گیرد.
  فعالیت های یادگیری ساخت یافته

راهبردهای  انتخاب  بر  حاکم  اصول  اساس  بر  ساخت یافته  یادگیری  فعالیت های 
یاددهی ـ یادگیری در شاخه فنی و حرفه ای طراحی می گردد. در تدوین فعالیت های 
یادگیری در دروس مختلف شاخه فنی و حرفه ای بر اساس برنامه درسی ملی ایران و 
حوزه یادگیری کار و فناوری، دیدگاه فناورانه حاکم خواهد بود. انتخاب فعالیت های 
یاددهی ـ یادگیری در فرایند آموزش به کمک مواد و رسانه های یادگیری به منظور 
تحقق شایستگی ها بر اساس اصولی از قبیل تقویت انگیزه هنرجویان، درک و تفسیر 

پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیای کار، فعال نمودن هنرجویان استوار است.
  محتوا

محتوای آموزشی مبتنی بر اهداف توانمندساز و فعالیت های یادگیری ساخت یافته 

1ـ ساحت های تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادی، 
عبادی و اخالقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای و 

علمی و فناورانه. 
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می باشد. محتوا مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزه های دینی 
یادگیری است  از فرصت ها و تجربیات  و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ 
که زمینه شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها را 
به صورت پیوسته فراهم می آورد. همچنین محتوا در برگیرنده مفاهیم و مهارت های 
اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از هنرجویان است و 
برگرفته از یافته های علمی و معتبر بشری می باشد. تناسب محتوا با نیازهای حال و 
آینده، عالیق، ویژگی های روانشناختی هنرجویان، انتظارات جامعه اسالمی و زمان 

آموزش از الزامات محتوا است.
  بسته تربیت و یادگیری

بسته تربیت و یادگیری، به مجموعه ای هماهنگ از منابع، مواد و رسانه های آموزشی 
اطالق می شود که در یک بستۀ واقعی یا به صورت اجزایی هماهنگ با نشان و برند 
قرار  استفاده  مورد  تحصیلی  پایه  چند  یا  یک  برای  و  تهیه  تولیدکننده  مؤسسه 
با  بسته آموزشی   ،ICT و  نوین  فناوری های  با گسترش  می گیرد. در حال حاضر 
نرم افزارهای آموزشی، لوح فشرده و سایت های اینترنتی تکمیل می شود. طراحی و 

تهیه بسته یادگیری بر اساس ماکت بسته تربیت و یادگیری انجام می پذیرد.
بسته تربیت و یادگیری می تواند شامل گستره ای از منابع و رسانه های آموزشی یا 
حاوی تعدادی کتاب و کتابچه، برگه های کار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و حتی 
برخی وسایل کمک آموزشی و ابزارها باشد. در کنار بسته سخت افزاری، استفاده از 
امکانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تکمیل یک بستۀ آموزشی کمک کند. 
منابع  و  اصلی  منابع  دو گروه کلی شامل  به  را  یادگیری  و  تربیت  بسته  می توان 
راهنمای هنرآموز، کتاب درسی،  اصلی شامل کتاب  منابع  نمود.  تقسیم  تکمیلی 

کتاب کار هنرجو و کتاب ارزشیابی می شوند.
لذا بسته تربیت و یادگیری شامل اجزای زیر می باشد:

1  کتاب درسی
2  راهنمای هنرآموز

3  کتاب همراه هنرجو
4  کتاب کار 

5  نرم افزار هنرجو 
6  فیلم هنرجو
7  شبیه سازها

8 فیلم هنرآموز
9 پوستر

...  10
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سخنی با هنرآموزان

به طور معمول، هنرجویان بخشی از زندگی خود را در مدرسه و کالس های درس 
می گذرانند و در این کالس ها همانند سایر محیط های اجتماعی، با یکدیگر تعامل 
دارند. این تعامل با برقراری ارتباط بین هنرجویان و هنرآموزان و سرانجام با انواع 

مطالب و مواد درسی نمود پیدا می کند. 
هر کالس ویژگی خاص خود را دارد که آن را از دیگر کالس ها متمایز می کند. 
به طورکلی یک کالس درس را می توان نظامی پویا دانست که ساختار سازمان و 
هنجار های خاص خود را دارد. کالس ها ممکن است در ظاهر همانند یکدیگر به 
اما در واقع چنین نیست و هر کالس ویژگی های خاص خود را دارد.  نظر آیند، 
اتخاذ شیوه مناسب برای ایجاد کالس های ثمر بخش از مسئولیت های هنرآموزان 

است و چنین کالسی دارای سه ویژگی است:
1 محیطی است که در آن هنرجویان نسبت به خودشان، هم کالسی هایشان و 

کالس درس به عنوان یک گروه اجتماعی احساس مثبت دارند.
2 به گونه ای سازمان یافته است که ساختار و روش های آن، نیاز های هنرجویان 
را برآورده می سازد و نیز کافی است که در آن هنرجویان تکالیف و وظایف خود را 

انجام دهند و با هنرآموز و هنرجویان دیگر همیاری و کار می کنند.
3 محیطی است که در آن دانش آموزان دانش و مهارت های فردی و اجتماعی را 

کسب می کنند.
و  باالست  در  شده  گفته  ویژگی های  با  کالسی  داشتن  هنرآموز،  هر  آرزوی 
لذت بخش ترین لحظه هنگامی است که هنرآموز با احساس رضایت از کار خود از 
کالس خارج می شود و حس می کند که هنرجویان از  اینکه در کالس او بوده اند 

هستند. خرسند 
از  باید دست به دست هم دهند  به چنین جایگاهی عوامل زیادی  برای رسیدن 
جمله آنها، داشتن عالقه به تدریس، مهارت و دانش در موضوع تدریس و آشنایی به 
روش ها و فنون یاددهی و یادگیری و به کار بستن آنها. به همکاران ارجمند توصیه 
می کنیم که کتاب ها و مقاالتی را که در زمینه روش های یاددهی و یادگیری نوشته 
شده است و از جمله بخش روش های یاددهی این کتاب را مطالعه کنند و آنها را 

در مدیریت کالس به کار بندند.
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و  )نظری(  تئوری  به صورت  را  مرغ  تولید  و  پرورش  درس  گرامی باید  هنرآموزان 
آموزش مطلوب تر و مناسب تر مدنظر  برای  را  زیر  آموزش دهند و مراحل  عملی 

دهند. قرار 
مرحله اول ـ آمادگی: هنرآموز باید نسبت به مطالبی که می خواهد ارائه دهد 
تسلط کاملی داشته باشد و روش تدریس و ترتیب ارائه مطالب را از قبل به طور 
دقیق تنظیم و برای کالس آماده نماید. نخستین هدف در مرحله آمادگی جلب 
توجه و ایجاد انگیزه و رغبت می باشد. برای تحقق  این هدف راه های ذیل پیشنهاد 

می گردد:
الف( در تدریس خویش از وسایل کمک آموزشی، بازدید، اجرای همزمان عملی در 

ارائه مطالب تئوری )نظری( و غیره استفاده نمایید.
استفاده  تدریس  موضوع  با  ارتباط  در  مثال هایی  با  همراه  خود  تجربیات  از  ب( 

نمایید. 
ج( در ارائه مطالب خود از روش یادگیری بصری )بر مبنای دیدن( بیشتر استفاده 

کنید.
با  ارتباط  در  می شود  انجام  آنها  زندگی  محل  در  آنچه  و  هنرجویان  تجربیات  از 

نمایید. را  بهره برداری  حداکثر  تدریس  موضوع 
هنرآموز باید کاربرد مطالب مورد تدریس را برای مشاغل آینده هنرجویان تجزیه 
و تحلیل نماید.  این عملکرد به ما کمک می کند که هنرجویان مشتاقانه به مطالب 
گوش فرا دهند و به ضرورت نیاز آن درس پی ببرند. ضمناً یک هنرآموز خوب باید 
خود را به جای هنرجو قرار دهد و از آن دیدگاه نیز به مسئله تدریس و محتوای 

آن با توجه به امکانات و محیط آموزشی بنگرد.
مفاهیم اساسی مرحله آمادگی در دستورالعمل های زیر خالصه می شود:

1 به ایجاد رغبت در هنرجویان بپردازید.

2 مطالب مورد تدریس را با شغل آینده هنرجویان ارتباط دهید.

3 مطالبی را برای هنرجویان آماده نمایید که برای آنان قابل فهم باشد.

4 از زمینه ذهنی هنرجویان به عنوان ابزار تدریس استفاده کنید.
مرحله دوم ـ ارائه مطالب: در مرحله قبل یعنی مرحله آمادگی، هنرآموز مطالب 
و محتوای مورد تدریس را آماده کرده و از میان روش های مختلف تدریس، روشی 
را انتخاب کرده است و در این مرحله مطالب و محتوای درس را با توجه به بهترین 

روش تدریس با در نظر گرفتن تعداد هنرجویان به صورت عملی ارائه می دهد.
هنرآموز باید در ارائه مطالب از شیوه های سمعی و بصری استفاده نماید چرا 
یاد  بهتر  از طریق شنیدن،  برخی  و  دیدن  از طریق  هنرجویان  از  برخی  که 

می گیرند. 
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به طور خالصه در این مرحله هنرآموز باید:
1 به ارائه مطالب جدید بپردازد.

2 مهارت ها و دانش ها را تشریح و تحلیل نماید.

3 روش کار خویش را دقیقاً برای هنرجویان توضیح دهد.

4 از مناسب ترین روش تدریس در ارتباط با موضوع درسی استفاده نماید.
مرحله سومـ  کاربرد )کاربست(: در این مرحله هنرجو باید مطالب و مهارت هایی 
ارائه دهد. در حالی که هنرجو در حال  را که یاد گرفته به کالس و به هنرآموز 
انجام دادن و ارائه مطالب است، هنرآموز باید به هنرجو کمک کند تا اشکاالتش 
برطرف گردد. در دروس عملی هنرجو عماًل کار را انجام می دهد و در دروس تئوری 
)نظری( به صورت شفاهی و یا کتبی مرحله به مرحله دروس تدریس شده توسط 

هنرآموز را با کالم خویش بیان می نماید.
مهارت های  دانش آموزان  تشخیص اینکه  برای  که مالک شما  باشید  داشته  توجه 
درس  ارائه  و  فردی  عملی  کار  انجام  گرفته اند  فرا  را  شما  دروس  ذهنی  و  فنی 
به صورت شفاهی یا کتبی می باشد. زیرا اگر هنرجو کاری را یک بار درست انجام 
داد، ممکن است آن را به طور تصادفی و یا از روی حدس و احتمال انجام داده 
باشد، اما اگر مجدداً وی را آزمایش نمایید و هر دو پاسخ را صحیح مشاهده نمودید، 
اگر  مرحله  این  در  در ضمن  بود.  خواهد  برخوردار  عملی  اعتبار  از  شما  عملکرد 
هنرجویان اشکاالتی داشتند، هنرآموز باید درس را تکرار کرده و به رفع معضالت 

بپردازد. هنرجویان 
خالصه مطالب مرحله سوم چنین است:

1 هنرجو باید مطالبی را که توسط هنرآموز فراگرفته است در کالس ارائه دهد.

عملی  لغزش  و  غلط  یادگیری  دچار  تا  می کند  هنرجویان کمک  به  هنرآموز   2
نگردند.

3 در صورت ضرورت هنرآموز درس را تکرار می نماید.

4 هنرآموز ادراک هنرجویان را از طریق سؤاالت گوناگون می سنجد و به سؤاالت 
هنرجویان نیز پاسخ می دهد.

از مهارت های فنی و ذهنی حداقل دوبار  5 نشانه استنباط و ادراک هنرجویان 
انجام صحیح و درست کار یا حل مسئله می باشد.

مرحله چهارمـ  امتحان و سنجش: در این مرحله از جریان تدریس، هنرجو باید 
مورد ارزیابی رسمی و نهایی قرار گیرد. برخالف مرحله سوم، در این مرحله یعنی 

در طی ارزشیابی و یا امتحان نباید هیچ گونه کمکی به هنرجویان صورت گیرد.
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امتحان و سنجش هنرجویان به طور کلی به نتایج زیر منجر می شود:
1 به طور دقیق تعیین می نمایید که هنرجویان تا چه حد مطالب را فرا گرفته اند 

و سطح دانش، درک و کاربرد آنان تا چه میزان است.
2 نقاط ضعف هنرجویان را برای شما روشن می سازد.

3 موجب تقویت آنچه هنرجویان فرا گرفته اند می شود.

4 به نوبه خود به عنوان یک عامل انگیزش در یادگیری تلقی می گردد.

سایر نکات

به هنرآموزان ارجمند و گرامی توصیه می شود در طول دوره آموزش درس پرورش 
و تولید مرغ به نکات ذیل توجه نمایند:

1 نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت نمایید.
2 توجه به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار داشته باشید.

3 اصول اخالقی را رعایت نمایید.
4 با هنرجویان ارتباط عاطفی برقرار نمایید.

5 گزارش های هنرجویان را مطالعه و در صورت نیاز اصالح نمایید.
6 با طرح سؤال های مناسب، قوه تخیل هنرجویان را تحریک و تقویت نمایید.

آنها پاسخ دقیق و مستدل  به  7 به سؤال های هنرجویان به دقت گوش داده و 
دهید.

8 در حین انجام کار های عملی، نحوه کار آنان را با دقت زیرنظر داشته و درصورت 
نیاز یادداشت برداری کنید.

9 فرصت دهید تا هنرجویان پیشرفت یادگیری خود را به نمایش بگذارند.
10 رفتار های پسندیده را با تحسین کردن و غیره تشویق کنید.

کارهای  نقد  و  اظهارنظر  و  گروهی  بحث های  در  مشارکت  به  را  هنرجویان   11
کنید. تشویق  یکدیگر 

و  مجله ها  و  روزنامه ها  از  را  درس  با  مرتبط  مطالب  بخواهید  هنرجویان  از   12
سایت های مختلف در اینترنت انتخاب کنند و به کالس بیاورند و در صورت مناسب 

بودن در تابلوی واحد آموزشی نصب کنند.
13 به هنرجویان کمک کنید تا گروه های مطالعه تشکیل دهند و در خارج از واحد 

آموزشی با یکدیگر کار کنند.
14 درس را با یک معما، سؤال، تصویر، فیلم، طرح مسئله یا شکل و سایر مواردی 
که به موضوع درس مربوط می شود آغاز کنید تا هنرجویان برای آموختن درس 

جدید آماده شوند.
15 در هر جلسه از روش های متفاوت و متنوعی استفاده کنید.
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رویکرد برنامه ریزی آموزشی و درسی

رویکرد کلی برنامه ریزی آموزشی و درسی در کتاب پرورش و تولید مرغ مبتنی بر 
شایستگی ها است. واژه شایستگی در فرهنگ لغات عمومی  به معنای لیاقت، کاردانی، 
مهارت و تبحر است و در فرهنگ لغات تخصصی مدیریت به معنای صالحیت، اهلیت، 

شایستگی، قابلیت و توانایی آمده است.
وجه مشترک این تعاریف شایستگی و کاردانی است که حاصل ترکیب دانش، مهارت 
و نگرش مطلوب در انجام کار می باشد. ترکیبی که عمدتاً به وسیله آموزش مبتنی بر 

شایستگی حاصل می گردد.
مدل اجرایی آموزش مبتنی بر شایستگی شامل 3 مرحله است:
مرحله اول: نیازسنجی شایستگی های مورد نیاز مشاغل

در این مرحله براساس مأموریت و چشم انداز و اهداف بلند مدت و استراتژی ها، 
نیازسنجی مشاغل به شایستگی های مورد نیاز انجام می شوند. نیاز سنجی آموزشی 
در آموزش مبتنی بر شایستگی جایگاه ویژه ای دارد که توسط مدل های کاربردی 

انجام می شود. 
با  متناسب  نیازسنجی  استفاده در  از قوی ترین مدل های مورد  مدل دیکوم یکی 
آموزش مبتنی بر شایستگی به شمار می آید.  این مدل در برنامه ریزی آموزشی و 
درسی  این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است به طوری که عناصر مهمی  مانند 

دانش، مهارت، نگرش،  ایمنی فردی و محیط زیست در آنها لحاظ گردیده است.
مرحله دوم: تعیین شایستگی های شاغلین و فاصله ها

در  این مرحله شایستگی های شاغلین در رابطه با مشاغل مربوط مورد بررسی قرار 
می گیرد تا فاصله ها با وضع مطلوب که در مرحله اول تعیین شده مشخص گردد. 

در  این درس دو گروه شایستگی مورد انتظار است:
الف( شایستگی های فنی مورد انتظار:

تهیه خوراک، خوراک دهي طیور،  پرورش طیور،  آماده سازي سالن  از:  عبارت اند   
پرورش،  سالن  در  محیطي  شرایط  کنترل  طیور،  پرورش  سالن  در  جوجه ریزي 
محصوالت  تولید  کود،  جمع آوري  تخم مرغ،  جمع آوري  بیماري ها،  از  پیشگیري 
از  ارگانیک طیور، تولک بري اجباري، تهیه تخم مرغ نطفه دار، نطفه یابي، استفاده 

روزه. یک  درجه بندي جوجه هاي  و  دستگاه هچر  از  استفاده  دستگاه ستر، 
ب( شایستگی های غیرفنی مورد انتظار:

عبارت اند از: تفسیر اطالعات، مدیریت کار ها و پروژه  ها، تنظیم و اصالح عملکرد 
سیستم، مستندسازی، به کارگیری فناوری های مناسب، مدیریت مواد و تجهیزات، 
مدیریت  زمان، تصمیم گیری،  مسئولیت پذیری، نگهداری فناوری های به کار گرفته 
استدالل،  دیگران،  آموزش  انساني،  منابع  مدیریت  ریاضي،  و  محاسبه  شده، 
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انتقادي. تفکر  اطالعات،  گردآوري  و  جمع آوري  کارآفریني،  درستکاري، 
مرحله سوم ـ برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی  مطلوب،  وضع  و  موجود  وضع  بین  شکاف  براساس  مرحله  در  این 
می گیرد: صورت  آموزشی 

ارائه برخي ازمطالب مربوط به  محتوای کتاب درسی پرورش و تولید مرغ ضمن 
اصول و مباني پرورش به گونه ای تدوین گردیده که هنرجو بتواند عالوه بر فراگیری 
چندین شایستگی فنی و غیر فنی با جنبه های مختلف پرورش مرغ آشنا گردیده و 
بتواند با عالقه و آگاهی بهتری رشته امور دامی  را برای ادامه تحصیل انتخاب نماید. 

در  این درس عملیات ها به صورت دستی یا مکانیکی می باشد. 
در  این درس، در راستای ارائه مطالب تئوری )نظری( و عملی، از هنرجویان خواسته 
شده است که درخصوص برخی از موضوعات در منطقه زندگی یا تحصیلی خود، 

تحقیق و پژوهش نمایند و گزارش مربوطه را به هنرآموز تحویل دهند.
هدف کلی  این درس، تربیت افراد ماهر مورد نیاز بازار کار می باشد که در نهایت 
بتوانند پرورش حداقل یک نوع از طیور )مرغ گوشتی، مرغ تخم گذار یا مادر( را 
کلی  هدف  راستای  در  دهند.  انجام  کوچک  سطوح  در  عملی  و  علمی  به صورت 

کتاب، اهداف دیگری نیز به شرح زیر مدنظر بوده است:
الف( عالقه مند کردن هنرجویان به فعالیت های علوم دامی به خصوص پرورش مرغ

ب( انجام تحقیق و پژوهش برای درک بهتر مطالب و آشنایی با وضعیت موجود 
تولید و پرورش مرغ در منطقه زندگی یا تحصیلی خود

ج( شناسایی مسائل و مشکالت موجود در پرورش و تولید مرغ و در صورت امکان 
ارائه راه حل های مناسب و کاربردی

د( تفکر و تدبر درخصوص موضوعات مرتبط با پرورش و تولید مرغ
ه( انجام فعالیت های عملی مربوط به پرورش و تولید مرغ به صورت فردی و گروهی 
و( رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین اجرای فعالیت های عملی در طول دوره 

آموزش و پرورش
ز( توجه به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار

شایستگی های فنی و غیرفنی مورد انتظار شغلی درس پرورش و تولید مرغ، پایه و 
مبنایی برای سایر دروس رشته علوم دامی  نیز می باشد. بدین ترتیب که هنرجویان 
اطالعات علمی و عملی الزم را برای سایر مشاغل مرتبط با علوم دامی را نیز کسب 

خواهند کرد. 
براساس دیکوم،  این درس شامل 14 کار به شرح زیر می باشد:

آماده سازي سالن پرورش مرغ، تهیه خوراک، خوراک دهي، جوجه ریزي در سالن 
بیماري ها،  از  پیشگیري  پرورش،  سالن  در  محیطي  شرایط  کنترل  مرغ،  پرورش 
جمع آوري تخم مرغ، جمع آوري کود، تولک بري اجباري، تهیه تخم مرغ نطفه دار، 
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نطفه یابي، استفاده از دستگاه ستر، استفاده از دستگاه هچر و درجه بندي جوجه هاي 
یک روزه.

انجام وظایف  برای  این درس، آماده کردن هنرجویان  نهایی   از آنجایی که هدف 
اصلی و فرعی پرورش و تولید مرغ می باشد لذا در این کتاب سعی شده است کمتر 
شود.  پرداخته  موضوعی  هر  برای  تاریخچه  و  تعاریف  آوردن  و  مقدمه نویسی  به 
همچنین سعی شده است از آوردن مطالب حاشیه ای که کمتر در اجرای عملی 
پرورش و تولید مرغ نقش دارند پرهیز شود و در عوض با انواع فعالیت های عملی، 
تحقیق و پژوهش در منطقه زندگی و تحصیلی، اجرای کار های عملی به صورت 
آشنا شود. درخصوص  غیره  و  تدبر  و  تدبیر  بحث های گروهی،  یا گروهی،  فردی 
کار ها  اجرای عملی  به  بیشتر  کار ها سعی شده است که هنرجویان  و  موضوعات 
پایانی  و  مستمر  ارزشیابی های  در  موفقیت  و  درس  پایان  از  پس  تا  کنند  توجه 
بتوانند به عنوان یک پرورش دهنده در بخش کشاورزی ـ علوم دامی کشور نقش 

کنند. بسزایی  ایفا 
زمان و ساعات مربوط به 14 کار1  درس پرورش و تولید مرغ به شرح جدول زیر 

می باشد:

ساعت عملیساعت نظریعنوان کار هاردیف

1015 آماده سازی سالن پرورش مرغ1

1015تهیه خوراک2

1015خوراک دهی مرغ3

1015جوجه ریزی درسالن4

کنترل شرایط محیطي در سالن 5
پرورش

812

1218پیشگیری از بیماری ها6

جمع آوری تخم مرغ و انتقال آن به 7
انبار

812

69جمع آوری و ذخیره سازی کود مرغی8

task ـ1
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69 تولک بری اجباری9

812تهیه تخم مرغ نطفه دار10

812نطفه یابی11

812کار با دستگاه ستر12

812 کار با دستگاه هچر13

812درجه بندي جوجه هاي یک روزه14

120180جمع کل ساعات تئوری و عملی

فضا های آموزشی

فضا های آموزشی مورد نیاز برای آموزش های تئوری )نظری( و عملی درس پرورش 
پرورشی،  فارم  درس،  کالس  جمله  از  باشد.  متنوع  بسیار  می تواند  مرغ  تولید  و 
کارخانه  خصوصی،  بخش  دهندگان  پرورش  و  کنندگان  تولید  مزارع  آزمایشگاه، 

خوراک. 
)با  استاندارد  درس  کالس  یک  به  نیاز  )نظری(  تئوری  آموزش های  اجرای  برای 
امکانات سرمایشي، گرمایشي، نور، تهویه، تخته وایت برد و هوشمند، رایانه، میز و 
صندلي هنرآموز و هنرجویان(، آزمایشگاه حداقل40 مترمربع، انبار )خوراک، ابزار 
اتاق  حمام،  و  بهداشتي  سرویس  سرپرستي،  دفتر  مرغداری،  فارم   ،) تجهیزات  و 

سمعي و بصري.
مدارس  تجهیز  و  نوسازي  سازمان  تجهیزات  و  استاندارد  با  مطابق  فضا ها  کلیه 

شود. آماده  مي بایست 
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توضیحاتمساحتفضاردیف

فارم مرغداری1
به ازای هر گروه 

کاری
50 قطعه جوجه 

ـ  جوجه  پرورش  برای  الزم  امکانات  ـ  کافی  جوجه 
خوراک مناسب و کافی ـ مواد و وسایل الزم برای تمیز 

برای                                                                                                                             مناسب  امکانات  ـ  سالن  کردن  ضدعفونی  و 
خروج و ذخیره کود ـ مشخصات فیزیکی، شیمیایی

که  باشد  نحوی  به  باید  جانبی  امکانات  و  تأسیسات 
فعالیت  های پیش بینی شده در کتاب  انجام حداکثری 
از نظر  ایمنی و حفاظتی  به آسانی امکان پذیر  بوده و 

باشد. نداشته  مشکلی 

35 متر مربعکالس درس2

مطابق با استاندارد کالس های درس با امکانات سرمایشی، 
گرمایشی، نور، تهویه و حفاظت آن استاندارد باشد.

ـ تخته وایت برد
ـ تخته هوشمند

ـ رایانه با تجهیزات جانبی کامل
ـ صندلی دانش آموز

ـ ویدئو پروژکتور و پرده نمایش یا مانیتور مناسب

حداقل 40 مترمربعآزمایشگاه3

مطابق با استاندارد فضا و تجهیزات سازمان نوسازی و 
آزمایشی  جلسه  هر  در  که  ترتیبی  به  مدارس  تجهیز 
حداکثر 16 نفر فراگیر بتوانند عملیات آزمایشگاهی را به 
سهولت دسترسی به آب، برق، گاز، تجهیزات سرمایه ای، 

مصرفی و مواد مورد نیاز، انجام دهند.

اتاق سمعی و 4
بصری

حداقل 40 مترمربع
)در صورتی که 

کالس ها
مجهز به تجهیزات 

دیداری
و شنیداری نباشند(

مطابق با استاندارد فضا و تجهیزات سازمان نوسازی و 
تجهیز مدارس به ترتیبی که در هر جلسه نوبت حداکثر 
35 نفر با فاصله  ایمنی از پرده نمایش یا مانیتور، بتوانند 

به درستی نمایش را مشاهده نمایند.

با امکانات ضروری )گرمایشی، سرمایشی،روشنایی، برق، حداقل 12 مترمربعدفتر سرپرستی5
ارتباطات، میز اداری،صندلی(

                  استاندارد فضا های آموزشی
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انبار خوراک، 6
آسیاب میکسر، تجهیزات  ایمنی و حفاظتیحداقل 42 مترمربعابزار و تجهیزات

7
سرویس 
بهداشتی و

حمام
6 باب سرویس بهداشتیحداقل 36 مترمربع

2 باب حمام

طرح درس

مهم ترین و اثر بخش ترین شیوه مدیریت تدریس، داشتن طرح درس است. انواع 
آن عبارت اند از:

1  طرح درس ساالنه یا کلی
2  طرح درس روزانه

در مورد هر یک توضیح مختصری ارائه شده و توجه همکاران عزیز را به تدوین و 
اجرای دقیق آن جلب می کنیم.

1ـ طرح درس ساالنه )کلی یا بودجه بندی(
در این طراحی، هنرآموز با نگاهی جامع و کلی، محتوای عملی و نظری درس را 
در  موجود  تجهیزات  و  امکانات  و  مدیریتی  اقلیمی،  آموزشی،  به شرایط  توجه  با 
هنرستان براي سال تحصیلی برنامه ریزي مي کند تا هر عملی در شرایط و زمان 

انجام گیرد.  مناسب خود 
در بودجه بندی درس موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد:

1  شرایط موجود هنرستان از نظر مالي، امکانات و تجهیزات مورد نیاز براي تولید 
و پرورش مرغ

2  تقویم آموزشی )مناسبت ها، تعطیالت و غیره(
3  هماهنگی با معاون فنی، سرپرست دامپروري، متصدیان آزمایشگاه و غیره برای 

تنظیم زمان انجام خدمات
4  هماهنگی با معاون آموزشی برای تعیین زمان آزمون های میانی و پایانی، سمعی 
و بصری، تهیه تخم مرغ نطفه دار، آماده سازي سالن پرورش مرغ، جوجه ریزي و 

غیره.
5  پیش بینی زمان و مکان های بازدید خارج از واحد آموزشی

بنابراین صرف نظر از ترتیب درج مطالب در محتوای آموزشی، ارائه مطالب برحسب 
موقعیت زمانی و مکانی واحد آموزشی طراحی و اجرا می شود.

تصویب  به  را  عملی  بخش  ویژه  به  درس  اجرای  با  مرتبط  بودجه بندی  هنرآموز 
شورای آموزشی هنرستان رسانده و نسخه هایی از آن را به مسئولین واحد آموزشی 
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و همچنین به گروه های آموزشی شهرستان یا استان ارائه می نماید.
در زیر یک نمونه جدول بودجه بندی درس پیشنهادی برای یک سال تحصیلي ارائه 
شده که می تواند با توجه به شرایط و امکانات هنرستان توسط هنرآموزان محترم 

تغییر یابد.

نمونه جدول بودجه بندی درس تولید و پرورش مرغ

واحدفصل
شماره مرحله کاری یادگیری

جلسه*
زمان 

)ساعت(

اول

و  تخم مرغ  جمع آوري 
انبار به  انتقال آن 

جلسه 1جمع آوري تخم مرغ از قفس ها

60

جلسه 1تفکیک ظاهري تخم مرغ

جلسه 2حمل تخم مرغ ها به انبار

جلسه 2 کارتن کردن تخم مرغ

جلسه 2نگهداري تخم مرغ ها

جلسه 2بسته بندي و نگهداري تخم مرغ ها

جلسه 3بررسي بازدهي گله تخم گذار

تهیه تخم مرغ نطفه دار

جلسه 3 انواع نژادها و سویه های تجاری مرغ

جلسه 4شناسایي مراکز فروش تخم مرغ نطفه دار

جلسه 5-4 انتخاب تخم مرغ نطفه دار

جلسه 5نگهداري تخم مرغ هاي نطفه دار

نطفه یابی

جلسه 6آماده سازي دستگاه نطفه یابي

جلسه 6جداسازي تخم مرغ هاي نطفه دار از بي نطفه

جلسه 7تمیز کردن تخم مرغ هاي نطفه دار

جلسه 7ثبت اطالعات

جلسه 8-7ارزشیابی نهایی
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دوم

کار با دستگاه ستر

جلسه 8شست وشوي دستگاه ستر

60

جلسه 9ضدعفوني دستگاه ستر

جلسه 10تنظیم دستگاه ستر

جلسه 10چیدن تخم مرغ ها در دستگاه ستر

جلسه 10ثبت اطالعات

کار با دستگاه هچر

جلسه 11شست وشوي دستگاه هچر

جلسه 11ضدعفوني دستگاه هچر

جلسه 12تنظیم دستگاه هچر

جلسه 12انتقال تخم مرغ ها از دستگاه ستر به دستگاه هچر

اتاق  به  هچري  سبدهاي  از  جوجه ها   انتقال  
بندی درجه 

جلسه 13

جلسه 13ثبت اطالعات

درجه بندی جوجه هاي 
یکروزه

جلسه 13شمارش جوجه ها

جلسه 13جدا کردن جوجه ها براساس نوع درجه

جلسه 13انتقال جوجه ها به کارتن

جلسه 15معدوم نمودن جوجه هاي وازده

جلسه 15ثبت اطالعات

جلسه 15ارزشیابی نهایی
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سوم

آماده سازی  سالن 
پرورش مرغ

جلسه 16تخلیه سالن پرورش مرغ
65

جلسه 16شست وشوي سالن پرورش مرغ

جلسه 17ضدعفوني سالن پرورش مرغ

جلسه 17ضدعفوني تجهیزات

جلسه 18راه اندازي تجهیزات

جلسه 18پهن کردن بستر و گازدهي سالن پرورش مرغ

جمع آوری و 
ذخیره سازی کود مرغی

جلسه 19جمع کردن کود

جلسه 19انبار کردن کود

جلسه 20فرآوري کود

جوجه ریزی در سالن 
پرورش مرغ

جلسه 21تهیه جوجه یکروزه 

جلسه 21ضدعفوني ماشین حمل جوجه

جلسه 22تخلیه کارتن ها حمل جوجه به داخل سالن

جلسه 22تخلیه جوجه ها از کارتن ها

جلسه 22تغذیه اولیه جوجه ها

جلسه 23جداسازي جوجه هاي وازده

جلسه 23ارزشیابی نهایی

چهارم

تهیه خوراک

جلسه 24تهیه جیره از متخصص تغذیه طیور

50

جلسه 25تهیه مواد خوراکي مورد استفاده در جیره مرغ

جلسه 26نگهداري خوراک

جلسه 26ثبت اطالعات

خوراک دهی مرغ

جلسه 27راه اندازي آسیاب، میکسر و باالبر

جلسه 28توزین مواد خوراکي طبق دستورالعمل

جلسه 28آسیاب و مخلوط کردن مواد خوراکي

جلسه 29ثبت اطالعات مصرفي خوراک

جلسه 29ارزشیابی نهایی
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پنجم

محیط  شرایط  کنترل 
پرورش سالن  در 

به  مربوط  دستورالعمل هاي  بررسي  و  دریافت 
محیطي جلسه 30شرایط 

65

جلسه 31تنظیم دستگاه هاي کنترل شرایط محیطي

جلسه 32بررسي حسگرهاي کنترل شرایط محیطي

جلسه ثبت اطالعات حسگرها
32-33

تولک بری اجباری

جلسه 33آماده کردن گله براي تولک بري

جلسه 34قطع کردن خوراک

جلسه 34کاهش مدت و شدت نور سالن پرورش

جلسه 34قطع آب

جلسه 35تغذیه خوراک مخصوص دوران تولک بري

جلسه 35پایان دادن به دوران تولک

پیشگیری از بیماری ها

جلسه 36اقدامات قرنطینه اي

جلسه 36گزارش سالمتي گله

جلسه 37جمع آوري تلفات

جلسه 37معدوم سازي الشه ها

جلسه 38ارزشیابی نهایی

* هر جلسه معادل 8 ساعت است، که 5 تا 6 ساعت آن به صورت عملی و 2 تا 3 ساعت آن به صورت 
ارائه می گردد. نظری 
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2ـ طرح درس روزانه 
برنامه ای است مدون و سنجیده که هنرآموز قبل از تدریس، برای یک جلسه درس 

تهیه می کند که دالیل آن به شرح ذیل است:
آموزشی  فعالیت های ضروری  روزانه موجب می شود که هنرآموز  1 طرح درس 
را به ترتیب و یکی پس از دیگری در مراحل و زمان های مشخص و به شیوه ای 
منطقی پیش ببرد و نتایج حاصل از آن را در مراحل بعدی آموزش استفاده کند.

خاطر  به  را  جزئیات  و  تدریس  مراحل  همه  گاهی  هنرآموزان  تدریس،  در   2
نمی سپارند. بنابراین داشتن طرح درس  این مشکل را برطرف می کند. هنرآموزی 
که بدون برنامه و آمادگی قبلی به کالس می رود، ممکن است با مشکالتی روبه رو 

شود.
3 چون طرح درس طبق اصول معین تهیه می شود، موجب می گردد که هنرآموز 

به عوامل اصلی جریان تدریس توجه کرده آن را فراموش نکند.
4 طرح درس موجب می شود که هنرآموز با اعتماد بیشتری در کالس درس یا 

آزمایشگاه یا مزرعه حاضر شود.
5 طرح درس توجه هنرآموز را به انتخاب روش ها و فنون الگو های مناسب تدریس 

درس ها و فصل های مختلف کتاب جلب می کند.
6 در جریان تهیه طرح درس، هنرآموز فرصت خواهد داشت تا مشکالت احتمالی 

تدریس را پیش بینی کند.
وسیله  به  هنرآموز  تدریس  ارزیابی  که  می شود  موجب  درس،  طرح  وجود   7

گیرد. صورت  آسانی  به  ارزشیاب 

دوازده گام برای تهیه طرح درس
گام 1ـ تعیین مشخصات کلی: شامل موضوع درس، پایه تحصیلی، زمان تدریس، 

تاریخ تدریس، نام هنرستان یا واحد آموزشی و نام هنرآموز.
برای  اینکه مطمئن شوید طرح درس شما همان  گام 2ـ تعیین هدف درس: 
چیزی است که می خواهید آموزش دهید، باید با توجه به اصول و فنون طبقه بندی 

هدف های شناختی، عاطفی و مهارتی هدف های طرح درس خود را بنویسید.
گام 3ـ تعیین رفتار ورودی یا پیش آموخته ها: به طور معمول رفتار ورودی، 
آموخته ها و توانایی هایی است که هنرجویان قبل از شروع درس جدید باید آنها 
را کسب کرده باشند تا بتوانند درس جدید را فرا گیرند. در حقیقت، رفتار ورودی 
پیش نیاز الزم برای یادگیری درس جدید است. اگر هنرآموز از میزان معلومات و 
مهارت های قبلی هنرجویان آگاه نباشد، ممکن است عده ای از آنان درس جدید 
را درک نکنند بنابراین هنرآموز پس از تعیین هدف های درس جدید، باید از خود 
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سؤال کند که هنرجویان برای رسیدن به  این هدف یا هدف ها چه چیز هایی را باید 
از پیش آموخته باشند.

درس  برای  الزم  پیش دانسته های  یا  ورودی  رفتار  هنرآموز  که  است  ذکر  شایان 
به کالس و اجرای تدریس  از رفتن  به هنگام تهیه طرح درس و پیش  را  جدید 
تعیین می کند، زیرا او تا  این هنگام نمی داند که هنرجویان به چه میزان از رفتار 
ورودی و دانش و مهارت پیش نیاز برای یادگیری درس جدید برخوردارند فقط 
می تواند تشخیص دهد که آنان قبل از آموختن درس جدید باید درس های قبلی 

را آموخته باشند تا بتوانند درس جدید را فرا گیرند.
و  آمد  خواهد  گام4  در  آن  انواع  که  ورودی  رفتار  آزمون  تهیه  از  پس  هنرآموز 
همچنین بعد از اجرای آن آزمون به میزان دانش و مهارت پیش نیاز هنرجویان 

برد. پی خواهد  جدید  درس  آموختن  برای 
گام 4ـ تعیین آزمون رفتار ورودی: پس از تعیین رفتار ورودی و پیش دانسته های 
الزم برای درس جدید که در مرحله باال )گام 3( تشریح شد هنرآموز باید درباره نوع 
آزمونی که می خواهد به وسیله آن دانش و مهارت پیش نیاز هنرجویان را ارزیابی یا 
امتحان کند تصمیم بگیرد. سؤال های آزمون رفتار ورودی می توانند از نوع شفاهی، 

انشایی، چهارگزینه ای، عملی یا آزمایشگاهی و کارگاهی باشند.
برای  رسانه ها  انتخاب  رسانه ها:  یا  آموزشی  و وسایل  مواد  انتخاب  5  ـ  گام 
تکمیل طرح درس ضرورت دارد. رسانه وسیله ای است که سبب  ایجاد ارتباط بین 
پیام دهنده و پیام گیرنده می شود. رسانه مناسب، به خلق شرایط مطلوب برای 
یادگیری کمک می کند و سبب تقویت آن می شود. رسانه به مفهوم معنی وسیع 

کلمه جامعه، مدرسه، هنرآموز و حتی خود هنرجویان را شامل می شود.
اما در مفهوم محدودتر کتاب درسی، بریده روزنامه ها و مجالت علمی ، مقادیر، جداول، 
نقشه ها، وسایل آزمایشگاهی و تجهیزات موجود در بازار، نوار های ضبط صوت، فیلم ها، 

تلویزیون، رایانه و... جزء رسانه ها محسوب می شوند.
هنرآموز باید با توجه به هدف های طرح درس از میان انواع مواد و وسایل آموزشی، 

مناسب ترین آنها را که دارای ویژگی های ذیل می باشند را انتخاب کند.
الف( توانایی انتقال پیام مورد نظر را داشته باشد.

ب( قابلیت حمل و نقل را داشته باشد.
ج( در دسترس باشد.

د( اقتصادی باشد.
به طور کلی همه رسانه ها توانایی انتقال هر نوع پیامی  را ندارند. 

شروع  از  قبل  باید  هنرآموز  معمول  به طور  مقدماتی:  کار های  تعیین  6  ـ  گام 
درسی،  تکالیف  بازدید  غیاب،  مانند حضور  بپردازد  مقدماتی  کار های  به  تدریس 
پرسش از درس یا دروس قبلی، اطمینان از سالمت جسمی و روانی هنرجویان و نیز 
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دادن تذکر و یادآوری ها. الزم است هنرآموز از قبل، آنها را در طرح درس پیش بینی  
درنگ های  زیرا  باشد  طوالنی  زیاد  نباید  کار ها  این  مدت   البته  کند.  یادداشت  و 
طوالنی عالوه بر اینکه از زمان یادگیری می کاهند، بلکه اشتیاق هنرجویان را نیز 

برای آموختن کاهش می دهند.
گام 7ـ تعیین مطالب و روش آماده سازی و  ایجاد انگیزه برای یادگیری: 
هنرآموز باید در طرح درس خود روشی را برای  ایجاد عالقه یادگیری در هنرجویان 
در نظر بگیرد. و باید طی مقدمه ای انگیزه و شوق آموختن را  ایجاد کرده و آنان 
برای توجه داشتن و آموختن درس آماده کند. همچنین در طرح درس خود  را 
مشخص کند با چه مطلب و روشی می خواهد  این آماده سازی و  ایجاد انگیزه را 

انجام دهد.
گام 8  ـ تعیین گام به گام ارائه درس جدید: تعیین گام به گام مراحل ارائه 
درس جدید به صورت فهرستی از کار های اساسی است که باید در کالس یا کارگاه 
یا مزرعه انجام شود و نوشتن آنها در طرح درس ضرورت دارد اما الزم نیست همه 

جزئیات آن ذکر شود.
گام 9ـ تعیین اختتامیه درس: هنرآموز باید در پایان درس یک اختتامیه انتخاب 

کند و آن را در طرح درس خود بیاورد. 
گام 10ـ تعیین فرصت تمرین: هنرآموز باید پس از ارائه درس، فرصتی به خصوص 
برای کار های عملی یا کارگاهی یا آزمایشگاهی برای تمرین آن به هنرجویان بدهد 

و آن را در طرح درس خود منظور کند.
از  ارائه درس جدید: همان طور که هنرآموز پیش  از  گام 11ـ ارزشیابی پس 
آغاز درس جدید، رفتار ورودی یا پیش دانسته های هنرجویان را ارزیابی می کند، 
در پایان درس جدید هم باید از چگونگی یادگیری آنان اطمینان حاصل کند و از 
پیشرفت جمعی و فردی هنرجویان آگاه شود. بنابراین الزم است او در طرح درس 

خود برنامه ای برای ارزشیابی داشته باشد.
گام 12ـ فعالیت های جبرانی و تکمیلی: هنرآموز پس از انجام دادن ارزشیابی 
و مشخص کردن نقاط قوت و ضعف یادگیری هنرجویان، باید در طرح درس خود 
فعالیت ها و تمرین های جبرانی برای هنرجویان ضعیف و نیز فعالیت های گسترده تر 
و تکمیلی برای هنرجویان قوی در نظر بگیرد و برای همه آنان برای جلسه بعدی 

تکلیف تعیین کند.
فعالیت های تکمیلی از دو بخش زیر تشکیل می شود:

الف( انتخاب مطلب درباره  این گونه فعالیت ها: مطلبی که برای تکمیل یک جلسه 
تدریس انتخاب می شود ممکن است در مورد هدف های زیر باشد:

ـ آماده کردن هنرجویان برای درس جلسه بعد
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ـ خالصه کردن درس ارائه شده
ـ مرور کردن درس، مانند آهسته و بی صدا خواندن درس جدید به وسیله هنرجو

ـ جمع بندی نکات و مفاهیم مجزا و ارتباط دادن آنها با یکدیگر
ـ دادن تمرین برای کسب مهارت هایی که به تمرین نیاز دارد.

ـ دادن تمرین های عملی، مانند انجام دادن کار های مهارتی، آزمایشات، تحقیق و 
پژوهش

ـ فعال کردن هنرجویان برای یاد گرفتن درس
ـ ارزشیابی )ارزشیابی مستمر(

دادن  انجام  برای  روش  انتخاب  آنها:  دادن  انجام  فنون  و  روش ها  گزینش  ب( 
فعالیت های تکمیلی به موضوع و هدف درس بستگی دارد. برای مثال اگر درسی 
آیا  کند.  انتخاب  را  آن  نوع  باید  معلم  دارد،  نیاز  به جمع بندی  می شود  ارائه  که 
جمع بندی را به طور شفاهی انجام خواهد داد و از هنرجویان خواهد خواست نکات 
مهم را یادداشت کنند؟ یا  اینکه جمع بندی را با خالصه نویسی روی تخته انجام 
خواهد داد؟ یا ممکن است درسی را که معلم ارائه می دهد در پایان به تمرین نیاز 
تکمیلی  فعالیت های  دادن  انجام  برای  متداول  روش های  از  برخی  باشد.  داشته 
عبارت اند  از: تمرین، مسئله دادن و تکلیف دادن که هنرآموز باید در طرح درس 

گزینش خود را در این خصوص انجام دهد.

اجرای برنامه طرح درس روزانه در کالس

برنامه طرح درس روزانه را تهیه کرد طبق اجزاء و مراحل  از آنکه  هنرآموز پس 
آن و در نظر گرفتن و به کارگیری تمام نکات مطالب فصل های قبلی، به تدریس 
می پردازد. فعالیت های هنرآموز اجرای برنامه طرح درس که شرح آن گذشت به 3 

مرحله به شرح زیر تقسیم می شود:
مرحله 1ـ در این مرحله فعالیت های مقدماتی قبل از شروع درس جدید شامل 

گام های 2، 4، 6 و 7 آغاز می شود.
مرحله 2ـ فعالیت های ضمن ارائه درس جدید، که هنرآموز باید هدف درس را 
بیان کند. هنرجویان را برای توجه به یادگیری درس جدید آماده سازد )گام 7(. 
درس جدید را با استفاده از وسایل آموزشی )گام 5( با مراحل گام به گام آن ارائه 

دهد )گام 8( و با یک اختتامیه آن را به پایان برساند.
باید به هنرجویان  ارائه درس جدید که هنرآموز  از  مرحله 3ـ فعالیت های پس 
فرصت دهد تا درس جدید را تمرین کنند )گام 10(. سپس از آموخته های آنان 
ارزشیابی به عمل آورد )گام 11( و فعالیت های جبرانی و تکمیلی برای هنرجویان 

تعیین کند )گام 12(.
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در پایان یک نمونه جدول طرح درس پیشنهادی برای یک جلسه آموزشی ارائه 
با توجه به تبحر و تجربه هنرآموزان محترم تکمیل گردد. می شود که می تواند 

طرح درس پیشنهادی برای یک جلسه آموزشی

تعداد هنرجو: پایه: موضوع درس: نام درس:
نام واحد یادگیری:

طرح  شماره 
درس:

لی
ت ک

صا
شخ

م

کالس: صفحات:

هنرآموز واحد: مدت اجرا:
                 

دقیقه
تاریخ اجرا:

منطقه:

استادکار مدرسه:

1- هدف کلی:

س
دری

ز ت
ل ا

 قب
ای

ت ه
الی

فع

2- اهداف توانمند ساز:

3- روش های تدریس:

4- رسانه های آموزشی:

5- ابزارهای آموزشی

6- فضاهای آموزشی:
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1- پیام روز:

س
دری

ن ت
ضم

ی 
ها

ت 
الی

زمان به دقیقهفع 2- فعالیت های اولیه: )سالم و احوال پرسی ـ حضور و غیاب ـ بازدید 
تکالیف و ...(

3- ارزشیابی تشخیصی:

زمان به دقیقه انتظارات 4- آماده سازی )زمینه سازی(:

س
دری

ن ت
ضم

ی 
ها

ت 
الی

فع

فعالیت های فراگیران  5  ـ ارائه درس: فعالیت های معلم
)فردیـ  گروهی(

زمان به انتظارات
دقیقه

6  ـ جمع بندی و نتیجه گیری:

س
دری

ز ت
د ا

 بع
ای

ت ه
الی

فع

1ـ ارزشیابی تکوینی )مرحله ای(:

تعیین  2ـ 
تکلیف

فردی:

گروهی:

1ـ معرفی سایر منابع مرتبط با درس:

2ـ موضوع جلسه آینده و اقدامات الزم:
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روش های یاددهیـ  یادگیری )روش تدریس اعضای تیم(

یادگیری از طریق همیاری از طرف جان  دیویس مطرح شد و یکی از بحث های 
در  همیاری  همیاری،  بر  مبتنی  تدریس  روش  اساس  است.  آموزش  دائمی  در 
یادگیری است. پژوهشگران حوزه روش تدریس مبتنی بر همیاری، بر  این باورند 
به  برای رسیدن  یادگیری  فعالیت های  و  اجتماعی است  فرایند  یادگیری یک  که 
به  را  یادگیری، مسئولیت  نوع  اندیشه و اطالعات حیاتی است.  این  تولید  مرحله 
دوش هنرجویان قرار می دهد و آنان را در فرایند یادگیری درگیر می نماید. پایه و 
اساس یادگیری از طریق همیاری تشکیل تیم های یادگیری است.  این روش سبب 
جلوگیری از گوشه گیری، ازخود بیگانگی، بی هدفی و ناراحت بودن در فعالیت های 
جمعی می گردد و سبب باال رفتن حس اعتماد به نفس شده و روابط بین فردی 

بهبود می بخشد. را  هنرجویان 
تشریک مساعی  و  تعامل  به  یکدیگر  با  انتظار می رود  هنرجویان  از  روش  این  در 
پرداخته، پیشرفت تحصیلی و مسئولیت یادگیری یکدیگر را برعهده گیرند. هنرجویان 
هم به نوبه خود انتظار دارند گروهی که در آن فعالیت می کنند به موفقیت دست 
یابد و افرادی که در گروه شرکت می جویند را در دستیابی به موفقیت یاری رسانند.

روش تدریس همیاری برای آموزش دروس گوناگون با موضوعات درسی متفاوت، 
مناسب است. دروسی که محتوا و مطالب موضوعی و یا نظری دارند، از طریق روش 

همیاری قابل تدریس اند.
به  اینجا  در  که  دارد  وجود  همیاری  طریق  از  یادگیری  برای  مختلفی  روش های 
یکی از آنها یعنی روش تدریس اعضای تیم که کاربرد بیشتری در تدریس دارد، 

می پردازیم. 
طرح تدریس اعضای تیم بر دو فرضیه استوار است:

اولین فرضیه  این است که هر یک از شرکت کنندگان قسمت متفاوتی از موضوع 
درس را که قرار است همه یاد بگیرند می خواند.

دومین فرضیه  این است که هر فراگیر می تواند به اعضای تیم خود درس بدهد.
بنابراین هر عضو هم به عنوان هنرآموز و هم به عنوان هنرجو عمل می کند. در 
این الگو به جای  اینکه ابتدا هنرآموز تدریس کند، فراگیران نقش هنرآموز را  ایفا 
می کنند و تدریس توسط اعضای تیم فراگیران انجام می شود و پس از آن هنرآموز 
توضیحات ضروری و تکمیلی را برای آنان ارائه می دهد. به همین جهت  این الگو را، 

تدریس اعضای تیم نام نهاده اند.
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مرحله اول ـ آمادگی فردی
فعالیت هنرآموز

ـ گروه بندی هنرجویان در گروه های 4ـ 5 نفری و اختصاص شماره های 1، 2، 3 
و....

به رعایت آن هستند، مانند: یادداشت برداری،  ـ تدوین قوانینی که گروه ها ملزم 
بحث و گفتگو با صدای پایین، زمان بندی هر مرحله، عدم صحبت با یکدیگر و...

ـ تقسیم متن درس به بخش های مستقل و تقریباً مساوی
ـ تعیین یک بخش از موضوع جهت مطالعه فردی برای هر فراگیر

فعالیت هنرجویان
ـ مطالعه بخش اختصاص داده به هر شماره به صورت فردی

ـ  یادداشت برداری و خالصه نویسی متن اختصاصی
مرحله دوم ـ کار تیمی 

فعالیت هنرآموز
ـ هدایت هنرجویان به حضور در گروه های جدید

ـ کنترل کالس به برقراری آرامش
ـ نظارت بر اجرای فعالیت گروه ها

فعالیت هنرجویان
ـ تشکیل گروه های هم شماره

ـ تدریس هر یک از هنرجویان برای اعضای گروه جدید
ـ بحث و تبادل نظر بین اعضای تیم جدید و نتیجه گیری

ـ تشکیل گروه های اولیه )برگشت به گروه اولیه(
ـ تدریس قسمت های مختلف برای گروه

مرحله سوم ـ آزمون
فعالیت هنرآموز

ـ طراحی سؤاالت آزمون
ـ ارائه سؤاالت و برگزاری آزمون

ـ تعیین زمان مناسب برای پاسخگویی به سؤاالت
ـ ارائه کلید سؤاالت

ـ ارزیابی از تدریس در گروه ها
فعالیت هنرجویان

ـ پاسخگویی به سؤاالت طراحی شده
ـ تصحیح پاسخنامه خود )خود ارزیابی(

ـ محاسبه و معدل گیری از نمرات فردی و گروهی
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مرحله چهارم ـ نقد و بررسی
فعالیت هنرآموز

ـ بررسی وضعیت نمرات فردی و گروهی هنرجویان
ـ کمک به گروه ها برای پیدا کردن مشکالت اعضای گروه و رفع آنها

فعالیت هنرجویان
ـ بررسی وضعیت نمرات فردی و گروهی خود

ـ برطرف نمودن مشکالت احتمالی خود و یا اعضای گروه در ارتباط با قسمت های مختلف 
درس

ـ نقد و بررسی اجرای عملیات
مرحله پنجم ـ جمع بندی

فعالیت هنرآموز
ـ انتخاب یک نفر از هر گروه به صورت تصادفی یا انتخابی برای تدریس قسمت های 

مختلف
ـ هدایت و رهبری بحث گروهی

ـ اختصاص فرصت کافی برای پرسش و پاسخ
ـ ارائه توضیحات تکمیلی

فعالیت هنرجویان
ـ تدریس توسط هنرجویان منتخب یا داوطلب برای کالس

ـ پرسش و بحث گروهی

راهبرد ها و توصیه ها

 هنگام تشکیل گروه باید سعی شود شاگردان قوی با شاگردان ضعیف در یک 
گروه قرار گیرند.

 تعداد اعضای تیم باید براساس بخش های تقسیم شده موضوع درس، تعیین شود.
 محتوا و متن درس انتخابی برای فراگیران قابل فهم و درک باشد. درس هایی 
که متن آنها دارای لغات و اصطالحات پیچیده و مشکل است با  این الگو کارآیی 

ندارد. چندانی 
 حتی المقدور متن درس قابل تقسیم به چند قسمت مساوی باشد.

 مطالب هر قسمت، مستقل از یکدیگر باشد، متن هایی که مطالب آنها کاماًل با 
یکدیگر مربوط و پیوسته است با  این الگو کارایی چندانی ندارد.

 در طراحی سؤاالت آزمون بهتر است از سؤاالت کوتاه پاسخ و یا عینی )به ویژه 
صحیح و غلط( استفاده شود و آزمون از تمام فراگیران به عمل آید.

 در صورتی که در کالس های پرجمعیت و کوچک از  این روش استفاده می کنید، 
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می توان مرحله دوم )تشکیل گروه هم شماره( را حذف نمایید.
 در صورتی که وقت کافی در اختیار ندارید می توانید از اجرای آزمون و نقد و 

بررسی خودداری کرده و فقط به مرحله جمع بندی اکتفا کنید.
 استفاده دائم و متوالی از یک الگو در کالس، سبب کاهش آثار و نتایج آن خواهد شد.

 هر هنرجو در گروه یاد می گیرد و یاد می دهد )نقش هر عضو در مشارکت گروهی 
مشخص می شود.(

 در اجرای  این روش نیز مانند روش های دیگر، درس نباید تحت الشعاع قرار گیرد، 
دانش بر روش برتری دارد.

مدیریت زمان در این الگو نقش بسیار مهمی را  ایفا می کند.
این کتاب به هیچ وجه در جهت محدود کردن هنرآموزان نیست بلکه تالش دارد 
در عین آزادی عمل برای هنرآموزان و تشویق خالقیت و ابتکار آنها، حداقل هایی 

را برای استانداردسازی فرایند آموزش ایجاد کند.
برای تحقق بهتر اهداف آموزشی و تربیتی و به هنرآموزان عزیز توصیه می شود که:

1 رویکرد جدیدی به برنامه درسی و محتوای آموزشی داشته باشید. در این رویکرد، 
ایجاد شایستگی در توان انجام کار، شاخص اصلی می باشد. شایستگی های فنی و 

غیرفنی هنرجویان را تقویت کنید.
بپرهیزید.  سخنرانی  روش  به  تنها  یا  سویه  یک  صورت  به  مطالب  بیان  از   2
شیوه های پویا و خالق را به کار بسته و بیشتر نقش هماهنگ کننده و مدیر جلسه 

تا سخنران. باشید  را داشته 
3 هرگز دانش و مهارت را از هم جدا نکنید. بر این اساس توصیه می شود اغلب 
کالس ها را در کارگاه تشکیل دهید و چیزی را بیان کنید که دانش آموز درگیر آن 

است یا حداقل تصویر آن را می بیند.
انجام  تحقیق،  واگذاری  لذا  کنید.  تربیت  پژوهشگر  را  فراگیران  کنید  سعی   4

دهید.  قرار  اولویت  در  را  غیره  و  آزمایش  علمی،  گردش  بازدید، 
تحلیل  توانایی  نیست.  مهم  فراگیران  ذهن  در  شده  اندوخته  مطالب  حجم   5

است. اهمیت  حائز  کار  درست  انجام  و  وضعیت  تبیین  شرایط، 
6 باورها و اعتقادات راسخ دینی و ملی مانند امانت داری، راستگویی، قدرشناسی، 

بزرگ منشی، صبوری و غیره را در فراگیران تقویت کنید. 
اعضای  با  به موقع کامل و درست کار، همکاری  انجام  مانند  اخالق حرفه ای   7

را در فراگیران  از محیط زیست و غیره  ابزار و وسایل، حفاظت  از  گروه، مراقبت 
کنید. تقویت 

8 اصول ایمنی و بهداشت را در هر شایستگی تشریح و رعایت آن را به دقت ناظر 
باشید. باید ایمنی بر انجام کار مقدم باشد.
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بخش دوم

تدریس واحدهای یادگیری
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مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: جمع آوری تخم مرغ
نوع درس: نظری ـ عملی  

 عملی: 9 ساعت نظری: 6 ساعت  کل ساعت: 15 ساعت  

اهداف رفتاری:
 روش های جمع آوری تخم مرغ از قفس ها 1

 تشخیص تخم مرغ های طبیعی از غیر طبیعی  2
 روش انتقال تخم مرغ از سالن پرورش به انبار نگهداری 3

 بررسی شرایط محیطی انبار نگهداری تخم مرغ 4
 نحوه محاسبه راندمان تولید و ثبت آن در فرم های مخصوص  5

واژه های کلیدی: جمع آوری تخم مرغ ـ نگهداری تخم مرغ ـ انتقال تخم مرغ.
و  تولید  درسی  کتاب  از  تخم مرغ  جمع آوری  یادگیری  واحد  در  محتوا:  خالصه 
تفکیک  خودکار،  و  دستی  روش  به  تخم مرغ  هنرجویان جمع آوری  مرغ،  پرورش 
ظاهری تخم مرغ ها و انتقال به انبار نگهداری و سپس محاسبه بازده تخم گذاری را 
فرا می گیرند. جمع آوری تخم مرغ می تواند به طور دستی یا خودکار انجام پذیرد، ولی 
برتری یک روش بر روش دیگر خود یک مسئله قابل بحث بین مرغداران است. در 
بیشتر سالن های پرورش جدید سیستم خودکار جمع آوری تخم مرغ نصب می گردد 
که در  این روش تخم مرغ ها توسط شیب کف قفس بر روی تسمه نقاله غلت خورده و 
از آنجا به اتاق جمع آوری تخم مرغ ها که در انتهای سالن قرار دارد منتقل شده و یا به 
طور مستقیم به اتاق فرایند جهت نظافت، درجه بندی و بسته بندی انتقال می یابند.

واحد یادگیری 1

شایستگی جمع آوری تخم مرغ و انتقال آن به انبار
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ابزار و تجهیزات: 
توضیحاتتعدادتجهیزاتردیف
به تعداد الزملباس کار1

2 عددگاری حمل تخم مرغ2

به تعداد الزمشانه جمع آوری تخم مرغ3

به تعداد الزمکارتن تخم مرغ4

مواد مصرفی: شانه و کارتن تخم مرغ، دستکش و ماسک، فرم های ثبت آمار
اجزای بسته آموزشی

فیلم:
 روش های جمع آوری تخم مرغ خودکار 1

نرم افزار:
 اسالید نحوه تفکیک تخم مرغ های طبیعی از غیر طبیعی

راهنمای تدریس تخم مرغ های طبیعی و غیر طبیعی

یکی از بزرگ ترین اهداف اکثر مرغداران کاهش تعداد تخم مرغ های شکسته است. 
برای  این کار ابتدا باید درصد تخم مرغ های شکسته را مشخص نمود و سپس برای 
کاهش، راه مبارز ه ای را در پیش گرفت. برای  این منظور ابتدا می توان آمارگیری 

نمود و سپس میزان تغییرات را روی منحنی رسم کرد.
تعدادی از روش های کاهش تولید تخم مرغ های شکسته به قرار ذیل است:

 معموالً بعضی از نژاد های تخم گذار تولید تخم مرغ شکسته شان بیشتر است، که  1
باید در انتخاب نژاد دقت بیشتری به عمل آورد.

 در اواخر دوران تولید، تخم مرغ ها با دقت بیشتری برداشت و حمل و نقل گردند. 2
کارگران  برای  آموزشی  برنامه  می توان  تخم مرغ شکسته  تعداد  کاهش  برای    3

نمود. با هم مقایسه  را  آنها  ترتیب داد و تخم مرغ های جمع آوری شده توسط 
 در جلوی محل جمع آوری تخم مرغ ها در اطراف قفس ها مانع نرم نصب گردد. 4
 توصیه می شود در هر قفس تعداد کمتری مرغ قرار داده شوند، زیرا تراکم زیاد  5
باعث افزایش تخم مرغ های شکسته خواهد شد. به نظر می رسد که باال بودن تعداد 

تخم مرغ های شکسته باعث حذف سود اضافی ناشی از تراکم زیاد گردد.
که  صورتی  در  گردند.  جمع آوری  قفس ها  از  دفعات  به  باید  تخم مرغ ها    6
تخم مرغ ها در محل جمع آوری تخم مرغ بمانند، شانس برخورد و ترک خوردن آنها 
بیشتر خواهد شد. به نظر می رسد که حداقل نصف موارد شکستگی تخم مرغ ها 
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مکان صورت می پذیرد. در  این 
تعداد  هستند،  تولید  اواخر  در  که  گله هایی  مورد  در  و  تابستان  ماه های  در    7

دهید. افزایش  را  تخم مرغ  جمع آوری  دفعات 
 بهتر است برای جلوگیری از دستکاری اضافی و دستیابی  به حداقل شکستگی،  8
تخم مرغ ها را توسط شانه مقوایی جمع آوری نمود. توصیه می شود بیش از 6 شانه 
تخم مرغ روی هم انباشته نگردد. در صورتی که از سبد استفاده می شود نباید بیش 

از نصف آن پر گردد.
به فرمول  باید  نامرغوب تخم مرغ ها یک مسئله است،   در صورتی که پوسته    9

گردد. مبذول  بیشتری  توجه  غذایی 
 حتی االمکان باید استرس ها را کاهش داد، زیرا استرس باعث کاهش کیفیت  10

پوسته تخم مرغ و افزایش موارد شکستگی تخم مرغ ها می شود.
مبتال  اوقات مرغ های  اغلب  زیرا  عارضه همدیگر خواری جلوگیری شود،  از     11
تخم مرغ های تازه گذاشته شده را نوک می زنند. برای حل  این مشکل باید شدت 

نور کنترل گردد.
افزایش  باعث  قفس  در  مرغ ها  پرواز  زیرا  شوند،  زده  وحشت  نباید  12 مرغ ها 

شد. خواهد  شکسته  تخم مرغ های 
باعث  نباید  می روند  کار  به  تخم مرغ  جمع آوری  برای  که  مکانیزه ای  13   وسایل 
کنترل  زاویه ها  و  تسمه  سرعت  تسمه،  باید جنس  شوند.  تخم مرغ ها  شکستگی 

گردند.
14    در خالل تخم گذاری، انجام کار های متفرقه در سالن کاهش یابد.

15   مرتباً دستگاه پروسس تخم مرغ برای جلوگیری از شکستگی تخم مرغ ها، کنترل 
گردد. در صورتی که دستگاه خوب کار نکند، می تواند تا 5 درصد موجب شکسته 

شدن تخم مرغ ها شود.

کار عملی: شناسایی تخم مرغ سالم از ناسالم قبل از شکستن 
پوسته تخم مرغ 

ـ ضمن تشریح اهمیت و روش آزمایش البته به صورت مختصر، اقدام به نظارت و 
پایش فرایند انجام آزمایش گردد.

ـ ابتدا یک لیتر محلول 12 درصد آب و نمک تهیه کنید.
ـ در هنگام آزمایش سعی شود تعداد تخم مرغ ها و تصادفی بودن آن مورد نظارت 

و بررسی قرار گیرد.
ـ می توان یک تخم مرغ را به تمام گروه ها داد یا  اینکه برای هرگروه از یک تخم مرغ 

استفاده کرد.
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ـ در ضمن کار نظارت و توصیه ها در جهت تقویت اخالق حرفه ای، دقیق بودن و 
امانت داری ترویج گردد.

ـ تخم مرغ ها را در  این محلول قرار دهید. 
ـ از هنرجویان بخواهید گزارش کار عملی خود را ارائه دهند.

کیفیت تخم مرغ ها را چگونه  اندازه گیری می کنند؟
1ـ کیسه هوایی 

پوسته  در حالت طبیعی دو غشای  و کیفیت تخم مرغ :  بین کیسه هوایی  رابطه 
تشکیل  را  تخم مرغ  هوایی  کیسه  و  شده  جدا  هم  از  تخم مرغ  پهن  قسمت  در 
و  سانتی متر   2 در حدود  شده  تولید  تازه  تخم مرغ های  در  کیسه  می دهند.  این 
عمقی معادل 0/32 سانتی متر دارد. با باال رفتن سن تخم مرغ، قطر و عمق کیسه 
هوایی افزایش می یابد و سرعت  این افزایش بستگی به حرارت و ترکیب گاز های 
تخم مرغ  تعیین سن  برای  هوایی  قطر کیسه  از  آمریکا  در  دارد.  تخم مرغ  اطراف 
استفاده می کنند. عمق  این کیسه ها در تخم مرغ های درجه AA نباید بیشتر از 

باشد. سانتی متر   0/32

تازه         

خیلی کهنه

4ـ3 هفته

یک هفته

 بررسی میزان تازه بودن تخم مرغ براساس نحوه قرارگیری در محلول آب نمک

نحوه تعیین قطر کیسه هوایی
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2ـ زرده تخم مرغ
سایه زرده:

مشخصی  سایه  آن  زرده  شود  داشته  نگه  نور  مقابل  در  تخم مرغ  یک  که   وقتی 
ایجاد می کند. این سایه در تخم مرغ های با پوسته سفید مشخص تر از سایه زرده 

است. قهوه ای  پوسته  با  تخم مرغ های 
در تخم مرغ های تازه به علت سفیده غلیظ، سایه کمتری و مشخص تری نمایان 
می باشد. از این رو میزان شدت سایه را به عنوان معیار اندازه گیری کیفیت تخم مرغ 

)سن تخم مرغ( در نظر می گیرند.
 رنگ زرده:

هرچه واحد هاو بیشتر باشد کیفیت سفیده بهتر است. این واحد بین 100 برای 
سفیده با کیفیت عالی و 20 برای سفیده با کیفیت بد متغیر است. در شکل صفحۀ 

بعد فرمول واحد هاو آورده شده است.
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Haugh unit(HU) =100 log (H+7.57-1.7W0.37)
وزن   W و  میلی متر  واحد  با  سفیده  ارتفاع   H واحدهاو،   HU فوق  فرمول  در 

می باشد.  گرم  واحد  با  تخم مرغ 
واحد هاو با قوام سفیده مرتبط می باشد و هرچه قوام سفیده بیشتر باشد واحد هاو 
نیز بیشتر خواهد بود. در مرغ های تخم گذار واحد هاو با افزایش سن پرنده کاهش 
واحد می باشد. مقدار کاهش  ماه 1/5 تا دو  برای هر  مقدار  این  پیدا می کند که 
واحد هاو به ازای هر روز افزایش سن پرنده تخم گذار مقدار ثابت 0/0458 گزارش 
چرا  باشد،  تأثیرگذار  هاو  واحد  بر  می تواند  نیز  انبارداری  زمان  مدت  است.  شده 
تخم  پوسته  راه  از  بیشتری  دی اکسیدکربن  مقدار  انبارداری  زمان  افزایش  با  که 
دفع می شود که منجر به بروز حالت قلیایی در تخم ماکیان و کاهش شاخص هاو  
می شود. همچنین کیفیت سفیده )واحد هاو( می تواند تحت تأثیر سویه پرنده قرار 
بگیرد. از سوی دیگر بیماری هایی مثل نیوکاسل، الرینگوتراکئیت، سندرم افت تولید 
تخم )EDS( و برونشیت می توانند باعث کاهش واحد هاو شوند. تخم مرغ هایی 
با ارتفاع سفیده غلیظ و واحد هاو بیشتر، از خاصیت انبارداری بیشتری برخوردار 
می باشند و تغییر در جیره غذایی و برنامه های مدیریتی همچون ساعات روشنایی 

می تواند بر ارتفاع سفیده و در نتیجه واحد هاو تأثیرگذار باشد.
غلظت رنگ زرده تخم مرغ رابطه نزدیکی با مواد رنگی موجود در جیره دارد. نوسانات 
رنگ زرده را می توان توسط شاخص رنگ درجه بندی کرد. عالقه مصرف کنندگان 

نسبت به غلظت رنگ زرده متفاوت است.
3ـ آلبومین

استفاده  تخم مرغ  )سفیده(  آلبومین  ارزیابی کیفیت  واحد  عنوان  به  و  واحد ها  از 
مشخص  تخم مرغ  نسبی تازگی  طور  به  تنها  نه  واحد  این  از   استفاده  با  می شود. 
می شود بلکه می توان حتی سن مرغی که آن تخم مرغ را گذاشته است معلوم نمود.
چرب کردن تخم مرغ ها به منظور حفظ کیفیت آنها: چرب کردن تخم مرغ ها 
پس از شست وشو، یا اسپری کردن الیه نازکی از روغن های معدنی به عنوان عملی 
قابل قبول برای کاهش انتقال هوا و کربن دی اکسید از طریق پوسته، و در نتیجه 
تبخیر  کاهش  اثر  در  نمودن  با چرب  است.  پذیرفته شده  تخم مرغ  کیفیت  دوام 

رطوبت، وزن تخم مرغ کم نمی شود.
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مشخصات کلی کار:

واحد یادگیری: تهیه تخم مرغ نطفه دار
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 20 ساعت      نظری: 8 ساعت       عملی: 12ساعت

اهداف رفتاری:
 تهیه تخم مرغ نطفه دار  1

 انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی  2
 حمل و نقل تخم مرغ نطفه دار 3

 نگهداری تخم مرغ نطفه دار 4

دانسته های پیشین:
واژه های کلیدی: تخم مرغ نطفه دار ـ حمل و نقل مناسب ـ جمع آوری تخم مرغ 

ـ نگهداری تخم مرغ نطفه دار.
خالصه محتوا: در واحد یادگیری تهیه تخم مرغ نطفه دار از کتاب درسی تولید و 
پرورش مرغ، هنرجویان خصوصیات تخم مرغ های نطفه دار، نحوه تهیه، روش انتقال 
فرایند جوجه کشی  در  مسائل  مهم ترین  از  یکی  فرا می گیرند.  را  آن  نگهداری  و 
تأمین تخم مرغ نطفه دار است. از عوامل مؤثر در تولید جوجه با کیفیت باال، میزان 
نطفه دار  تخم مرغ  و شکل ظاهری  اندازه  بودن  استاندارد  و  تمیز  درآوری،  جوجه 

می باشد که بسیار حائز اهمیت است.

واحد یادگیری 2

  تهیه تخم مرغ نطفه دار
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اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

 انیمیشن جمع آوری تخم مرغ نطفه دار 1
 انتقال و نگهداری تخم مرغ نطفه دار 2

نرم افزار:
 اسالید ویژگی های تخم مرغ مناسب قابل جوجه کشی 1

روش تدریس تهیۀ تخم مرغ نطفه دار بعد از ارائۀ  تحقیق صفحۀ 18 کتاب توسط 
هنرجویان، توصیه می شود موارد تکمیلی در صورت نیاز به شرح زیر بیان شود. 
کنترل بیماری های مایکوپالسمایی )گالسپتیکوم و سینوویه( و سالمونالیی )پلوروم 
و تیفی موریوم( از جمله اقدامات افزایش کیفیت جوجه کشی است، در صورتی که 
جواب آزمایش چهار مورد منفی باشد جوجه های مربوطه را چهار منفی می نامند.

بیماری های مایکوپالسمایی
ساختار هرمی  صنعت مرغ، شیوع عفونت های مایکوپالسمایی را به طریق عمودی 
تسهیل می کند، بنابراین اساسی ترین کار کنترلی ممانعت از انتقال مایکوپالسما 
از مادر ها به جوجه ها است. مایکوپالسما ها ارگانیسم هایی شبه باکتری هستند که 
دیواره سلولی نداشته و غشای پالسمایی سه الیه ای دارند. تا به حال 22 گونه از 
جنس مایکوپالسما از طیور اهلی جدا شده اند که فقط چهارگونه از آنها برای طیور 
مایکوپالسما   ،)Mg( گالی سپتیکوم  پالسما  مایکو  شامل  هستند.  بیماری زا  اهلی 
سینوویه )Ms( برای جوجه ها و بوقلمون ها، مایکوپالسما مالگریدیس )Mm( و 

مایکوپالسما آیوا )Mi( برای بوقلمون ها بیماری زا هستند.
عالئم کلینیکی معمول در پرنده های مبتال، بیشتر مربوط به عفونت دستگاه تنفسی 

شامل عطسه و تنفس با د هان نیمه باز است.
درگله های عاری از انواع بیماری ها اجرای عملیات امنیت زیستی جهت ممانعت از 

بروز مجدد عفونت امری بسیار ضروری و مهم است.

ابزار و تجهیزات:

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

1 دستگاهبا حداقل دقت یک دهم گرمترازوی دیجیتال1

به تعداد الزماستاندارد وزارت بهداشتماسک بینی2

به تعداد الزماستاندارد وزارت بهداشتدستکش پالستیکی کار3

به تعداد الزماستاندارد وزارت بهداشتلباس کار4
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بیماری سالمونلوز

بیماری هایی که توسط گروه سالمونال در پرندگان تولید می شود، برحسب عامل 
بیماری به سه دسته تقسیم می کنند:

 پلوروم )اسهال سفید جوجه ها( 1
 تیفوئید )حصبه( 2

3  پاراتیفوئید )شبه حصبه(
طیورحامل هستند  مرغ ها،  تیفوئید  و  پلوروم  بیماری های  انتقال  عامل  مهم ترین 
به  را  عفونت  آلوده،  تخم مرغ های  تولید  و  تخمدان  در  باکتری  استقرار  با  که 
نسل های بعدی منتقل می کنند )انتقال عمودی( در یک پرنده آلوده تا 33 درصد 
تخم مرغ های تولید شده می توانند حامل باکتری سالمونال باشند. جنین های حاصل 
از این تخم مرغ ها یا در تخم مرغ تلف می شوند یا درصورت خروج از تخم مرغ به 

هستند. مبتال  بیماری 

روش تدریس ویژگی های تخم مرغ مناسب )قابل جوجه کشی(

پیشنهاد می شود هنرآموز برای توضیحات بیشتر به مطالب زیر اشاره کند.
1( نطفه داری: نطفه داری در مرغ های سبک مانند لگهورن بیشتر از ۹0 درصد و در 
نژاد های سنگین حدود 8۵ درصد است. معموالً در نژاد های سنگین به علت کم بودن 

میل جفت گیری، باروری کمتر از نژاد های سبک است.
کافی  اندازه  به  و  باشد  فعال  باید  استفاده  مورد  خروس: خروس  وضعیت   )2
تا  بگیرند  قرار  استفاده  مورد  متناوب  طور  به  باید  خروس ها  کند.  تولید  اسپرم 
استراحت کافی داشته باشند. باید اغلب از خروس های جوان استفاده شود. معموالً 
خروس های نژاد سبک از ۵ ماهگی و نژاد های سنگین از ۶ تا ۷ ماهگی می توانند 
اسپرم تولید کنند. پس از سال دوم قدرت باروری خروس ها به تدریج کم می شود و 
معموالً پس از ۶ تا 8 ماه که از آنها استفاده شده باشد باید آنها را حذف نمود. البته 
از خروس هایی که ارزش ژنتیکی خوبی دارند مدت زمان بیشتری استفاده می شود.
نسبت  باید  باال  نطفه داری  آوردن  دست  به  برای  مرغ:  به  خروس  نسبت   )3 
خروس و مرغ متناسب باشد. در نژاد های سبک به ازای هر 1۵ مرغ یک خروس و 
در نژاد های نیمه سنگین به ازای هر 12 مرغ یک خروس و در نژاد های سنگین به 

ازای هر10 مرغ یک خروس کافی خواهد بود.
نیز  و   E  ،A ویژه  به  ویتامین ها  از  بعضی  کمبود  4( وضعیت تغذیه گله مادر: 

می گردد. نطفه داری  کاهش  باعث  جیره  پروتئین  کمبود 
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5( شرایط آب و هوایی: در هوای گرم یا سرد تولید اسپرم کاهش می یابد. لذا 
هوای سرد که گاهی باعث یخ زدن تاج و در نتیجه کاهش اسپرم می گردد مبادرت 
به قطع تاج می شود. همچنین  در هوای بسیار گرم جمع آوری تخم مرغ ها  جهت 

جوجه کشی انجام نمی شود. 
6( نور: وجود نور کافی در سالن های پرورش در نطفه داری تأثیر دارد، زیرا باعث 
اسپرم  تولید  و  بیضه ها  رشد  نتیجه  در  و  شده  هیپوفیز  غده  هورمون های  ترشح 

می یابد. افزایش 
درصد  باشد  بیشتر  تخم گذاری  میزان  اندازه  تخم مرغ: هر  تولید  میزان   )7
نطفه داری افزایش می یابد زیرا در مرغ های تخم گذار خوب تمام اعمال فیزیولوژیکی 

به خوبی انجام می گیرد و تمایالت جنسی در این گونه مرغ ها باالست.
8( اندازه تخم مرغ: در اوایل تخم گذاری که اندازه تخم مرغ ها کوچک است درصد 
نطفه داری  درصد  تخم مرغ  وزن  افزایش  با  تدریج  به  ولی  است  کمتر  نطفه داری 

افزایش  می یابد.
نطفه داری  یا خیلی جوان درصد  و  مرغ های خیلی مسن  9( سن مرغ مادر: در 
باالست، در  نیز  پایین  نژاد های سبک نطفه داری در سنین  البته در  پایین است. 

افزایش می یابد. باال  در سنین  نطفه داری  نژاد سنگین  در  صورتی که 
10( روش جفت گیری: خویش جفتی دارای اثر منفی بر نطفه داری است و هر چه 
درجه هم خونی افزایش یابد درصد نطفه داری کاهش می یابد. در مقابل آمیخته گری 
سبب افزایش درصد نطفه داری می گردد. درصد نطفه داری در روش جفت گیری گله ای 
از سایر روش های دیگر جفت گیری از قبیل جفت گیری النه ای و جفت گیری تجربی 

بیشتر است.

تشخیص نطفه داری

استفاده  مخصوصی  دستگا ه های  از  نطفه دار  تخم مرغ های  کردن  مشخص  برای 
نصب  آن  داخل  در  که یک المپ  از یک محفظه کوچک  آن  ساده ترین  می شود 
کردن  مشخص  برای  است.  شده  تشکیل  باالست  در  سوراخی  دارای  و  گردیده 
نطفه داری در تخم مرغ بایستی چراغ را روشن و تخم مرغ را روی سوراخ قرار داد. اگر 
تخم مرغ بدون نطفه باشد داخل آن روشن و لکه ای دیده نمی شود، ولی اگر نطفه دار 
باشد جنین به صورت لکه ای تیره داخل آن دیده می شود. تشخیص رشد جنین 
در تخم مرغ های نطفه دار 8 تا 1۵ ساعت پس از قرار دادن تخم مرغ ها در ماشین 
جوجه کشی با دستگاه های دقیق امکان پذیر است ولی معموالً عمل بررسی رشد 
جوجه ها در روز های هفتم و چهاردهم جوجه کشی انجام می گیرد. جنین هایی که 
زنده باشند به صورت یک لکه تیره همراه با رگ های خونی دیده می شوند و شکل 
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عنکبوت را دارند و با حرکت دادن تخم مرغ جنین نیز حرکت می کند.
 اگر جنین تلف شده باشد فاقد رگ های خونی است و به پوسته چسبیده است و یک 
حلقه صورتی رنگ که حلقه خونی نامیده می شود اطراف آن را گرفته است بهتر است 

عمل نور دادن تخم مرغ ها در ساعات گرم روز و در اتاق تاریک انجام گیرد.

فعالیت عملی: تعیین تخم مرغ نطفه دار

ـ در فعالیت عملی این بخش از هنرجویان بخواهید با دقت شکل های متن درس را 
مطالعه و بررسی کنند. 

ـ برای یادگیری و شناسایی تخم مرغ نطفه دار پیشنهاد می شود تخم مرغ ها به طور 
عینی به هنرجویان نشان داده شود که هنرجویان نطفه داری را ببینند.

ـ سپس چند عدد تخم مرغ را به آنها بدهید تا هنرجویان پس از شکستن، بررسی 
کنند که آیا تخم مرغ نطفه دار است یا نه؟ 

ـ از هنرجویان خواسته شود که نتیجه کار عملی خود را در یک صفحه به صورت 
گزارش ارائه دهند.

روش تدریس ارزیابی قیمت تخم مرغ

از  ـ در بخش فعالیت ـ از هنرجویان خواسته شده قیمت تمام شده تخم مرغ را 
مراکز معتبر استعالم کنند و گفتگو کنند در چه ماه هایی از سال قیمت تخم مرغ 

می یابد.  افزایش  نطفه دار 
ـ پیشنهاد می شود  این سؤاالت در کالس درس برای هنرجویان مطرح شود و به 
آنها اجازه دهید تا با دوستان خود در این رابطه بحث و گفتگو کنند. این بحث 
را هدایت کنید تا هنرجویان به اهمیت قیمت گذاری تخم مرغ پی ببرند و تفاوت 

قیمت ها را درک کنند.
ـ از عوامل مؤثر بر قیمت تخم مرغ می توانید به قیمت تمام شده جیره، بزرگی و 

کوچکی تخم مرغ، فصل تولید، نژاد مرغ و... اشاره کنید.
ـ از هنرجویان بخواهید تا علت افزایش قیمت تخم مرغ نطفه دار را در ماه هایی از 

سال بررسی کنند؟ 
ـ در ادامه از هنرجویان بخواهید تا قیمت تخم مرغ و قیمت جوجه را در سال اخیر 

روی نمودار ترسیم کنند. و آیا بین این دو ارتباطی وجود دارد یا نه؟
ـ این نمودار به تفهیم ارتباط قیمت تخم مرغ و قیمت جوجه کمک شایانی می نماید.
از سایت شبکۀ خبری و اطالع رسانی  نمودار  برای ترسیم  ـ هنرجویان می توانند 

نمایند. استفاده   )ITPNews( دامپروری  و  مرغداری  صنعت 
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  روش تدریس چیدمان و نگهداری تخم مرغ

در این بخش تحقیقی خواسته شده است که هدف از طرح آن فعال کردن ذهن 
هنرجویان و  ایجاد انگیزه برای یادگیری زمان نگهداری تخم مرغ نطفه دار می باشد. 
تخم مرغ  وجه  به هیچ  است.  تخم مرغ  کردن  عرق  عدم  اهمیت  درک  همچنین 

نباید عرق کند. نطفه دار 
از  آنها  زمانی که  در  کردن  عرق  کنید  این  جلوگیری  تخم مرغ ها  کردن  عرق  از 
اتفاق بیفتد که می توان  انتقال می یابد می تواند  اتاق های گرم  به  محل های سرد 

کرد. نگهداری  می شود  کنترل  آنها  حرارت  درجه  که  اتاق هایی  در  را  آنها 
پیشنهاد می شود هنرآموز یکی از فرم های ارزشیابی زیر را انتخاب کرده و ارزشیابی 

هنرجویان را انجام دهد.
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مشخصات کلی کار:

واحد یادگیری: تهیه تخم مرغ نطفه دار
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 20 ساعت   نظری: 8 ساعت       عملی: 12ساعت

اهداف رفتاری:
 آماده سازی دستگاه نطفه یاب 1
 تعیین تخم مرغ های نطفه دار 2

 تمیز کردن تخم مرغ های آلوده 3
 ثبت اطالعات 4

واژه های کلیدی: نطفه سنج، تخم مرغ 
تولید  درسی  کتاب  از  نطفه دار  تخم مرغ های  یادگیری  واحد  در  محتوا:  خالصه 
صحیح  نقل  و  حمل  و  جمع آوری  نقش  و  اهمیت  با  هنرجویان  مرغ،  پرورش  و 

کنید. اشاره  نطفه یابی  اهمیت  بیان  به  اینجا  در  شده اند.  آشنا  تخم مرغ ها 

واحد یادگیری 3

نطفه یابی
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روش ساخت دستگاه نطفه یاب

پیشنهاد می شود هنرآموزان، هنرجویان را برای ساخت دستگاه نطفه یاب راهنمایی 
با قرار  یا دستگاه نطفه سنجی تخم مرغ را در کالس  آنها می توانند َکندلِر  کنند. 
دادن یک المپ۶0 وات در داخل یک قوطی قهوه )یا هر قوطی دیگر( و  ایجاد یک 
سوراخ 2/۵ سانتی متری در باالی آن، بسازند و یا به جای آن، می توانند یک چراغ 
قوه بسیار روشن را انتخاب کنند و آن را با یک تکه مقوا با یک سوراخ ) با قطر 2/۵ 

سانتی متری( در وسط آن بپوشانند.

روش کار با نطفه یاب

برای یادگیری نحوه کار پیشنهاد می شود کار به صورت عملی و عینی به هنرجویان 
نشان داده شود و هنرجویان آنها را لمس کنند.

 از هنرجویان بخواهید لباس کار مناسب پوشیده و به گرو ه های پنج نفره تقسیم  1
شوند.

 تعدادی تخم مرغ را از دستگاه جوجه کشي بیرون بیاورند. 2
 تخم مرغ ها را روي نطفه یاب قرار دهند و تخم مرغ را بررسی نمایند. 3

 تخم مرغ هاي نطفه دار را از تخم مرغ هاي بدون نطفه جدا کنند. 4

توضیحاتتعدادتجهیزاتردیف

3المپ۶0 وات1

به تعداد الزملباس کار2

به تعداد الزمدستکش3

3کارتن بسته بندی4

به تعداد الزمتخم مرغ نطفه دار و بدون نطفه۵

3چراغ قوه۶

به تعداد الزمسمباده نرم۷

به تعداد الزمفرم های ثبت آمار8

ابزار و تجهیزات:



48

به دستگاه جوجه کشي  را   در سریع ترین زمان ممکن تخم مرغ هاي نطفه دار  5
بازگردانید.

 مشاهدات خود را در یک صفحه به صورت یک گزارش ارائه دهند. 6
*دقت کنید که در حین انجام کار آسیبی به تخم مرغ ها وارد نگردد، از شوخی های 

بی مورد، هنرجویان اجتناب کنند.
در ادامه یک تصویر از بزرگ شدن کیسه هوایی تخم مرغ در کتاب گذاشته شده 
هنرآموزان  کنند.  تفسیر  درستی  به  را  شکل  که  شده  خواسته  هنرجویان  از  و 

کنند. مراجعه  زیر  توضیحات  به  رابطه  این  در  گرامی  می توانند 
هم زمان با افزایش سن تخم مرغ داخل دستگاه جوجه کشی، کیسه هوایی بزرگ تر 
می شود. همچنین توجه به رطوبت مناسب و دما از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
شدن  بزرگ  و  تبخیر  افزایش  به  منجر  جوجه کشی  ماشین های  رطوبت  کاهش 
کیسه  های هوایی داخل تخم مرغ می  شود. در نتیجه نوک جوجه زودتر به اطاقک 
هوایی می  رسد و مشکل جمع نشدن کامل زرده و عفونت کیسه زرده در جوجه ها 
مشاهده می شود. همچنین افزایش رطوبت نیز منجر به افزایش اندک کیسه هوا 
شده و جوجه در این زمان قادر به تنفس نخواهد بود. توسعه نامناسب کیسه هوای 
تخم مرغ ها می تواند ناشی از عدم تنظیم مناسب رطوبت، دما و تهویه در ستر یا 

هچر باشد.
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توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

با حداقل دقت یک دهم ترازوی دیجیتال1
برای وزن کردن اولیه 1 دستگاهگرم

تخم مرغ قبل خواباندن
1 دستگاهساخت داخلدستگاه ستر2
1 دستگاهدماسنج3
1 دستگاهرطوبت سنج4

مشخصات کلی کار:

واحد یادگیری: کار دستگاه ستر  
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 20 ساعت           نظری:8 ساعت         عملی: 12ساعت

اهداف رفتاری:
 شست وشوی دستگاه ستر  1

 ضدعفونی دستگاه ستر  2
 تنظیم دستگاه ستر  3

 انتقال تخم مرغ به دستگاه ستر  4
 گازدهی تخم مرغ ها و دستگاه ستر  5

 ثبت اطالعات مربوط به دستگاه ستر در فرم های مخصوص  6

واژه های کلیدی: دستگاه سترـ خواباندن تخم مرغ گازدهی
و  تولید  درسی  کتاب  از  ستر  دستگاه  با  کار  یادگیری  واحد  در  محتوا:  خالصه 
پرورش مرغ، هنرجویان چگونگی استفاده از دستگاه ستر را فرا می گیرند. سپس 
انجام می دهند. بهداشتی مربوطه،  نکات  ایمنی و  با رعایت  را  خواباندن تخم مرغ 

ابزار و تجهیزات:

واحد یادگیری 4

کار با دستگاه ستر
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مواد مصرفی: تخم مرغ نطفه دار، آب معمولی، برق، مواد شوینده، مواد ضدعفونی کننده 
و فرم های ثبت آمار

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

 راه اندازی دستگاه ستر 1
 نحوه انتقال تخم مرغ به ستر 2

راهنمای تدریس ضدعفونی  دستگاه ستر

هنرآموز در این بخش بهتر است به تعریف ضدعفونی و انواع مواد ضدعفونی کننده 
به صورت زیر بپردازد.

باکتری  ها،  بر  تأثیر  با  که  هستند  شیمیایی  مواد  از  گروهی  ضدعفونی کننده  ها 
ویروس  ها، قارچ  ها و...، آنها را از بین می  برند و یا از رشد آنها جلوگیری می  کنند.
استفاده  زنده  بافت  های  و  بدن  و  پوست  برای سطح  که  مواد ضدعفونی کننده ای 
و  میکروب  ها  بردن  بین  از  برای  که  موادی  دارند.  نام  »گندزدا«  می  شوند، 
ابزار، وسایل، لباس  ها ، کاشی  ها ، وان حمام ، دست شویی و... استفاده  آلودگی  های 
می  شوند، »ضدعفونی کننده« نام دارند. استفاده از ضدعفونی کننده  ها برای تأمین 
سالمتی بسیار ضروری است و از عوامل مهم پیشگیری از بیماری  های مسری و 

می آیند. حساب  به  واگیردار 
ضدعفونی کننده  های متداول عبارت اند از:

ترکیبی  و  است  سدیم  هیپوکلریت  ژاول ،  آب  در  موجود  اصلی  ماده  ژاول:  آب 
فوق العاده قوی است که درصد خیلی کم از آن )۵ درصد( را در آب حل می  کنند و 
با نام  های مختلف با عنوان سفید کننده به بازار عرضه می  کنند. محلول هیپوکلریت 
یا آب ژاول ، تمام میکروب  ها از جمله قارچ ، ویروس و باکتری را نابود می  کند. آب 
ژاول را باید در ظروف مات و سربسته نگهداری کرد و از به کار بردن آن به همراه 

جوهر نمک جداً خودداری کرد. 
همچنین  و  پزشکی  وسایل  و  ابزار ها  سریع  کردن  در ضدعفونی  ساولن  ساولن: 
شست وشو ها کاربرد دارد. این ماده باکتری کش قوی است، ولی بر ویروس  ها اثری 
ندارد. ساولن باید دور از نور و در ظرف  های تیره رنگ نگهداری شود. درب ظروف 
را  مواد ، ساولن  زیرا  این  باشد،  پالستیکی  یا  پنبه ای  نباید چوب  محتوی ساولن 

خراب می  کنند. ساولن توسط صابون شسته و بی  اثر می  شود. 
فرمالدیید: فرمالدیید ، میکروب کشی قوی است و تمام انواع میکروب  ها را نابود 
می  کند. غلظت یک درصد آن ، ضد میکروب سل است. از  این ماده برای ضدعفونی 
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اماکن و وسایل استفاده می  شود.
فنل: فنل در غلظت دو درصد ، اکثر میکروب   ها را از بین می  برد. برای ضدعفونی 

کردن سطوح و ظروف آزمایشگاهی استفاده می  شود. 
و  سفیدکننده  ها  و  بر ها  رنگ  از  بسیاری  ساختمان  در  که  است  عنصری  کلر: 
)قارچ ،  میکروب  ها  گروه  مورد هر سه  در  کلر ،  کار می  رود.  به  ضدعفونی کننده  ها 
باکتری و ویروس( فعال است و آنها را از بین می برد. کلر برای ضدعفونی آب استخر 

استفاده می  شود.  و آب آشامیدنی 

خصوصیات 
مواد در هنگام 

استفاده در 
حالت معمولی

هیپوکلریت 
یا مواد کلره

ترکیبات 
چهارتایی 

آمونیوم

مواد فرمالدئیدفنل ها
ید دار

گلوتار 
آلدئید

اسید 
پراستیک

محلولگاز

++++++++باکتری کشی

++++++ـ+اسپور کشی

++++++ ـ++قارچ کشی

+++++ـ+ـ+ـ+ویروس کشی

سمیت برای 
انسان

ـ+ـ++++ــ+

ــــــ+ـپاک کنندگی

اثر مثبت +        اثر منفی ـ      خاصیت متغیر  ـ+
 

برای ضدعفونی قسمت های مختلف جوجه کشی از جدول زیر استفاده نمایید.

برخی از اثرات ضدعفونی کننده
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                          راهنما برای گاز دادن

زمانغلظت بخارشرح

3X20تخم مرغ قابل جوجه کشی بالفاصله پس از تخمگذاری

2X20تخم مرغ های داخل ستر )فقط در روز اول(

1X3جوجه های داخل هچر

1X30 و  2Xسالن انکوباتور

3X30هچر )بین هچ ها(

3X30سالن هچر، سالن تخلیه جوجه ها

3X30سالن شست وشو

3X30کارتن های جوجه

۵X20کامیون ها

غلظت  1X : 20 گرم پرمنگنات + 40 سی سی فرمالین به ازاء 2/8 متر مکعب.

رابطه بین متوسط مدت زمان جوجه درآوری، قابلیت
 جوجه درآوری و دما 

* در این قسمت سؤالی طرح شده است که هدف از طرح آن فعال کردن ذهن 
همچنین  می باشد.  تنظیم ستر  دانش  یادگیری  برای  انگیزه  و  ایجاد  هنرجویان 
درک رابطه بین متوسط مدت زمان جوجه درآوری، قابلیت جوجه درآوری و دما 

است. 
پیشنهاد می شود  این سؤال را در کالس درس برای هنرجویان مطرح شود و به 
آنها اجازه دهید تا با دوستان خود در این رابطه بحث و گفتگو کنند.  این بحث را 
هدایت کنید تا هنرجویان به اهمیت تنظیم دما پی ببرند و بتوانند به خوبی نمودار 

را تفسیر کنند.
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در ادامه، پیشنهاد می شود نمودار میزان کاهش وزن تخم مرغ در طی انکوباسیون 
را به طور کامل برای هنرجویان تفسیر کنید تا بتوانند به سایر سؤاالت پاسخ دهند.
به علت حرارت موجود در ماشین جوجه کشی مقداری از آب تخم مرغ ها تبخیر 
بایستی  رفته  دست  از  رطوبت  جبران  و  آب  تبخیر  از  جلوگیری  برای  می گردد. 
تلفات جنین جلوگیری  از  تا  باشد  داشته  وجود  ماشین جوجه کشی  در  رطوبت 
به عمل آید. اگر رطوبت نسبی خیلی زیاد باشد، تعادل بین تشکیل آب متابولیک و 
تبخیر آب از سطح پوسته به هم خورده و جنین داخل تخم غرق خواهد شد و اگر 
رطوبت کم باشد تبخیر سریع تر و وسعت کیسه هوای داخل تخم بیشتر می شود و 

در نتیجه جنین دچار مشکل خواهد شد.
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میزان کاهش وزن تخم مرغ در طی جوجه کشی

در جوجه کشی تخم مرغ به روش 
مصنوعی، رطوبت نسبی دستگاه 
 ۶0 تا   ۵0 حدود  در  باید  ستر 
نشان  بررسی  ها  باشد.  درصد 
تخم مرغ های  وقتی  که  می دهد 
در  متوسط  کیفیت  و  اندازه  با 
تا   ۵0 نسبی  رطوبت  شرایط 
۶0 درصد در دستگاه ستر قرار 
می گیرند، در مدت 18 روز دوره 
جوجه کشی حدود 12 درصد از 
می  دهند  دست  از  را  اولیه  وزن 
 0/۷ تا   0/۶ روزانه  )تقریباً 
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روش تدریس انتقال تخم مرغ ها به ستر

پس از گفت وگوی هنرجویان درباره محاسن پیش گرم کردن تخم مرغ ها، پیشنهاد 
می شود به صورت زیر برای آنها توضیح دهید. گرم کردن تخم مرغ قبل از چیدن 
در ستر معایب و مزایایی دارد از معایب حرارت دادن تخم مرغ ها پیش از چیدن 
آنها در ستر  ایجاد قطرات بر روی آنهاست که معموالً رخ می دهد عرق کردن در 
اثر پایین بودن درجه حرارت پوسته تخم مرغ اتفاق می افتد اگر تخم مرغ ها خیلی 
نفوذ می کنند  تخم مرغ  داخل  به  باکتری ها  این شرایط  در  احتماالً  باشند  کثیف 
و  این واقعه منجر به مرگ جنین و انفجار تخم مرغ در مراحل بعدی انکوباسیون 
خواهد شد بنابراین فقط تخم مرغ های تمیز باید قبل از چیده شدن در ستر حرارت 
ببینند. به هر حال اگر درجه حرارت سالن نگهداری تخم مرغ خیلی پایین نبوده و 
سالن ستر خیلی گرم و مرطوب نباشد احتمال شبنم زدگی به حداقل خواهد رسید.
برای داشتن یک هچ  باشیم آن است که  به خاطر داشته  باید  موضوع مهمی که 
باشند. داشته  قرار  حرارتی  مشابه  شرایط  تحت  باید  تخم مرغ ها  تمام  یکنواخت 

انتقال  فیلم درخصوص  به ستر کتاب درسی یک  انتقال تخم مرغ ها  در بخش   *
تخم مرغ قرار داده شده است تا هنرجویان با روش صحیح خواباندن تخم مرغ آشنا 
فیلم  از  این  که  را  آنچه  هر  که  هنرجویان خواسته شود  از  بخش  این  در  شوند. 

بنویسند. فهمیدند در یک صفحه به صورت گزارش 
پیشنهاد می شود اهمیت انتقال صحیح تخم مرغ ها به ستر، گازدهی، تنظیم دما و 

رطوبت دستگاه ستر برای هنرجویان توضیح داده شود.

چالش ها در آموزش و پیچیدگی در یادگیری 

پیچیدگی در یادگیریچالش و سختی

عدم رعایت زمان و نسبت مناسب گازدهیگاز دادن نامناسب)زمان، زیاد از حد( به تخم مرغ ها

عدم رعایت دمای مناسبپیش گرم نکردن تخم مرغ ها قبل انتقال به ستر

استراتژی و راه حل
مطالعه دقیق برای گاز دادن به تخم مرغ ها و پیش گرم 

کردن
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مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: کار با دستگاه هچر  
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 20 ساعت        نظری: 8 ساعت            عملی: 12ساعت

اهداف رفتاری:
 شست وشوی دستگاه هچر  1

 ضدعفونی دستگاه هچر 2
 تنظیم دستگاه هچر 3

 انتقال تخم مرغ ها از دستگاه ستر به هچر  4
 گازدهی تخم مرغ ها در هچر 5

 ثبت اطالعات مربوط به دستگاه هچر در فرم های مخصوص 6
 تعیین بهترین زمان هچ جوجه ها  7

واژه های کلیدی: دستگاه هچرـ انتقال تخم مرغ ـ هچ جوجه ها
خالصه محتوا:

مرغ،  پرورش  و  تولید  درسی  کتاب  از  هچر  دستگاه  با  کار  یادگیری  واحد  در 
هنرجویان چگونگی شست وشو، ضدعفونی، گازدهی و تنظیم دستگاه هچر و سپس 
انتقال تخم مرغ ها به سینی های هچری و ثبت اطالعات را فرا می گیرند. در مرحلۀ 
هچری باید تخم مرغ ها را در داخل سبد های هچری قرار داد تا مانع از بروز تلفات 

ناشی از افتادن جوجه ها به کف دستگاه جوجه کشی شود.
* پس از اتمام  این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که دستگاه هچر را 

مطابق دستورالعمل راه اندازی و کنترل نمایند.

واحد یادگیری 5

کار با دستگاه هچر
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ابزار و تجهیزات:

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

با حداقل دقت ترازوی دیجیتال1
برای وزن کردن اولیه 1 دستگاهیک دهم گرم

تخم مرغ قبل خواباندن

1 دستگاهساخت داخلدستگاه هچر2

1 دستگاهدماسنج3

1 دستگاهرطوبت سنج4

به تعداد الزمسبدهای هچر۵

مواد مصرفی: تخم مرغ نطفه دار، آب معمولی، برق، مواد ضدعفونی کننده، مواد 
شوینده و فرم های ثبت آمار

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

 نحوه راه اندازی دستگاه هچر 1
 انتقال تخم مرغ از ستر به هچر 2

 نحوۀ هچ جوجه ها در دستگاه هچر 3

روش تدریس شست وشو و ضدعفونی دستگاه هچر

پیشنهاد می شود ضمن تشویق فراگیران برای انجام کار های عملی، اهمیت شست وشو 
و ضدعفونی ترتیب صحیح دستگاه های جوجه کشی به طور کامل شرح داده شود. 

روش تدریس شست وشو  و ضدعفونی دستگاه های هچری 
در این بخش سعی شود به اهمیت شست وشو و ضدعفونی پرداخته شود. در پروسه 
شکست  یا  موفقیت  سبب  می توانند  که  دارند  وجود  بسیاری  عوامل  جوجه کشی 
در هچری و حتی مراحل بعد از آن گردند. همان طور که می دانیم دما و رطوبت 
آنها الزمه  و کنترل دقیق  تنظیم  زمینه هستند که  در این  بسیار مهم  فاکتور  دو 
دستیابی  به نتیجۀ دلخواه می باشد. اما به دفعات تجربه شده که با وجود برقراری 
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صحیح و کامل تمامی   این عوامل، به دلیل ضعف روش های بهداشتی به کار گرفته 
شده در مراحل مختلف، پروسه در نهایت با قابلیت جوجه درآوری و هچ ضعیفی 
مواجه گشته است. ضعف در بهداشت جوجه کشی و هچ نه تنها باعث کاهش درصد 
نخستین  در  زودرس جوجه ها  میر  و  بلکه می تواند مرگ  جوجه درآوری می شود 
روز های حیات را نیز به دنبال داشته باشد. از جمله عوارض دیگر عملکرد ضعیف 
در زمینۀ بهداشت هچری و جوجه کشی، می توان به افزایش احتمال شیوع برخی 

امراض در گله در خالل دورۀ رشد آنان اشاره نمود.
موازین  اجرای  ضعف  از  ناشی  گله  رشد  دورۀ  نیز  و  نخست  روز های  در  تلفات 
قابلیت  از  ناشی  تلفات  به  نسبت  بیشتری  اقتصادی  زیان های  می تواند  بهداشتی 

آورد. بار  به  ضعیف  هچ  و  درآوری  جوجه 
* یکی از جنبه های بهداشت جوجه کشی، مربوط به استفاده از تخم های کاماًل تمیز 
بر می گردد  به بهداشت دستگاه هچری  اما سوی دیگر مسئله  بهداشتی است.  و 

و  این دقیقاً همان موضوع بحث ما در این بخش است.

مهم ترین ابزار جهت تمیز و ضدعفونی نمودن ستر و سینی های هچری
آب، دترجنت و گریس

برخی از مردم فکر می کنند که ضدعفونی کننده ها می توانند به تنهایی پاسخی 
برای مشکالت آنان بوده و جای ضعف در نظافت و تمیزکاری را بگیرند اما  این فکر 

کاماًل اشتباه است.
این را همواره به یاد داشته باشید: ضدعفونی نمودن یک محیط کثیف و 

آلوده تقریباً غیرممکن است. اما چرا؟
پاسخ  این است که تمامی  انواع ضدعفونی کننده ها به محض تماس با مواد ارگانیک، 
بیشتر خواص و اثرات خود را از دست می دهند. پس هرچه پاکسازی آلودگی ها و 
کثیفی های سطح مورد نظر ضعیف تر انجام شود، میزان اثرگذاری مواد ضدعفونی 

کننده در این سطوح کمتر خواهد بود.
برخی ضدعفونی کننده ها در مقایسه با سایر انواع به هنگام تماس با مواد ارگانیک 
عملکرد قویتر و مؤثرتری دارند. کرسول، اسید کرسیلیک و قطران زغال از جمله 
و  مهلک  گاز های  و  بوده  خورنده  مواد  که  این  آنجایی  از  می باشند.  مواد  این 
سمی تولید می کنند، معموالً در دستگاه جوجه کشی مورد استفاده قرار نمی گیرند 

اما در سالن های پرورش طیور کاربرد دارند.
معمول ترین ضدعفونی کننده های مورد استفاده در دستگاه هچری عبارت اند  از: 

ترکیبات چهارگانه محلول آمونیاک، فنولیکس های چندگانه و ترکیبات ید.
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مطالب بیشتر در رابطه با زمان هچ جوجه ها

)Hatch Window( شاخص زمان مناسب تخلیه جوجه ها
افزایش  در  کلیدی  فاکتور  یک  پرورش،  مناسب  و  قوی  شده  تفریخ  جوجه های 
افزایش احتمال تولید جوجه های  عملکرد جوجه های گوشتی می باشد. به جهت 
قوی، یک مدیریت خوب کارخانه جوجه کشی حیاتی می باشد. یکی از تکنیک های 

می باشد.   Hatch Window روش  مدیریتی 
Hatch Window روشی به جهت بررسی تعداد جوجه های تفریخ شده بعد از 
عملیات انتقال تخم مرغ ها از ستر به هچر می باشد. اگر تخم مرغ ها خیلی زود تفریخ 
شوند، جوجه ها در معرض مشکلی به نام دهیدراتاسیون )کم شدن آب بدن( قرار 
در  تلفات  افزایش  به  منجر  می تواند  اوایل  در  دهیدراتاسیون جوجه ها  می گیرند. 
روز های ۷ و 14 و یا عملکرد ضعیف جوجه های گوشتی شود. اگر جوجه ها خیلی 
دیر هچ شوند، نتیجه آن قابلیت جوجه درآوری پایین، مشکالت کیفی جوجه ها، 

افزایش تخم مرغ های نوکزده و تخم مرغ های هچ نشده با جنین زنده می باشد. 
عوامل مؤثر بر تفریخ زود هنگام 

 طوالنی شدن دوره پیش گرم 
 خوابانیدن زود هنگام تخم مرغ ها در ستر 

 دمای نادرست در ستر و هچر 
 تهویه ناصحیح 

 تغییرات دمای فصلی 
 تراکم بیش از حد تخم مرغ های بارور در هچر 
عوامل مؤثر بر دیر شدن و یا تأخیر هچ 

 تأخیر در خوابانیدن تخم مرغ ها در ستر 
 دمای نادرست ستر و هچر 

 تهویۀ نادرست 
 تغییرات دمای فصلی 

 ذخیره طوالنی مدت تخم مرغ ها
 نگهداری تخم مرغ ها در دمای خیلی پایین 

 الگوی نادرست خوابانیدن تخم مرغ ها در دستگاه های چند سنی 
 بیماری و مشکالت باروری 

انجام مطالعه و تکمیل فرم های مربوطه، توضیح  برای  ضمن تشویق فراگیران   *
داده شود که هدف از تکمیل فرم ها، داشتن اطالعات الزم برای تصمیم گیری های 
می باشد.  جوجه کشی  مشکالت  حل  راه  یافتن  لزوم  صورت  در  و  مدیریتی  مهم 
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نهایت دقت تکمیل  با  را  بنابراین پیشنهاد می گردد که هنرجویان گرامی   فرم ها 
کنند. 

)trouble shooting( روش تدریس ترابل شوتینگ

سعی شود مفاهیم اساسی مرتبط با ترابل شوتینگ تفهیم گردد. به  این ترتیب به 
جای به ذهن سپردن اصطالح مفهوم آن فراگرفته شود. 

با ارائه تصاویر کمکی، واگذاری تحقیق، اجرای گفتگو های دو و چند طرفه کالس 
را به کارگاه فراگیری تبدیل کنید.

تجزیه و تحلیل تخم مرغ های جوجه نشده را آموزش دهید.
به جوجه  از تخم مرغ ها در دستگاه جوجه کشی  ترابل شوتینگ: معموالً برخی 
تبدیل نمی شوند. که  این مشکل به علت های مختلفی همانند کمبود های تغذیه ای 
در مرغ و خروس ها و همچنین مدیریت گله های مادر و گاهی نیز به دلیل وراثت 
می باشد. البته مسائلی همچون چگونگی ذخیرۀ تخم ها تا زمان گذاشتن در دستگاه 
جوجه کشی و جابه جایی تخم ها و چگونگی مدیریت دستگاه های جوجه کشی و... 
در  موجود  علت های  به  ترابل شوتینگ  عمل  با  می توان  رو  از  این  دارد.  بستگی 
تبدیل نشدن تخم به جوجه می پردازد.  این مسئله برای گله های مادر که در صدد 
بررسی مشکالت موجود در گله می باشند بسیار مهم می باشد. در زیر به برخی از 

مشکل های  ایجاد شده می پردازیم.
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دالیل احتمالی مشکالت فرایند هچری 
 

دالیل بروز مشکلمشکل به وجود آمده ردیف

ترک خوردن تخم ها1
1ـ تخم مرغ های آلوده    

2ـ تخم مرغ هایی که با روش های غلط تمیز شده اند 
3ـ آلوده بودن دستگاه جوجه کشی

عدم تشکیل نطفه2

1ـ تخم مرغ های نابارور     
2ـ روش های جابه جایی اشتباه  
3ـ دمای بسیار باال در دستگاه    
4ـ دمای بسیار پائین در دستگاه

۵  ـ انبار کردن تخم مرغ ها برای مدت بسیار طوالنی
۶  ـ انبار کردن تخم مرغ ها با روش های اشتباه      

۷ـ بیماری ها

مرگ زودرس نطفه3
1ـ نگهداری طوالنی تخم مرغ ها در اتاق نگهداری    

2ـ دمای بسیار باال در دستگاه    
3ـ دمای بسیار پائین در دستگاه

مرگ نطفه در هفته دوم4

1ـ دمای باال در دستگاه     
2ـ دمای پائین در دستگاه

3ـ مشکالت سیستم الکتریکی دستگاه      
4ـ نچرخیدن تخم مرغ    

۵  ـ عفونت

1ـ باال بودن رطوبتکوچک بودن کیسه هوایی۵

1ـ پائین بودن رطوبتبزرگ بودن کیسه هوایی۶
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۷
بیرون آمدن جوجه ها 

زودتر از موعد و جوجه های 
بسیار کوچک

1ـ تخم مرغ های کوچک       
2ـ دمای بسیار باال     
3 ـ رطوبت بسیار پائین

بیرون آمدن جوجه ها 8
دیرتر از موعد

1ـ تخم مرغ های بزرگ         
2ـ تخم مرغ های پیر     

3ـ دمای بسیار پائین       
4ـ رطوبت بسیار باال

مرگ جوجه ها بعد از ۹
شکستن پوسته تخم مرغ 

1ـ نچرخیدن تخم مرغ ها در 2 هفتۀ اّول   
2ـ تخم های با پوسته نازک

3ـ دمای نامناسب در طول جوجه کشی    
4ـ دمای بسیار باال

۵  ـ رطوبت بسیار باال یا پائین در طول جوجه کشی

پا های بد فرم در 10
جوجه ها

1ـ دمای نامناسب در طول جوجه کشی
2ـ رطوبت نامناسب در طول جوجه کشی

3ـ آسیب دیدن پا ها در طی فرایند هچری

جوجه های ضعیف11
1ـ دمای بسیار باال یا پائین     

2ـ تخم مرغ های مربوط به گله های مسن      
3ـ تهویه ضعیف

1ـ بیماری ها          مشکالت تنفسی12 
2ـ برونشیت
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مشخصات کلی کار:

واحد یادگیری: درجه بندي جوجه هاي یکروزه
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 20 ساعت    نظری: 8 ساعت      عملی: 12ساعت

اهداف رفتاری:
 جداسازی اولیه جوجه ها براساس درجه کیفیت  1

 شمارش جوجه ها 2
 روش هاي انتقال جوجه به کارتن 3

 حمل و نقل جوجه ها 4
 تفکیک جوجه هاي وازده از سالم  5

 معدوم نمودن ضایعات کارخانه جوجه کشی 6
 تکمیل فرم های الزم جهت ثبت اطالعات 7

واژه های کلیدی: هچ جوجه ها ـ درجه بندی جوجه ها ـ  معدوم نمودن تلفات
خالصه محتوا: در واحد درجه بندي جوجه هاي یکروزه از کتاب درسی تولید و پرورش 
مرغ، هنرجویان چگونگی درجه بندي، شمارش و انتقال جوجه ها به کارتن های حمل 
و سپس تعیین جوجه هاي وازده و معدوم سازی پسماند های حاصل را فرا می گیرند. 
جوجه های سالم را می توان با توجه به مشاهدات فردی با نگاه کردن به هوشیاری آنها، 

وجود هر گونه جراحت و یا نقص و بررسی وضعیت ناف تشخیص داد. 

واحد یادگیری 6

درجه بندی جوجه یکروزه
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بخش دوم: تدریس واحدهای یادگیری

برای حمل  ماشین  ـ  کارتن حمل جوجه  ـ  مواد مصرفی: جوجه های هچ شده 
آمار. ثبت  فرم های  و  ماسک  لباس کار،  جوجه، 

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

نرم افزار:
اسالید ویژگی های جوجه های وازده

 شمارش درجه بندی جوجه ها 1
 عملیات انتقال جوجه ها از هچر به اتاق درجه بندی 2

روش تدریس درجه بندی جوجه ها 

پیشنهاد می شود در این بخش سؤاالتی طرح کنید که موجب فعال کردن ذهن 
یکروزه  جوجه های  بندی  درجه  دانش  یادگیری  برای  انگیزه  و  ایجاد  هنرجویان 
باشد. به آنها اجازه دهید تا با دوستان خود در این رابطه بحث و گفتگو کنند.  این 
بحث را هدایت کنید تا هنرجویان به اهمیت درجه بندی پی ببرند و علل حذف 

جوجه ها را درک کنند.
در ادامه  این بخش تصاویری ارائه گردیده و از هنرجویان خواسته شده تا مشکل 
حذف هر یک را بررسی کنند. پیشنهاد می گردد کنترل کنید که هنرجویان به طور 
صحیح علت حذف را بیان کنند در زیر مشخصات جوجه هاي وازده، نشانه ها و علل 

حذف برخی از جوجه ها آورده شده است.

ابزار و تجهیزات:

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

برای وزن کردن اولیه 1 دستگاهبا حداقل دقت یک دهم گرمترازوی دیجیتال1
جوجه ها

1 دستگاهساخت داخلدستگاه جوجه کشی2

1 دستگاهدماسنج3

1 دستگاهرطوبت سنج4

به تعداد الزمسبدهای نگهداری جوجه۵
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مشخصات 
جوجه هاي وازده

علتنشانه

عدم التیام ناف

غیرفعال  جوجه ها  این 
سینه  روي  اغلب  و  بوده 
شکم  داراي  مي نشینند، 
خرگوشي  مفصل  و  متورم 

قرمز  رنگ   مي باشند. 

عملیات ضعیف جوجه کشي 

عفونت کیسه 
زرده

کیسه زرده بد بو و بد رنگ 
بوده و در سطح آن رگ هاي 

خوني دیده مي شود.

الف ـ نقص در رعایت بهداشت و ضدعفوني تخم مرغ هاي 
قابل جوجه کشي.

ب ـ وجود تخم مرغ هاي خیس یا شسته شده.
ج ـ باال بودن سطح آلودگي در جوجه کشي.

د ـ عدم وجود بهداشت و ضدعفوني در مرغداري.
هـ ـ آلودگي سیني هاي هچري یا کرک پر هاي مربوط به 

جوجه هاي آلوده.

دهیدراتاسیون

تجمع جوجه ها در مناطق 
مصرف  عدم  سالن،  گرم 
آب و دان، عضالت تیره و 
و عضالت پوست  خشکي 

الف ـ قرار گرفتن در معرض گرما و یا سرما در طی فرایند 
حمل به مرغداري

ب ـ باال بودن درجه حرارت ستر
ج ـ کاهش جریان هوا در هچري

ح ـ کم کردن مقدار آب خوري در سالن
خ ـ درجه حرارت باال و کمبود رطوبت در سالن مرغداري

چسبندگي مقعد

الف ـ باال بودن درجه حرارت پس از هچ خصوصاً در سالن 
نگهداري جوجه

ب ـ درجه حرارت باال و رطوبت پائین سالن مرغداري
ج ـ باال بودن فیبر جیره

د ـ گا هی به علت مشکالت عفوني و میکروبي

جوجه هاي 
کوچک و کم وزن

 خواباندن تخم مرغ هاي با پوسته نازک و تخلخل زیاد   الفـ 
ب ـ باال بودن درجه حرارت در ستر و هچر

 خوابانیدن تخم مرغ هاي کوچک در دستگاه جوجه کشي جـ 
 از دست رفتن بیش از حد وزن تخم مرغ در طي انکوباسیون  دـ 

به دلیل پائین بودن رطوبت
هـ ـ کمبود تعداد آبخوري در سالن مرغداري

وـ باال بودن حرارت و کمبود رطوبت در روز هاي اولیه زندگي 
جوجه هاي یکروزه

مشخصات جوجه هاي وازده



۶۵

بخش دوم: تدریس واحدهای یادگیری

وجود جوجه با 
نواقصي نظیر 
آسیب دیدگي 
متعدد و رنگ 
پریدگي پا ها

 الف ـ تعدد پا ها در اثر عوارض ژنتیکي و حوادث طبیعي
ب ـ پنجه هاي خمیده ویا کج در گله به علت نوسانات 

باال حرارت  درجه  خصوصاً  دستگاه  حرارتي 
ج ـ رنگ پریدگي پا ها به علت بیماري در گله هاي مادر 
و یا کمبود ویتامین ها در جیره گله مادر یا درجه حرارت 

باال در دستگاه جوجه کشي

پیچش گردن در 
جوجه

الف ـ مشکالت ژنتیکي و تغذیه اي
ب ـ کمبود ویتامین E در گله مادر و جوجه گوشتي

ج ـ پائین بودن تیتر نیوکاسل در گله مرغ مادر 

جوجه هایی که 
زودتر تفریخ 

شده و بند ناف در 
آنها بهبود نیافته 

است

الف ـ باال بودن میزان رطوبت در دستگاه هچر
ب ـ خوابانیدن تخم مرغ هاي کوچک

 درجه حرارت باال در روز هاي اول تا نوزدهم انکوباسیون  جـ 
ح ـ تغییرات و نوسانات شدید درجه حرارت در طي دوره

جوجه هاي 
چسبناکي 

که محتویات 
تخم مرغ به بدن 

آنها چسبیده 
است

 تخم مرغ هایی که از گله هاي مادر مسن و پیر تولید شده اند   الفـ 
ب ـ عدم چرخش کافي تخم مرغ ها در دستگاه ستر

ج ـ باال بودن میزان رطوبت در طي روز هاي 20 تا 21
د ـ پائین بودن درجه حرارت در طي روز هاي 20 تا 21

هـ ـ ناکافي بودن میزان جریان هوا در دستگاه ستر

جوجه هاي 
خشکي که پوسته 

تخم مرغ ها 
به بدن آنها 

چسبیده است

 باال بودن درجه حرارت در روز هاي 20 تا 21 روزگي الفـ 
ب ـ تخم مرغ هایی که رطوبت زیادي از دست داده اند

از  جوجه ها  خروج  زمان  در  رطوبت  میزان  کاهش  ـ  ج 
تخم مرغ

* بالفاصله بعد از هر هچ، گزارش مسئول جوجه کشی تهیه و تنظیم گردد و تحویل 
مدیر شود.  این گزارش باید شامل کار های رایج در جوجه کشی، بازده دستگاه ها، 
درصد هچ جوجه ها، درصد جوجه های هچ شده فروخته شده به خریدار، قیمت 

جوجه فروخته شده و غیره باشد که به طور کامل در فرم آورده شده است.
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فرم ارزشیابی تکوینی واحد یادگیری درجه بندي 
جوجه هاي یکروزه

در هر کدام از فعالیت های عملی ابتدا برای هنرجویان تشریح شود که هدف از  این 
فعالیت چه می باشد و چه انتظاری از آنها داریم. همچنین فرم ارزشیابی همراه با 
محتویات آن به هنرجویان نشان داده شود تا از نحوۀ ارزیابی آن مطلع شوند. فرم 

ارزشیابی در بسته آموزشی موجود است.
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بخش دوم: تدریس واحدهای یادگیری

مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: آماده سازی سالن پرورش مرغ
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 32 ساعت       نظری: 21 ساعت        عملی: 14ساعت.

اهداف رفتاری:
 بازکردن تجهیزات سالن مرغداری 1

 حمل کود به خارج از سالن پرورش مرغ 2
 شست وشوی سالن پرورش مرغ 3

 ضدعفونی سالن پرورش مرغ 4
 ضدعفونی و پهن کردن بستر برای پرورش مرغ  5

 ضدعفونی تجهیزات 6
 راه اندازی و نصب تجهیزات 7

 گازدهی سالن مرغداری 8

واژه های کلیدی: تجهیزات سالن ـ حمل کود مرغی ـ آب خوری ها و دان خوری ها ـ  
ضدعفونی کننده ها ـ مواد شوینده.

خالصه محتوا: در واحد یادگیری آماده سازی سالن پرورش مرغ از کتاب درسی تولید 
و پرورش جوجه، هنرجویان ضمن آشنایی با تخلیه سالن پرورش مرغ، شست وشوی 
و ضدعفونی سالن پرورش، آماده سازی بستر برای پرورش، راه اندازی تجهیزات سالن، 

سرویس روزانه تجهیزات مصرفی و نکات ایمنی و بهداشتی مربوطه آشنا می شوند.

واحد یادگیری 7

آماده سازی سالن پرورش مرغ
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ابزار و تجهیزات:

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

به تعداد الزمبا دسته ترجیحاً جودان و جنس فیل نشانبیل 1

به تعداد الزممعمولیفرغون2

به تعداد الزماستاندارد وزارت بهداشتعینک3

به تعداد الزماستاندارد وزارت بهداشتکاله4

به تعداد الزماستاندارد وزارت بهداشتلباس کار۵

به تعداد الزماستاندارد وزارت بهداشتماسک ضدگاز۶

به تعداد الزماستاندارد مواد شوینده۷

به تعداد الزماستاندارد مواد ضدعفونی کننده8

به تعداد الزماستاندارد المپ۹

به تعداد الزماستاندارد پمپ ضدعفونی کننده10

به تعداد الزم انواع آب خوری مورد استفاده در سالن مرغداریآب خوری 11

به تعداد الزم انواع دان خوری مورد استفاده درسالن مرغداریدان خوری12

به تعداد الزماستانداردهواکش 13

به تعداد الزماستانداردهیتر14

به تعداد الزماستانداردسیستم خنک کننده1۵

مواد مصرفی: مواد شوینده ـ مواد ضدعفونی کننده ـ دستکش و ماسک
اجزای بسته آموزشی:

فیلم:
 فیلم از سالن های خالی پرورش 1

 جمع آوری دان از دان خوری ها پس از پایان مرحله پرورشی 2
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بخش دوم: تدریس واحدهای یادگیری

 جمع آوری بستر و خارج کردن کود 3
 مراحل پاک سازی سالن 4

 انواع روش های شست وشوی سالن مرغداری 5
 انواع روش های ضدعفونی سالن پرورش مرغ )در بستر و قفس( 6

 انواع دستگاه شعله افکن و محلول پاش 7
 مراحل تهیه محلول ضدعفونی کننده و نحوه ضدعفونی کردن 8

 شیوه های انتخاب پوشال مناسب 9
 نحوه گازدهی سالن پرورش مرغ 10

نرم افزار:
 اسالید اجزای تجهیزات سالن پرورش مرغ 1

 اسالید انواع مواد ضدعفونی کننده های تجاری مورد استفاده در صنعت طیور  2
 اسالید انواع بستر مورد استفاده در سالن های پرورش مرغ 3

طرح درس کار: آماده سازی سالن پرورش مرغ

ساعت شایستگی هایی که باید تدریس شودهفتهماه
تدریس

مهر

اول

وسایل را باز کند

4 وسایل را از سالن خارج کند

مواد بستر را از سالن خارج کند

روش شست وشو را توضیح دهد

4 سالن را بشوید

روش های ضد عفونی را توضیح دهد

دوم

وسایل مورد نیاز برای ضدعفونی را آماده کند

4 محلول ضدعفونی کننده را تهیه کند 

موارد  ایمنی و بهداشتی را رعایت نماید

روش ضدعفونی در  بستر و قفس را توضیح دهد

4 سالن و قفس را به روش محلول پاشی و شعله دادن ضدعفونی کند 

چگونگی پهن کردن بستر را توضیح دهد
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سوم

بستر را پهن کند
4

سالن را گازدهی کند

تجهیزات را ضد عفونی کند
4

موارد  ایمنی و بهداشتی را رعایت نماید

چهارم

4روش نصب تجهیزات را توضیح دهد

تجهیزات را نصب کند
4

تجهیزات را روزانه بازبینی کند

3ارزشیابی

3۵جمع ساعت

باال رفتن کیفیت آموزش در برنامه ریزی درسی هر چهار  توصیه می شود، جهت 
ساعت به صورت پیوسته در یک روز قرار داده شود.

همان طور که هنرآموز پیش از آغاز درس جدید، رفتار ورودی یا پیش دانسته های 
هنرجویان را ارزیابی  می کند، در پایان درس جدید هم باید از چگونگی یادگیری 
شود.  آگاه  هنرجویان  فردی  و  جمعی  پیشرفت  از  و  کند  حاصل  اطمینان  آنان 
بنابراین الزم است او در طرح درس خود برنامه ای برای ارزشیابی  داشته باشد.

راهنمای تدریس باز کردن وسایل

آشنایی با انواع دان خوری و آب خوری ها: کالس را با یاد و نام خداوند 
بخشنده شروع کنید. پس از گروه بندی هنرجویان )3 تا ۵ نفره( درباره انواع 
دان خوری و آب خوری ها بحث کنید و اجزای آنها را بنویسید. هدف شناخت 

قسمت های مختلف دان خوری ها و آب خوری ها می باشد. 
از هر گروه بخواهید پاسخ خود را بیان کند. برای دسته بندی کردن مطالب، پاسخ ها 

را روی تخته مثل جدول صفحه بعد بنویسید: 
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مثاًل در رابطه با دان خوری زنجیری :

سپس کار عملی را به ترتیب شروع کنید:

کار عملی:  باز کردن دان خوری زنجیری 

 لباس کار بپوشید و جعبه ابزار تهیه کنید. 1
 برق دستگاه را قطع کنید.  2

 الکتروموتور را باز کنید. 3
 شبکه یا میله محافظ را از روی ناودانی خارج کنید. 4

 شبکه محافظ روی ناودانی را در بیاورید. 5
 نقاله زنجیری را از درون ناودان بیرون آورید. 6
 رابط و پایه ناودانی ها و گوشه ها را باز کنید. 7

توجه کنید: تمام آب خوری ها و دان خوری ها را مانند باال باز کنید.

قطعات تشکیل دهندهشرح

کانال دان خوری )ناودانی(، رابط، گیره و پایه کانال، زاویه دان خوری زنجیری
)گوشه ها(، پایه زاویه،  هاپر )مخزن دان(، زنجیر و صافی )الک(.

....................دان خوری بشقابی )سطلی( 

....................دان خوری ناودانی )تراف(

....................دان خوری بشقابی

....................آب خوری دستی بشقابی

....................آب خوری ناودانی

....................آب خوری مخروطی آویز

....................آب خوری پستانکی یا نیپل

.................................
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فعالیت  پیشنهادی

به هنرجویان تذکر داده شود برای انجام کار ترتیب مراحل انجام حائز اهمیت است.
در کتاب درسی هنرجویان با جمع آوری و خارج کردن بستر آشنا می شوند. شما نیز 

جهت آشنایی بیشتر دانشجویان، تالش نمایید.
نمایش  برای دانش آموزان  بستر و خارج کردن کود  از جمع آوری  فیلم  یا  عکس 

دهید.
در مورد محل دپوی کود مرغی برای فراگیران توضیح داده شود.

جهت  ایجاد انگیزه و جلب توجه فراگیران توصیه می شود که فرایند انتقال، دپوی 
کود و مصارف کود مورد بحث قرار گیرد.

شست و شوی سالن

برخی از روش های شست وشوی سالن و همچنین شاخص هایی چون نوع ماده شوینده، 
روش های  دانش  یادگیری  سختی های  و  چالش ها  شود.  تشریح  شست وشو  روش 
شست وشوی سالن و ارائه راه حل برای یادگیری هنرجویان به طور کامل شرح داده شود.

چالش ها در آموزش و پیچیدگی در یادگیری

پیچیدگی در یادگیریچالش و سختی

تصویر روش های شست و شوی سالندرک روش های شست وشوی سالن

استراتژی و راه حل
ارائه فیلم روش های شست وشوی سالن

در بخش شست وشوی سالن کتاب درسی تصاویر و نکاتی طرح شده است که هدف 
از آن فعال کردن ذهن هنرجویان و  ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش روش های 

شست وشوی سالن می باشد.
نمایش فیلم یا اسالید از روش های شست وشوی سالن داده شود.

دقت کنید تا به تجهیزات برقی و سایر وسایل آسیب پذیر در مقابل رطوبت خسارتی 
وارد نیاید. 

توجه: در هنگام شست وشوی سالن حتماً برق سالن را قطع کنید، از هنرجویان 
بخواهید که نکات ایمنی را به طور جدی رعایت کنند.
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 آشنایی با روش های ضدعفونی

بسته به نوع موادی که برای ضدعفونی در پرورش جوجه به کار می رود، معموالً به 
سه دسته تقسیم می شوند:  این سه دسته را به طور کامل برای هنرجویان آموزش 

دهید.
 روش های ضدعفونی طبیعی 1
 روش های ضدعفونی  فیزیکی 2

 روش های ضدعفونی شیمیایی 3
ـ اصطالحات تخصصی به مرور از ساده به مشکل بیان و تفهیم گردد.

ـ نمایش فیلم یا اسالید از روش های ضدعفونی سالن ارائه گردد.
ـ برخی از ضدعفونی کننده های  شیمیایی مورد استفاده در صنعت مرغداری را با 

نام تجاری موجود برای هنرجویان توضیح داده شود.

طریقه مصرف محلول ضدعفونی کننده

 محلول های غلیظ: ابتدا باید رقیق سازی محلول های غلیظ صورت گیرد و پس  1
و  وسایل  غوطه ورسازی  به  نسبت  مناسب  غلظت  با  شده  رقیق  محلول  تهیه  از 

اقدام شود. تجهیزات در زمان توصیه شده 
 محلول های آماده مصرف: مواد آماده مصرف نیازی به رقیق سازی ندارند. 2

ـ هنرآموز مضرات استنشاق مواد ضدعفونی کننده را به طور کامل برای هنرجویان 
شرح دهد.

فراگیران موظف به پوشیدن لباس کار، استفاده از تجهیزات  ایمنی 
می باشند. رعایت نکات ایمنی توسط هنرآموز بهترین آموزش است.

نکات مهم در هنگام کار با مواد شوینده و ضدعفونی کننده: هنرآموز بهتر 
است موارد زیر را در کالس درس بیان کند تا هنرجویان در حین انجام کار ملزم 

به رعایت نکات ایمنی شوند.
ـ بیماری های تنفسی، مشکالت بلع غذا، درد های شدید گلو، بینی، سوزش مری، 
تهوع و استفراغ و درد های شکمی  از جمله عوارض استفاده نادرست مواد شوینده 

و پاک کننده است.
آسیب  چشم  به  مختلف  درجه های  در  شیمیایی  مواد  انواع  بسپارید  خاطر  به  ـ 
می رساند و مواد شوینده و رنگ بر از جمله خطرناک ترین مواد برای چشم به شمار 
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می روند که در صورت تماس با چشم به سرعت قرنیه را زخم کرده و حتی در موارد 
شدیدتر می توانند به سوراخ شدن کره چشم منجر شوند. مواد شوینده همچنین 
می تواند موجب  ایجاد زخم های شدید در پلک شده و چسبندگی های کره چشم 
و پلک را به همراه داشته باشند. آسیب ناشی از  این مواد ممکن است آنقدر جدی 
باشد که بینایی به طور کامل از بین برود. به عقیده متخصصان در صورت تماس 
مواد شیمیایی دیگر با چشم باید بالفاصله چند بار چشم را در آب باز و بسته کرد تا 
ماده از چشم خارج شود. در صورت باقی ماندن ماده شیمیایی در چشم، در فاصله 
زمانی مراجعه مصدوم به چشم پزشک، آسیب ناشی از  این مواد شدیدتر می شود.
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واحد یادگیری 8

جمع آوری و ذخیره سازی کود مرغی

مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: جمع آوری و ذخیره سازی کود مرغی
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 1۵ ساعت         نظری: ۶ ساعت          عملی: ۹ ساعت

اهداف رفتاری:
 جمع آوری کود از سالن های مرغداری 1

 ذخیره سازی و انبار کود 2
 فرآوری کود مرغی 3

واژه های کلیدی: جمع آوری کود ـ ذخیره سازی و انبارکردن کود ـ فرآوری کود.
خالصه محتوا: در واحد یادگیری جمع آوری کود از کتاب درسی تولید و پرورش 
مرغ، هنرجویان انواع روش های جمع آوری، ذخیره سازی و فرآوری کود مرغی را فرا 
می گیرند. یکی از مسائل صنعت طیور چگونگی حذف مواد از سالن های مرغداری 
بوی  تولید  بستر،  رطوبت  افزایش  بیماری زا،  عوامل  داشتن  علت  به  کود  است. 
ازدیاد حشرات، مشکالت زیادی در واحد های پرورش مرغ  ایجاد  نیز  نامطلوب و 

می کند. توجه به مسائل جمع آوری مناسب کود مرغی اهمیت زیادی دارد.
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توضیحاتتعدادتجهیزاتردیف

به تعداد الزملباس کار، دستکش و ماسک1

به تعداد الزمبیل2

1 عددوسیله حمل کود )تراکتور(3

1 عدددستگاه کود جمع کن4

1 عدددستگاه کود خشک کن۵

3 عددجارو۶

ابزار و تجهیزات: 

مواد مصرفی: جارو ـ دستکش ـ ماسک
اجزای بسته آموزشی:

فیلم:
 جمع آوری کود 1

 فرآوری کود 2

توضیحات بیشتر در رابطه با روش های فرآوری کود

موارد استفاده از کود مرغی فرآوری شده عبارت اند از :
 به عنوان کود در فصول مختلف برای غنی سازی خاک و افزایش مواد غذایی  1
آن استفاده می شود. مصرف صحیح و پخش درست آن در سطح مزرعه به منظور 
حداکثر استفاده از ارزش کود مرغی و قرار گرفتن عناصر غذایی آن به یک اندازه 

برای گیا هان زراعی مهم می باشد. 
 در تغذیۀ گاو های گوشتی استفاده می گردد که دارای صرفه اقتصادی باالیی  2
برای دامدار می باشد. با توجه به مزایای بهداشتی و زیست محیطی و اقتصادی، امید 
است که به زودی  این روش در کشور ما به عنوان جایگزین روش های سنتی دفع 

کود های حیوانی مورد استفاده قرارگیرد. 
ترکیب شیمیایی و مواد غذایی کود خشک شده مرغ طبق منابع موجود به شرح 

زیر است.
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کد مرغ تخم گذار در قفسکود بستر جوجه کشیمواد غذایی

1۶/۷11/3درصد پروتئین حقیقی

31/328درصد پروتئین خام

23/314/4درصد ضریب هضمی )در دام(

NPN(8/۵۶/3 درصد اسید اوریک(

1۶/812/۷درصد فیبر خام

244018۹3انرژی قابل هضم در نشخوارکنندگان

1۵28درصد خاکستر 

2/48/8درصد کلسیم

1/82/۵درصد فسفر

0/440/۶4درصد منیزیم

1/۷82/33درصد پتاسیم

4۵11۵0آهن )قسمت در میلیون(

22۵4/۶منگنز )قسمت در میلیون(

23۵4۶3روی )قسمت در میلیون(

ارزش کود مرغ بستگی به نوع و ترکیب جیره غذایی، روش نگهداری مرغ )بستر یا 
قفس( و نوع بستر مرغ دارد. طبق بررسی و تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد 
ازت،  کیلوگرم  حاوی 20  تن  هر  در  باشد  آب  درصد  حاوی ۵0  مرغی  کود  اگر 

13کیلوگرم پتاسیم، 2۵ کیلوگرم فسفر و 42 کیلوگرم آهک و منیزیم است.
از جمع آوری در اغلب کشور ها متداول است.  این  امروزه خشک کردن کود پس 
روش باعث کاهش حجم فضوالت و کود تا میزان 30ـ20 درصد حجم اولیه می شود. 
بنابراین ذخیره آن احتیاج به فضای کمتری دارد، حمل و نقل آن ارزان تر از کود 
معمولی است و همچنین از تکثیر الرو و حشرات در داخل کود جلوگیری می شود.
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خشک کردن کود ممکن است به دو روش طبیعی و یا مکانیکی صورت پذیرد که 
امروزه در کشور های پیشرفته مرسوم است. در  این روش حجم فضوالت به میزان 
30ـ20 درصد حجم اولیه می گردد که استفاده از  این روش مستلزم سرمایه گذاری 

اولیه برای خرید دستگاه های الزم و سوخت و هزینه های جاری می باشد.
بازار وجود دارد که طی  تجهیزات مختلفی برای خشک کردن مکانیکی کود در 
آن کود مرغ پس از خشک شدن تبدیل به پلت یا بلوک شده و در اختیار مصرف ـ 

کنندگان )گاو و گوسفند( قرار می گیرد.

فعالیت عملی: بازدید از مکان های فرآوری کود

بازدید هنرجویان هماهنگ  برای  را  فرآوری کود  از مراکز  امکان یکی  در صورت 
کنید.

ضمن شرح اهمیت و روش های فرآوری کود، از مکان های فرآوری کود بازدید به 
عمل آورید.

از چه روشی  برای ذخیره و فرآوری کود  نمایند که آن واحد  ـ هنرجویان دقت 
می کند. استفاده 

ـ هنرجویان در هنگام بازدید عکس و فیلم بگیرند.
ـ هنرجویان در پایان کار، گزارش تهیه کرده و به هنرآموز خود ارائه نمایند.
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مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: جوجه ریزی در سالن پرورش مرغ
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 25 ساعت         نظری: 10 ساعت              عملی: 15ساعت

اهداف رفتاری:
1 تهیه جوجه یکروزه

2 انتقال و تخلیه کارتن ها به داخل سالن مرغداری
3 تغذیه جوجه ها در هفته اول 

4 جداسازی جوجه های وازده از سالم 

دانسته های پیشین:
ـ واژه های کلیدی: نژاد مرغـ  آمیخته گریـ  حمل و نقل صحیح جوجه هاـ  تغذیه 

اولیه جوجه ها. 
خالصه محتوا: هدف از  این بخش فراگیری انواع نژادها و سویه هاي تجاري مرغ، 
نحوه  جوجه،  حمل  ماشین  ضدعفوني  روش هاي  جوجه،  کیفیت  درجه  تعیین 
تغذیه  پرورش،  سالن  در  جوجه  حاوی  کارتن های  تخلیه  و  چیدمان  جابه جایي، 
وازده  جوجه هاي  معدوم سازی  و  کردن  خارج  و  خوراك  دریافت  آزمون  ابتدایی، 

می باشد.  هنرجویان  برای 

واحد یادگیری 9

جوجه ریزی در سالن پرورش مرغ
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ابزار و تجهیزات:

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

با حداقل دقت ترازوی دیجیتال1
برای وزن کردن اولیه 1 دستگاهیک دهم گرم

جوجه ها

1 دستگاهدماسنج2

1 دستگاهرطوبت سنج3

متناسب با تعداد به تعداد الزمآب خوری ابتدایی4
جوجه ها

متناسب با تعداد به تعداد الزمدان خوری ابتدایی5
جوجه ها

به تعداد الزمکاتالوگ سویه های تجاری مرغ6

مواد مصرفی: مولتی ویتامین ـ شکر ـ خوراك مرغ، جوجه
اجزای بسته آموزشی:

فیلم:
1 جوجه ریزی در سالن مرغداری

2 تغذیه ابتدایی جوجه ها
3 انواع نژادهای مرغ

4 مراحل حمل و نقل و ضدعفونی ماشین حمل جوجه
نرم افزار:

1 اسالید انواع نژادهای مرغ
2 اسالید خصوصیات جوجه یکروزه

راهنمای تدریس نژاد های مرغ

نژاد و آمیخته گری نژاد ها چیست: برای درگیر کردن هنرجویان با موضوع مورد 
بحث و سنجش دانش قبلی آنها تدریس را با چند پرسش آغاز می کنیم.
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پرسش های  پیشنهادی

نژاد چیست؟
سویه چیست؟

آیا تمام مرغ ها استعداد تولید گوشت را دارند؟
آیا نژاد های مختلف مرغ می توانند به یک میزان تخم مرغ تولید کنند؟ 

شرایط  به  توجه  با  تخم مرغ  و  گوشت  کننده  تولید  تجاری  سویه های  بهترین 
هستند؟ کدام  کشورمان 

سپس ضمن اصالح و تکمیل مطالب بیان شده با پرسش و پاسخ و درگیر کردن 
کالس در یک بحث عمومی ، مفهوم نژاد و آمیخته گری نژاد ها را برحسب کشش 

تشریح می کنیم. هنرجویان 
در ادامه بحث از هنرجویان خواسته شده با مرغداران محلی گفتگو کنند و بررسی 
نمایید که چه نژاد ها و سویه هایی در منطقه وجود دارد؟ ضمن تشویق فراگیران 
برای انجام پژوهش و تشکیل کارگروه و ارائه گزارش، توضیح داده شود که هدف از 

پژوهش، یافتن بهترین نژاد از لحاظ عملکرد در منطقه است. 
توجه کنید: دستیابی به باالترین عملکرد سویه ها مستلزم رعایت مسائل فنی و 
مدیریتی در حد استاندارد های تعریف  شده می   باشد که دستیابی به  این عملکرد ها 
به عوامل مختلفی از جمله کیفیت پولت، شرایط آب و هوایی، مدیریت سالن   های 
تولید، واکسیناسیون، برنامه نوری، کیفیت مواد خوراکی و مکمل  های مورد استفاده 
در جیره و غیره بستگی دارد. توصیه یک سویه خاص جهت مرغداران نیاز به تحقیق 

و مقایسه عملکرد سویه   های مختلف در شرایط مدیریتی کشورمان دارد.
هنرآموز برای توضیح بیشتر انواع نژاد های مرغ شامل: گوشتی، تخم گذار، دو منظوره 

و زینتی می تواند مطلب زیر را در کالس بیان کند.
 

انواع نژادها:
نژادهای کنونی مرغ را می توان برحسب منطقه جغرافیایی و یا تولید تقسیم بندی 

کرد:
تقسیم بندی براساس منطقه جغرافیایی:

بسته به اینکه مرغ ها از چه منطقه ای به دنیا معرفی شده اند شامل نژادهای آسیایی، 
مدیترانه ای، انگلیسی و آمریکایی هستند.

1ـ نژاد آسیایی: بدنی بزرگ و استخوان بندی قوی ولی جمع و جور دارند، روی 
 Black( پای آنها پر وجود دارد. پوست بدن همه آنها به جز نژاد النگشن سیاه
langshan(، زرد است. الله گوش قرمز و تخم مرغ های آنها با پوسته قهوه ای است. 
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سرعت رشد بدن آنها کم و در 6 ماهگی به سن بلوغ می رسند از جمله این نژادها 
براهما )Brahma( کوشین )Chochin( و النگشان می باشند.

2ـ نژادهای مدیترانه ای: از سایر نژادها کوچک تر هستند. از لحاظ تخم گذاری 
بسیار خوب هستند، عمدتاً به رنگ سفید بوده و تخم مرغ های با پوسته سفید تولید 
Span�( اسپانیش )Minorca )می کنند. از معروف ترین آنها لگهورن،  مینورکا 
ish( آنکونا )Ancona( و آبی آندولسی )Blue andolusian( را می توان نام 

برد. 
3ـ نژادهای آمریکایی: از تالقی نژادهای آسیایی و مدیترانه ای حاصل شده اند. 
از نظر تولید تخم مرغ خوب هستند، رنگ پوسته  از نظر تولید گوشت و هم  هم 
 ،)Plymuth rock( تخم مرغ قهو ه ای می باشد. از جمله این نژادها پلیموت راك
نیوهمشایر  و   )Rhodeislande red( ردایلندرد   ،)wyandotte( ویاندونت 

هستند.  )Newhempshire(
4ـ نژادهای انگلیسی: نژادهایی گوشتی و سنگین هستند و پوست بدن همه 
تولید می کنند.  با پوسته قهوه ای  به جز کورنیش، سفید است تخم مرغ های  آنها 
 ،)Orpington( ارپینگتون ، )Cornish( از مهم ترین آنها می توان به کورنیش

می باشد.  )Australorp( استرالورپ  و   )Susex ( ساسکس 
تقسیم بندی نژادها براساس تولید:

1ـ نژادهای سبک یا تخم گذار 2ـ نژادهای سنگین یا گوشتی 3ـ نژادهای دو 
منظوره 4ـ نژادهای زینتی

به  زیاد،  تخم مرغ  تولید  استعداد  کوچک،  جثه  تخم گذار:  یا  سبک  نژادهای  1ـ 
علت جثه کوچک غذای آنها کم است. از نظر جغرافیایی جزء نژادهای مدیترانه ای 
هستند. رنگ پوست تخم مرغ  آنها سفید است. از مهم ترین آنها لگهورن )ایتالیا( و 

)ایتالیا( می باشند. آنکونا 
2ـ نژادهای سنگین یا گوشتی: سرعت رشد و افزایش وزن باالیی دارند، از نظر 
تولید تخم مرغ ضعیف هستند. از نظر جغرافیایی طیور  انگلیسی و آسیایی جزء 
نژادهای گوشتی هستند. رنگ پوست تخم مرغ آنها قهوه ای است . از مهم ترین آنها 
براهما )هند(، کوشین )چین(، النگشان )چین(، کورنیش )انگلیس( و پلیموت راك 

سفید )آمریکایی( هستند.
3ـ نژادهای دو منظوره: عمدتاً جزء نژادهای آمریکایی هستند و از آمیزش نژادهای 
آسیایی و مدیترانه ای حاصل می شوند. هم از لحاظ گوشت و هم از لحاظ تولید 
تخم مرغ قابل توجه هستند. از مهم ترین آنها ردایلندرد )آمریکا(، ویاندوت )آمریکا( 

و ساسکس )انگلیس( می باشد.
زیبایی  مهم  بله  ندارند.  اهمیتی  تخم مرغ  و  گوشت  نظر  از  زینتی:  نژادهای  4ـ 
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پر، تاج و شکل بدن است. این نژادها به دو گروه بازی )خروس جنگی( و زینتی 
فریزل  و   )silkie( لهستانی، سیلکی  نژادهای  آنها  تقسیم می شوند. معروف ترین 

شده اند. شناخته  تاکنون  نژاد   200 تقریباً  می باشند.   )Frizzle(

صفات ظاهری نژادهای مرغ از نظر دسته بندی جغرافیایی

            صفت
رنگ پوستساق پاپوسته تخم مرغالله گوشجثهدسته

آسیایی
مدیترانه ای
آمریکایی
انگلیسی

سنگین
سبک

متوسط
سنگین

قرمز
سفید
قرمز
قرمز

قهوه ای 
سفید

قهوه ای
قهوه ای

با پر
بدون پر
بدون پر

بدون پر 

زرد
زرد ـ سفید

زرد
سفید

راهنمای تدریس انتخاب جوجه های مورد نیاز با توجه به شرایط محل پرورش 
اهمیت انتخاب جوجه های با کیفیت و اثرات آنها بر سود آینده مرغداری را به طور 

کامل برای دانشجویان تشریح نمایید.
در ابتدای  این واحد یادگیری عوامل مؤثر بر عملکرد تولید مرغ بیان شده است، 
پس از پایان  این بخش پیشنهاد می شود هنرجویان جوجه درجه یک و با کیفیت 

را شناسایی کنند.
معتبر  مراکز  از  را  جوجه  قیمت  شده  خواسته  هنرجویان  از  ـ  فعالیت  بخش  در 
و  مسافت  بعد  شرایط،  به  توجه  با  را  نظر  مورد  تجاری  سویه  و  کنند  استعالم 
رضایت مندی پرورش دهندگان از عملکرد یک سویه تعیین کنند. در این رابطه 
هنرجویان می توانند برای دریافت اطالعات تکمیلی کاتالوگ سویه های مختلف را 

کنند. مطالعه 
کاتالوگ های مختلف را برای مطالعه بیشتر به هنرجویان ارائه دهید. مثل کاتالوگ 

پرورش جوجه گوشتی راس، پرورش مرغ تخم گذار  هایالین و غیره.

راهنمای تدریس تخلیه جوجه ها در سالن 

در هر کدام از فعالیت های عملی ابتدا برای هنرجویان تشریح شود که هدف از  این 
فعالیت چه می باشد و چه انتظاری از آنها داریم. همچنین فرم ارزشیابی همراه با 
محتویات آن به هنرجویان نشان داده شود تا از نحوه ارزیابی آن مطلع شوند. فرم 
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ارزشیابی در بسته آموزشی موجود است.
را  زیر  تصاویر  از  آمده  به دست  اطالعات  از هنرجویان خواسته شده که  ادامه  در 
انواع  با  رابطه  در  کافی  توضیحات  عزیز  هنرآموزان  رابطه  این  در  کنند.  یاداشت 
روش های تخلیه جوجه ها از کارتن در سالن و کنترل دما و رطوبت در بدو ورود 
جوجه ارائه دهند بعد از هنرجویان بخواهند که برداشت خود را از تصاویر یادداشت 

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

ـ در صورت زیاد بودن جوجه، از ماشین های مخصوص پخش جوجه در سالن می توان 
استفاده نمود.

راهنمای تدریس روش تغذیه جوجه ها در بدو ورود به سالن

فراگیران تشویق و هدایت شوند که در بازدید ها و گردش های علمی  با تیزبینی و 
دقت نظر تغییرات ظاهری جوجه ها را در روز های ابتدایی مورد مشاهده قرار دهند.
از فراگیران بخواهید تا حد امکان مشاهدات خود را به صورت کتبی، گرفتن فیلم 

و عکس، ثبت و ضبط کنند.
با نمایش تصویر از میزان پر بودن چینه دان، می توان وضعیت تغذیه گله را بررسی 

نمایید. در روز سوم ورود جوجه ها باید چینه دان کلیه جوجه ها پر باشد.

چینه دان جوجه سمت چپ پر شده و گرد است در حالی که چینه دان جوجه 
سمت راست خالی می باشد.
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راهنمای تدریس تغذیه جوجه ها در هفته اول

قبل از ورود جوجه ها به سالن آب خوری ها از آب تمیز و بهداشتی پر شوند تا دمای 
آب در هنگام رسیدن جوجه ها به سالن پرورش به 25 درجه سانتی گراد  برسد.

ـ به طور معمول برای هر 80 جوجه یک آب خوری کله قندی 4 لیتری یا برای هر 
برای هر 100ـ80 جوجه یک عدد آب خوری  یا  و  نیپل  20ـ15 جوجه یک عدد 

مخروطی )به قطر 33 سانتی متر( در نظر گرفته می شود. 
 ـ در روز اول باید آب خوری های دستی بر روی بستر به نحوی قرار داده شوند که 
زیر  موج دار  کفی  رول  از  )استفاده  بنوشند  آب  آنها  از  راحتی  به  بتوانند  جوجه ها 
آب خوری ها(. بعد از 2 روز باید آب خوری ها را روی برجستگی هایی به ارتفاع 2/5 

سانتی متر قرار داد تا پوشال بستر داخل آن نریزد.
نزدیک  به آب خوری های خودکار  باید  اول آب خوری های دستی  اواخر هفته  در  ـ 
شوند )از روز چهارم یک چهارم آب خوری های دستی جمع آوری شوند( همچنین تا 
روز هفتم پرورش قسمت باالیی لبه آب خوری های خودکار همسطح پشت جوجه ها 
پشت  سطح  با  باید  خودکار  آب خوری های  زیرین  سطح  روزگی  هفت  از  بعد  و 
جوجه ها تنظیم شوند،  این عمل به جلوگیری از ریزش آب و حفظ کیفیت بستر 

می کند. کمک 

درصد   جوجه های با چینه دان  پرمدت بعد از جوجه ریزی

275 ساعت

480 ساعت

باالی 880 ساعت

باالی 1285 ساعت

باالی 2495 ساعت

48100 ساعت

نکته: حرارت خیلي باال و یا خیلي پایین سالن باعث کاهش تعداد جوجه هاي 
با چینه دان پر خواهد شد.
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خوراک جوجه ها

تغذیه جوجه پس از خروج از تخم تأثیر زیادی برعملکرد آن در پایان دوره پرورش 
رابطه  دوره  آخر  در  جوجه ها  وزن  که  است  کرده  ثابت  متعدد  آزمایشات  دارد، 

مستقیمی  با وزن آنها در هفته اول پرورش دارد.
سیستم  ایمنی جوجه های تازه متولد شده برای رشد و تکامل نیازمند مصرف مواد 
مغذی می باشد. مصرف خوراك مناسب و با کیفیت، مواد مغذی الزم جهت رشد  و 
نمو اندام های لنفاوی ثانویه که در زمان تولد جوجه ها وجود نداشته یا نابالغ هستند 

را فراهم می نماید. 
عدم دسترسی به دان و مواد مغذی با کیفیت مانع از پاسخ مناسب سیستم ایمنی به 
واکسیناسیون در ابتدای زندگی پرنده ها می گردد، فقدان مواد مغذی و یا پاسخ های 
هورمونی به گرسنگی، سیستم  ایمنی را برای مدت طوالنی متأثر می کند، گرسنگی 
اولیه جوجه ها می تواند بر مقاومت پرنده نسبت به بیماری ها در تمام طول دوره 

پرورش تأثیر گذارد. 
از مواد  به دان سرشار  باید  قرار گرفتن در سالن  از  بعد  تمامی جوجه ها بالفاصله 
زرده  شد  خواهد  سبب  عمل  این  باشند،   داشته  دسترسی  کیفیت  با  و  مغذی 
باقیمانده به سرعت در دستگاه گوارش مورد استفاده قرار گرفته و سیستم ایمنی 

یابد. تکامل  سریع تر  هرچه 
تعداد پرنده ها به ازای هرنوع دان خوری :

ـ بشقابی: یک دان خوری با قطر 33 سانتی متر به ازای هر 65 پرنده.
ـ استوانه ای: یک دان خوری با قطر 38 سانتی متر به ازای هر 70 پرنده.

ـ زنجیری: دان خوری با قطر 2/5 سانتی متر به ازای هر پرنده و یا 80 پرنده به 
ازای هر متر دان خوری. 

 * معیار قابل قبول جهت تشخیص مقدار فضای مناسب دان خوری و آب خوری  این 
است که جوجه ها در مواقع خوردن و آشامیدن منتظر ظرف دان و آب نمانند.

به طور کلی جیره با کیفیت و مناسب در هفته اول باید شرایط ذیل را دارا باشد:
و  قابل هضم  پروتئین  بوده و حاوی مقدار کافی  انرژی  اندازه کافی دارای  به   1

باشد.  ضروری  اسیدآمینه های 
2 ویتامین های الزم را برای بدن طیور داشته و حاوی مقادیر کافی و متعادلی از 

مواد معدنی باشد.
تهیه  بهداشت  اصول  با  مطابق  و  بوده  طیور  برای  سمی   و  مضر  عناصر  فاقد   3

باشد. سالم  و  آلودگی  از  عاری  و  گردیده 
4 از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد.

5 در هنگام استفاده از دان استارتر توجه کامل به سایز یا اندازه ذرات دان صورت گیرد.
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* استفاده از دان پلت، باعث نتیجه گیری بهتری در پایان دوره می گردد بنابراین 
برای جوجه ها در هفته اول دان پلت )کرامبل( جهت مصرف توصیه می شود.

راهنمای تدریس جوجه های وازده

هنرجویان در مباحث قبل با ویژگی های جوجه های با کیفیت و بدون کیفیت آشنا 
نشده اند. پیشنهاد می شود در این رابطه توضیحات کامل ارائه گردد.

مختلف  علل  و  دو  درجه  و  بی کیفیت  جوجه های  از  نمونه هایی  دادن  نشان  با  ـ 
حذف آنها، هنرجویان جوجه های درجه یک را بهتر خواهند شناخت )نمایش فیلم 

یا ارائه اسالید(.
ـ جوجه های ضعیف، فلج، دارای پارگی پوست، زخمی ، کور، نوك ضربدری، دارای 

چهار پا و سایر جوجه های غیر طبیعی جزو جوجه های درجه دو هستند.
بیشتر  توضیحات  برای  که  هستند  مختلفی  عوامل  تأثیر  تحت  جوجه ها  کیفیت 

نمود. اشاره  زیر  موارد  به  می توان 
سن  گله  مادر در کیفیت  جوجه  مؤثر است . جوجه  هاي  به  دست  آمده  ازگله  هاي  مادر 
جوان ، کوچک تر و ضعیف تر بوده  و مستعد دهیدراته  شدن  )از دست  دادن  آب  بدن ( 
مي باشند، پرورش  جوجه  ریز احتیاج  به  مدیریت  و رسیدگي  بیشتري  دارد، ضمن  توجه 
 بیشتر به  شرایط نگهداري  جوجه  ها در جوجه کشي  و هم چنین  انتقال  به  فارم ، زمان  

رسیدن  جوجه  ها به  آب  و دان  هر چه  کوتاه تر باشد بهتر است .
ابتال گله  هاي  مادر به  بیماري  هاي  ویروسي ، میکروبي  و مایکوپالسمایي  در کیفیت 

 جوجه یکروزه  تأثیرگذار مي باشد.
اصوالً هر نوع  استرسي  که  به  گله  وارد شود از جمله  ابتال به  بیماري  هاي  عفوني  )با 
انتقال  عمودي  و یا بدون  انتقال  عمودي (، عوامل  میکروبي  مهار شده ، نظیر کلي 
 باسیل  و سالمونال در گله  مادر و انتقال  آنها به  جوجه  یکروزه  گشته  و نهایتاً در طول  
دوران  درگیري  گله  با عوامل  استرس زا، کیفیت  جوجه  یکروزه  افت  نموده  و میزان  

تلفات  اولیه  و تعداد جوجه  هاي  حذفي  افزایش  مي یابد.
و جوجه   تخم مرغ   کیفیت   در  معدني   مواد  و  ویتامین  ها  آمینه ،  اسید هاي   کمبود 
یکروزه  و میزان  تلفات  اولیه  مؤثر است. کاهش  میزان  فسفر، افزایش کلسیم ، عدم  
تعادل کلسیم  و فسفر و کمبود ویتامین  D3 در جیره  گله  مادر، باعث بدفرم  شدن  

استخوان  هاي  پا، نرمي  استخوان  ها و نهایتاً فلجي  و کندی رشد مي شود.
کار  پایان  در  که  کنید  دقت  عملی  کار  انجام  برای  فراگیران  تشویق  ضمن   *
جداسازی جوجه های بی کیفیت، هنرجویان تحت نظارت شما جوجه های وازده را 

نمایند. معدوم  اصولی  روش  به 
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مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: تهیه خوراك
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 20 ساعت   نظری: 8 ساعت  عملی: 12ساعت

اهداف رفتاری:
1 تهیه جیره از متخصص تغذیه طیور

2 تهیه اقالم خوراکی مورد استفاده در جیره مرغ 
3 نگهداری خوراك مرغ در انبار 

4 روش های مبارزه با آفات انباری
5 ثبت اطالعات مربوط به ورود و خروج اقالم خوراکی

واژه های کلیدی: اقالم خوراکی ـ ذرت ـ گندم ـ آفات انباری.
مرغ،  پرورش  و  تولید  درسی  کتاب  از  خوراك  تهیه  واحد  در  محتوا:  خالصه 
برای  انبار  شرایط  مرغ،  غذایی  جیره  در  استفاده  مورد  خوراکی  مواد  هنرجویان 
نگهداری خوراك مرغ، روش های مبارزه با آفات انباری و چگونگی ثبت اطالعات 
در فرم های مربوط را فرا می گیرند. تغذیه پس از خروج جوجه از تخم مرغ تأثیر 
زیادی بر عملکرد گله در پایان دوره پرورش دارد. به عبارتی اگر شروع پرورش گله 
با تغذیه و مدیریت مناسب و صحیح همراه باشد نه تنها مرغ هایی یکنواخت از نظر 
وزنی تولید می شود بلکه عملکرد آن از نظر ضریب تبدیل غذایی و میزان تلفات 
بهینه خواهد شد. لذا تغذیه صحیح، چه از لحاظ اقتصادی و چه از نظر سالمتی 

طیور نقش اساسی را در پرورش طیور،  ایفا می کند.

واحد یادگیری 10

  تهیه خوراک



89

بخش دوم: تدریس واحدهای یادگیری

ابزار و تجهیزات:

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

با حداقل دقت ترازوی دیجیتال1
1 دستگاهیک دهم گرم

برای وزن کردن مواد 
خوراکی مورد استفاده 

در تغذیه جوجه ها

به تعداد الزمرطوبت سنج2

به تعداد الزمدماسنج3

به تعداد الزمفرم های ثبت اطالعات4

به تعداد الزمشاخص ها و جداول پرورش5

مکمل های  آفت کش ها،  آب،  نمک،  سویا،  کنجاله  گندم،  ذرت،  مصرفی:  مواد 
معدنی مکمل های  ویتامینه، 

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

1 طرز تهیه جیره برای طیور
2 اجزای مواد خوراکی قابل استفاده در جیره طیور

نرم افزار:
1 اسالید دسته بندی مواد مغذی و اشکال مختلف غذای مرغ

2 اسالید انواع آفات انباری و روش های مبارزه با آن
3 اسالید انواع آسیاب، میکسر و باالبر

روش تدریس تعیین درصد رطوبت و ماده خشک 
خوراک های مورد استفاده در تغذیه طیور

با ارائه یک نمونه کار به صورت نمادین درصد رطوبت و ماده خشک خوراك های 
از هنرجویان بخواهید در  را محاسبه کنید. سپس  تغذیه طیور  استفاده در  مورد 
گروه های خود با همکاری نماینده گروه  طبق  دستورالعمل مندرج در کتاب اقدام 
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به نمونه گیری کرده و درصد رطوبت و ماده خشک مواد خوراکی را محاسبه کنند. 
را  فراگیران  عملکردی  و  اخالقی  رفتار های  و  کار  انجام  زمان  در  نیز  هنرآموزان 

مدیریت و راهنمایی های الزم را اعمال کنند.
توجه:

ـ حین انجام آزمایش از تمامی گروه ها بازدید به عمل آورید در صورت اشتباه بودن 
فرایند انجام کار هنرجویان نمونه گیری و آزمایش را تکرار نمایند. 

ـ در زمان توزین نمونه ها مراقب باشید. 
ـ قبل از توزین ترازو باید کالیبره باشد.

ـ در هنگام توزین، نمایشگر ترازو حتماً باید عدد صفر را نشان دهد.
پس از کنترل روند آزمایش اجازه دهید گروه ها با استفاده از فرمول مربوطه درصد 

رطوبت و ماده خشک را محاسبه و ارزشیابی نمایند.

کار عملی: شناسایی مواد خوراکی

از انبار مواد خوراکی مرغداری بازدید به عمل آورده و منابع تأمین کننده 
کربوهیدرات ها و  پروتئین ها را مشخص کنید و ترتیب اهمیت هر یک را 

در جیره مرغ شرح دهید.
توضیح  هنرجویان  برای  درس  کالس  در  را  خوراکی  مواد  می شود  این  پیشنهاد 
دهید و به آنها اجازه دهید تا با دوستان خود در این رابطه بحث و گفتگو کنند.  این 
و  پی ببرند  مواد خوراکی  اهمیت تک تک  به  تا هنرجویان  را هدایت کنید  بحث 

کاربرد آنها را درك کنند.

اقالم مورد استفاده در غذای مرغ

در قسمت اقالم مورد استفاده در غذای مرغ کتاب درسی سؤاالتی طرح شده است 
یادگیری  برای  انگیزه  از طرح آن فعال کردن ذهن هنرجویان و  ایجاد  که هدف 
تغذیه  اهمیت  استفاده در غذای مرغ می باشد. همچنین درك  اقالم مورد  دانش 

مرغ است. 
پیشنهاد می شود  این سؤاالت را در کالس درس برای هنرجویان مطرح شود و به 
آنها اجازه دهید تا با دوستان خود در این رابطه بحث و گفتگو کنند.  این بحث 
را هدایت کنید تا هنرجویان به اهمیت مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه مرغ 

پی ببرند و تفاوت انواع آنها را درك کنند.
کار های  صحیح  و  دقیق  انجام  برای  هنرجویان  تشویق  ضمن  می گردد  پیشنهاد 
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عملی، جیره مرغ گوشتی را بر اساس نیاز های تغذیه ای مرغ با همکاری هنرجویان 
تنظیم کنید و میزان مصرف هر یک از ارقام خوراکی استفاده شده در جیره غذایی 

توسط هنرجویان برآورد شود و در جدولی به صورت گزارش تحویل داده شود.
فراگیران تشویق و هدایت شوند که در بازدید ها و گردش های علمی  با تیزبینی و 

دقت نظر مواد خوراکی را مورد مشاهده قرار دهند.
از فراگیران بخواهید تا حد امکان مشاهدات خود را به صورت کتبی، گرفتن فیلم 

و عکس، ثبت و ضبط کنند.
با نمایش تصویر از انواع مختلف مواد خوراکی میزان دقت و یادگیری فراگیران را 

ارزیابی کنید.
با دعوت از یک هنرجو، گفت وگو بین آنها، هنرجویان دیگر را در مورد مشاهدات 
و  دهند  نمایش  را  خود  مشاهدات  تصویر  بخواهید  فراگیران  از  کنید.  مدیریت 

گردد. مدیریت  و  طرح  سؤاالت،  همزمان 
و  پروتئین ها  کربوهیدرات ها،  تأمین کننده  منابع  و مشخص کردن  با طرح سؤال 
غیره، سعی کنید، فراگیران با مفهوم و اهمیت منابع تأمین کننده انرژی، پروتئین 

و غیره بیشتر آشنا شوند. 

اطالعات  بیشتر

تولید و پرورش ماکیان به روش صنعتی یکی از شغل های مهم جهان می باشد که 
همانند سایر شغل ها نیازمند سوددهی و کاهش هزینه ها است. ویلسون و بایر در 
سال2000 میالدی گزارش کردند که در حدود 60 تا 70 درصد کل هزینه های 
تولیدی مرغداری را خوارك طیور به خود اختصاص می دهد و نکته جالب  این است 
که 70 درصد از هزینه کل خوراك را نیز انرژی خوراك به خود اختصاص داده 
است. بنابراین توجه به آن بخش از اجزای جیره که وظیفه تأمین انرژی خوراك را 
بر عهده دارند، بسیار با اهمیت خواهد بود. همان طور که می دانیم پرندگان خوراك 
را در راستای تأمین انرژی مورد نیاز خود مصرف می کنند.  این بدان معنا است که 
پرنده آن قدر به خوردن خوراك ادامه می دهد تا انرژی مورد نیاز روزانه خودش را 
تأمین کند. در نتیجه سطح و یا تراکم انرژی جیره و یا به عبارت دیگر مقدار انرژی 
جیر ه ای که تنظیم شده است بر مقدار خوارك مصرفی پرنده تأثیرگذار خواهد بود. 
نکته مهم دیگر آن است که پرندگان روزانه به اندازه 5 درصد وزن بدنشان خوراك 

مصرف می کنند.
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منبع انرژی اصلی جیره طیور چیست ؟

به طور خالصه می توان گفت که در شرایط عادی و در مرغداری های صنعتی، دانه 
ذرت منبع اصلی و عمده تأمین کننده انرژی جیره می باشد. کشور  ایاالت متحده 

آمریکا یکی از کشور های مهم در تأمین ذرت جهان است.

افزودن چربی به جیره طیور دارای چه مزایایی است ؟

قابل  افزایش مقدار انرژی  به  پرندگان می تواند منجر  به جیره  افزودن چربی  اوالً 
دسترس برای پرنده شود. چرا که تراکم انرژی در هر گرم از چربی یا روغن بیشتر از 
کربوهیدارت ها و پروتیئن ها می باشد. از سوی دیگر چربی منجر به افزایش خوش 
خوراکی جیره می شود. همچنین الزم به توضیح است که چربی منجر به بهبود 
جذب ویتامین های محلول در چربی شده و از گرد و خاك جیره می کاهد. همچنین 
افزایشی جیره و در  وارد کردن چربی به جیره می تواند منجر به کاهش حرارت 
نتیجه بهبود مصرف خوراك در فصول گرم سال شود. نکته مهم دیگر  این است 
که چربی حرکت خوراك در دستگاه گوارش را کاهش می دهد که همین امر به 
آنزیم های دستگاه گوارش  این اجازه را می دهد که عملکرد بهتری بر روی خوراك 
داشته باشند و از سوی دیگر با کاهش حرکت خوراك در دستگاه گوارش فرصت 
موارد باعث  این  همه   می شود.  فراهم  شده  هضم  مغذی  مواد  جذب  برای  کافی 
می شود که استفاده از چربی در جیره منجر به افزایش انرژی خالص دریافتی و 
همچنین بهبود ضریب تبدیل خوراك شود. افزودن روغن به جیره عالوه بر  اینکه 
به  نیز  را  مزایای دیگری  تأمین کند، می تواند  را  پرنده  انرژی  از  بخشی  می تواند 
همراه داشته باشد. می توان گفت که افزودن چربی به جیره دارای دو اثر کالریک و 
غیرکالریک می باشد. منظور از اثر کالریک آن است که چربی جیره می تواند منجر 
به افزایش انرژی قابل متابولیسم و حتی بهبود انرژی خالص دریافتی پرنده شود 
با ماهیت  اثرات و یا مزایای غیرکالریک چربی ارتباطی  و  این در حالی است که 
اثرات غیرکالریک چرب ها  این  از  به عنوان مثال یکی  ندارد.  انرژی زایی چربی ها 
است که جذب ویتامین های محلول در چربی را افزایش می دهد و یا  اینکه افزودن 

چربی به جیره منجر به افزایش اشتهای طیور می شود.
یکی از منابع مهم روغن در جیره مرغ )در سطح جهانی( چیست؟ روغن های 
گیاهی )Vegetable oil( از قابلیت هضم زیادی برخوردار می باشند و در نتیجه 
یک منبع انرژی مناسبی برای طیور محسوب می شوند. مطالعات نشان می دهد که 
روغن سویا یکی از منابع اصلی تأمین کننده روغن برای صنعت طیور در جهان 

می باشد.
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راهنمای تدریس تهیه فرم های مورد نیاز

مواد  که  موضوع  به  این  و  مانده  دور  نظر  از  انبار ها  اداره  اهمیت  مزارع  اکثر  در 
خوراکی ارزش نقدی معادل قیمت خود دارند توجه کافی نمی شود. فاسد شدن 
مواد غذایی، عدم توجه در جا به جا کردن و حفظ کیفیت مواد خوراکی موجب 
کاهش سودآوری مرغداری می گردد. توجه به کنترل اطالعات ورود و خروج مواد 
مهم ترین  از  یکی  انبار،  موجودی  از  صحیح  و  روز  به  اطالعات  داشتن  خوراکی، 
دغدغه های یک مرغدار است. در پایان این واحد یادگیری یکسری از فرم های مورد 
انبار و مرغداری جهت اطالع آورده شده است. پیشنهاد می شود  اداره  برای  نیاز 

فرم ها به طور کامل برای هنرجویان شرح داده شود و اهمیت آنها بیان گردد.
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مشخصات کلی کار:

واحد یادگیری: خوراک دهی مرغ
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 15 ساعت     نظری: 6 ساعت             عملی: 9ساعت

اهداف رفتاری:
1 آماده سازی و انتقال خوراک مرغ

2 کار با آسیاب و میکسر 
3 خوراک دهی در سالن پرورش مرغ 
4 تکمیل فرم های ثبت خوراک دهی

مخلوط کن ها ـ  ـ  خوراک دهی  روش های  ـ  میکسر  و  آسیاب  کلیدی:  واژه های 
توزین دان. 

خالصه محتوا: در واحد خوراک دهی مرغ از کتاب درسی تولید و پرورش مرغ، 
هنرجویان، انواع تجهیزات آماده سازی خوراک و نحوه کار با آنها، انواع روش های 
فرا  را  مربوطه  فرم های  در  آن  با  مرتبط  اطالعات  ثبت  و  مرغ  در  خوراک دهی 
گله  عملکرد  بر  زیادی  تأثیر  تخم مرغ  از  جوجه  خروج  از  پس  تغذیه  می گیرند. 
در پایان دوره پرورش دارد. خوراک دهی طبق یک برنامه زمانی مناسب موجب 
بهبود عملکرد می شود. عدم دسترسی به غذا موجب تحریک اشتها در نوبت بعدی 
و روش خوراک دهی  تهیه  اصول  اگر چه  پرورش می شود.  سالن  به  غذا  تحویل 
طبق برنامه زمانی بسیار واضح است اما  این امر نیازمند دقت فراوان و مدیریت 
صحیح می باشد. زیرا اگر مرغ ها مدت زیادی گرسنه بمانند عملکرد تولیدی آنها 

می یابد.  کاهش 

واحد یادگیری 11

خوراک دهی مرغ
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ابزار و تجهیزات:

توضیحاتتعدادتجهیزاتردیف

1 دستگاهآسیاب و میکسر1

بــرای وزن کــردن مــواد خوراکــی 1 دستگاهترازوی دیجیتال یا باسکول2
ــا ــره جوجه ه ــتفاده در جی ــورد اس م

به تعداد الزمتجهیزات انتقال دان3

ویتامینه،  مکمل های  آب،  نمک،  سویا،  کنجاله  گندم،  ذرت،  مصرفی:  مواد 
مکمل های  معدنی.

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

1 تجهیزات آماده سازی خوراک و نحوه کار با آنها
2 روش تهیه جیره برای طیور

3 روش های خوراک دهی طیور
نرم افزار:

1 اسالید اجزای آسیاب، میکسر و تجهیزات انتقال دان

روش تدریس

از هنرجویان می خواهیم با مشورت با اعضای گروه خود، درباره انواع آسیاب هایی 
ارائه  در کالس  را  نتیجه  و  کنند  بحث  به کار می روند،  مرغداری ها  در  بیشتر  که 
اجزای تشکیل دهنده آسیاب غلطکی و  دهند. همچنین درباره مزایا و معایب و 

دهید. ارائه  کامل تری  توضیحات  چکشی 
به طور مثال:

دوران  دان  و  دهنده  رشد  استارتر،  جیره های  دان  ذرات  پیشنهادی  اندازه 
تخمگذاری )دان  آردی(. 

ـ با توجه به نوع و اندازه ذرات دان می توان توری های مختلفی استفاده کرد.
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اندازه پیشنهادی ذرت دان جیره های استارتر، رشد دهنده و دان دوران 
اردی(  )دان  تخم گذاری 

تفاوت اندازه ذرات عبوری ذرات عبوریاندازه توری
تفاوت نسبت ذرات عبوریاز توری

 0/5
19 درصد0/5-0 میلی متر19 درصدمیلی متر

21 درصد1-0/51 میلی متر40 درصد1 میلی متر

 1/5
35 درصد1/5-1/01 میلی متر75درصدمیلی متر

15 درصد2-1/51 میلی متر90درصد2 میلی متر

 2/5
10 درصدبزرگ تر از 2 میلی متر100 درصدمیلی متر

* اندازه انفرادی ذرات نباید بیشتر از 3 میلی متر در جیره های غذایی سوپر استارتر و استارتر و 5 میلی متر  
در جیره های رشددهنده و تخم گذار باشد.

برنامه  ارائه  و  کارگروه  تشکیل  و  پژوهش  انجام  برای  فراگیران  تشویق  ضمن 
زمانبندی، توضیح داده شود که هدف از پژوهش، یافتن بهترین روش کار با آسیاب 
و... برای درست کردن خوراک می باشد. همچنین می توان به توضیحات زیر اشاره 

نمود.
در آسیاب های چکشی با چکش های قطور، چکش هایی با طول 4/25 سانتی متر 
چکش  الگوی  یا  طرح  را  آسیاب  در  چکش ها  ترتیب  و  تعداد  می شود.  استفاده 
می نامند. استفاده از الگوی سنگین برای خرد کردن اغلب مواد مناسب است. بکار 
بردن چکش های کمتر )الگوی سبک( سبب افزایش ظرفیت،  ایجاد مواد درشت تر 
نیاز  سنگین  الگوی  به  سخت  و  فیبری  مواد  شد.  خواهد  بیشتری  یکنواختی  و 
دارند. برای محصوالت خیلی سخت، آسیاب باید به چکش هایی با 8 لوال و نسبت 

چکش های درشت و ریز مجهز شود.
و  شده  پلت  اجزای  سورگوم،  و  گندم  ذرت،  از  دانه  دانه  محصول  تولید  برای 
کنجاله های عصاره گیری شده با حالل، استفاده از سرعت ضربه ای متوسط مناسب 
در  فیت  تا 18000  بین 13000  متوسط  با سرعت  آسیاب های چکشی  است. 
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دقیقه موجب تولید محصولی با کیفیت باال و ظرفیت و راندمان مناسب خواهند 
شد. سرعت ضربه ای باال برای آسیاب نرم مواد فیبری و سخت مانند پوسته سویا 
و ترکیب با پروتئین های حیوانی در نظر گرفته می شود، چون انرژی زیادی برای 
آسیاب کردن این نوع مواد الزم است باید سرعت ضربه ای بیشتری نیز برای استفاده 
بهتر از انرژی در زمان برخورد چکش و ذرات بکار گرفت. سرعت ضربه ای خیلی 
باال )25000 فیت در دقیقه( برای نرم شدن مواد در ظرفیت و راندمان باال مناسب 

است.
ـ نمایش فیلم یا اسالید از روش های کار با آسیاب و میکسر و طرز تهیه خوراک 

ارائه گردد.

راهنمای تدریس آماده نمودن خوراک

ـ ارائه فرم ارزشیابی تکوینی برای انتخاب مواد غذایی و آماده کردن خوراک مورد 
استفاده در جیره 

ـ ارائه توضیحات تکمیلی برای فعالیت ها 
ـ ارائه توضیحات تکمیلی در مورد تهیه خوراک

ارزشیابی تکوینی

تهیه ارزشیابی تکوینی در بخش توزین مواد غذایی و آماده نمودن خوراک براساس 
نمونه موجود در راهنما

به هنرجویان  عینی  به صورت  را  مواد خوراکی  انواع  نمودن خوراک،  آماده  برای 
نشان داده شود، سپس از آنها بخواهید نام  این مواد غذایی و کاربردشان را بیان 

کنند. 

راهنمای تدریس روش های خوراک دهی

توزیع  دلیل،  همین  به  است.  خوراک  تهیه  طیور،  پرورش  در  هزینه  بیشترین 
یکنواخت دان در سالن و جلوگیری از به هدر رفتن آن، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار 
است. توزیع غیر یکنواخت دان، باعث افزایش تلفات طیور و کاهش کیفیت محصول 

و نیز، هدر رفتن دان می گردد که نتیجة آن ضرر اقتصادی زیاد است. 
با ترتیب دادن بازدید، ارائه تصاویر کمکی، واگذاری تحقیق، اجرای گفتگو های دو 
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و چندطرفه، کالس را به کارگاه فراگیری تبدیل کنید.
موضوع  با  هنرجویان  کردن  درگیر  برای  خوراک دهی  روش های  قسمت  در 
ارتفاع  افزایش  که  شده  مطرح  پرسشی  آنها  قبلی  دانش  سنجش  و  بحث  مورد 
دان خوری های دستی هر چند وقت یکبار صورت می پذیرد؟ چرا؟ برای پاسخ سؤال 

نمود. اشاره  می توان  زیر  مطالب  به 
ریخت وپاش  از  تا  انجام می شود  یکبار  هفته ای  دان خوری ها حداقل  ارتفاع  افزایش 
بی رویة دان و آلوده شدن آن به فضوالت که با داخل شدن جوجه ها به دان خوری 

شود.  جلوگیری  می گیرد،  صورت 
ـ در فعالیت عملی  بازدید از سالن مرغداری هنرستان صورت پذیرد. از روش و 
زمان توزیع دان در واحد مرغداری اطالعات به هنرجویان ارائه دهید. هنرآموزان 
انبار  مسئول  از  نمایید.  فیلم  و  عکس  همراه  مفصل  گزارش  تهیه  به  تشویق  را 
تعداد  دان،  توزیع  با  رابطه  در  را  جامعی  و  کامل  اطالعات  بخواهید  مرغداری  و 

دهد. ارائه  هنرجویان  به  و...  دان خوری 
ـ فیلم شیوه های خوراک دهی، توزیع دان به صورت دستی و خودکار در سالن های 

پرورش مرغ را نمایش دهید.
* انتظار می رود که هنرجویان با روش های خوراک دهی به طور کامل آشنا شوند.

راهنمای تدریس تهیه فرم های مورد نیاز

جمع آوری و حفظ آمار به عنوان بخشی از برنامه مدیریت پرورش مرغ ضرورت 
می رسد.  نظر  به  مشکل  طیور  گله های  اقتصادی  ارزیابی  دقیق  آمار  بدون  دارد. 
برای این منظور باید آمار هایی در دسترس باشد )خالصه آمار دوران رشد، خالصه 
را  گله  وضعیت  استاندارد،  به  نسبت  آنها  مقایسه  با  بتوان  که  مرغ(  تولید  آمار 
مشخص نمود. هنرجو می تواند با توجه به سویه پرورشی به کاتالوگ همان سویه 
مراجعه کرده و اطالعات سالن مرغداری را با اطالعات سویه مقایسه کند و با کمک 

هنرآموز پیشنهادات مناسب برای بهبود وضعیت گله پیشنهاد دهد.
در زیر توضیحات بیشتری در رابطه با خالصه آمار دوران رشد، خالصه آمار تولید 

مرغ داده شده است.

خالصه آمار دوران رشد

کلیه آمار متعلق به یک گله از سن یک روزگی تا پایان مرحله رشد به نام آمار 
دوران رشد نامیده می شود. طی این دوران وضعیت واقعی گله را می توان به طور 
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باید ستون هایی برای  ارزیابی  برای  با استاندارد های موجود مقایسه کرد.  هفتگی 
تعداد پرندگان زنده، تعداد تلفات هفتگی، تعداد مرغ حذفی در هفته، مصرف دان، 
وزن بدن و یادداشت هایی مبنی بر واکسیناسیون، مشکالت، شرایط جوی و غیره 

در نظر گرفته می شود.  

خالصه آمار تولید مرغ

خالصه آمار تولید، مشابه خالصه آمار دوران رشد است. ستونی برای تولید تخم مرغ 
باید در نظر گرفت. فهرست ستون های مندرج در این فرم شامل ستون های تعداد 
مرغ، تلفات کل گله، کل تخم مرغ تولیدی، درصد تولید براساس تعداد مرغ های 

موجود، وزن تخم، مصرف دان و وزن بدن است.
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مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: کنترل شرایطی محیطی در سالن پرورش
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 20 ساعت          نظری: 8 ساعت             عملی: 12ساعت

اهداف رفتاری:
1 دریافت و بررسی دستورالعمل های مربوط به شرایط محیطی 

2 تنظیم دستگاه های کنترل شرایط محیطی 
3 بررسی کنترل کننده های شرایط محیطی  

4 ثبت اطالعات کنترل کننده های شرایط محیطی

واژه های کلیدی: تنظیم دما ـ تنظیم رطوبت ـ تهویه مناسب ـ تنظیم نور.
از  یادگیری کنترل شرایطی محیطی در سالن پرورش  در واحد  خالصه محتوا: 
کتاب درسی تولید و پرورش مرغ، هنرجویان چگونگی استفاده از انواع دستگاه های 
کنترل کننده شرایط محیطی در سالن مرغداری، تنظیم و ثبت اطالعات آنها را 
فرا می گیرند. تجربه نشان داده است که هیچ وقت تولید و بهره کافی بدون تنظیم 

دقیق دما، رطوبت، تهویه و نور برای پرورش طیور امکان پذیر نیست.

واحد یادگیری 12

کنترل شرایطی محیطی در سالن پرورش
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مواد مصرفی: برگه برای ثبت اطالعات ـ برق ـ آب.
اجزای بسته آموزشی:

فیلم:
نرم افزار:

1 اسالید 
روش های تنظیم دما،  رطوبت، نور و تهویه در سالن های پرورش مرغ 

راهنمای تدریس دما، رطوبت و تهویه در سالن 
ضمن تشویق فراگیران برای انجام تحقیق و گفت وگو، توضیح داده شود که هدف 

از انجام این کارها،  به تفکر وا داشتن هنرجویان و یافتن پاسخ مناسب است. 
مثاًل در سؤال، گرما چگونه از سالن دفع می شود؟ سعی کنید با راهنمایی هنرجویان 

آنها را به یافتن چنین پاسخ مناسبی هدایت کنید.
گرما از طریق هوای تحت تهویه و هدایت شده و همچنین دیوارها و سقف )زمانی 

که تحت تابش مستقیم نور خورشید نباشد( دفع خواهد شد.

توضیحاتتعدادتجهیزاتردیف

1 دستگاهدماسنج 1

1 دستگاهرطوبت سنج2

1 دستگاهلوکس متر3

1 دستگاهبادسنج4

به تعداد الزمهواکش5

به تعداد الزمهیتر6

1 دستگاهپد های خنک سازی تبخیری7

به تعداد الزمالمپ8

به تعداد الزممه پاش9

ابزار و تجهیزات:
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پاسخ پرندگان به افزایش دما چگونه است؟
پرندگان ممکن است در جهت تعادل گرمای بدن خود با محیط  اطراف،  تغییراتی 

را در رفتارهای خود ایجاد نمایند. پرندگان ممکن است:
1 سعی در دوری نمودن از سایر پرندگان نمایند.

2 به سمت سطوح خنک یا جریان هوا حرکت کنند. 
3 درجهت کاهش عایق بندی و مجاورسازی نواحی فاقد پر، بال های خود را از بدن 

دور نگاه داشته و به اصطالح، بال های خود را آویزان می کنند.
4 به آرامی  له له میزنند.

5 در جهت کاهش تولید گرما به استراحت بپردازند.
6 دریافت غذا را کاهش دهند.

7 مصرف آب خود را افزایش دهند.
8 جریان خون خود را از ارگان های داخلی به سطح پوست خود هدایت نماید که 

سبب تیره شدن پوست می شود.
9 له له زدن سریع را آغاز نماید.

و توضیح دهید که  به خوبی تفهیم کنید  را  تهویه  نرخ  برای هنرجویان مفهوم  ـ 
نرخ تهویه تابع فعالیت متابولیکی )وزن بدن، سرعت رشد، تولید تخم مرغ(، میزان 

گاز های مضر، افزایش دمای سالن است.
نرخ تهویه به دو شیوه بیان می شود.

 فوت مکعب در دقیقه )CFM( به ازای هر پرنده  یا هر واحد وزن و نیز   به صورت 
متر مکعب در ساعت جابه جایی کامل هوا در یک محدوده زمانی و یا وزن بدن 

بیان می شود.
 یک CFM معادل 71 مترمکعب در ساعت و 0/028 مترمکعب در دقیقه است. 
به  می توانید  تمایل  صورت  در  که  گله  تراکم  با  رابطه  در  بیشتر  توضیحات   -

دهید. ارائه  هنرجویان 
در مناطق مختلف دنیا قوانین مختلفی در مورد تراکم گله وضع شده است.

الف( براساس دستورالعمل رفاه مرغ گوشتی اتحادیه اروپایی مقادیر زیر برای تراکم 
گله ذکر شده است: 

33 کیلوگرم در متر مربع یا 39 کیلوگرم در مترمربع اگر استاندارد های شدیدتر 
برای  استثنایی رفاهی  استاندارد های  اگر  یا42 کیلوگرم در مترمربع  رعایت شود 

مدت درازی رعایت شود.
ب( توصیه  های شورای جوجه آمریکا:

حداکثر تراکم گله 32 کیلوگرم در مترمربع برای   جوجه  های کمتر از 2 کیلوگرم یا 
حداکثر تراکم گله 37 کیلوگرم در مترمربع برای   جوجه  های 2 تا 2/5 کیلوگرمی حداکثر 

تراکم گله 42 کیلوگرم در متر مربع برای   جوجه  های بیشتر از 2/5 کیلوگرم.
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* در شرایط آب و هوایی گرم تراکم گله مورد استفاده بستگی به دما رطوبت محیط دارد. 
ـ اسالیدهایی در رابطه با روش های تنظیم دما، رطوبت، تهویه )انواع مختلف تهویه( 

در سالن پرورش مرغ نمایش دهید.

راهنمای تدریس نحوۀ تنظیم دما، رطوبت وتهویه سالن:
آنها  قبلی  دانش  سنجش  و  بحث  مورد  موضوع  با  هنرجویان  کردن  درگیر  برای 
با نحوۀ تنظیم دما،  رابطه  آغاز کنید )پرسش هایی در  با چند پرسش  را  تدریس 

کنند.  بحث  در کالس  تا  بخواهید  هنرجویان  از  و  سالن(  تهویه  و  رطوبت 
به طور مثال هیتر های فشار قوی را هرگز نباید در محل دریچه ورودی نصب کرد. 

چرا؟
ـ هیتر های فشار قوی هرگز نباید در محل دریچه ورودی نصب شوند چون امکان 
گرم کردن هوایی که با سرعت جریان دارد، برای  این نوع از هیتر ها وجود ندارد 
و نصب آنها در محل ورودی باعث باال رفتن میزان انرژی و هزینه گرمایش سالن 

می گردد. 
در برخی از مطالب برای درگیر شدن ذهن هنرجویان از آنها خواسته می شود که 
با توجه به دیدن یک تصویر برداشت خود را از تصویر بیان کنند. هنرآموزان باید 

سعی کنند که هنرجویان تفسیر درستی از شکل ارائه دهند.
درسی  کتاب  در  که  کرد،   تأمین  مختلفی  روش های  از  می توان  را  سالن  رطوبت 
تصاویر مربوطه آورده شده است. برای توضیحات بیشتر برای هنرجویان می توانید 

به مطالب زیر مراجعه کنید.
 در  این تصویر یک کانال پالستیکی در طول سالن کشیده شده که بر روی زمین 
قرار می گیرد و به ارتفاع 10 سانتی متر از آب پر می شود. هوای گرم از روی آب 

گذشته و در اختیار جوجه ها قرار می گیرد.
 از روش کانال هوای گرم و مرطوب در باالی سر جوجه ها، معموالً در استان های 

کویری دارای هوای خشک، نظیر کرمان و یزد استفاده می شود. 
در طول کانال پالستیکی سوراخ هایی  ایجاد شده است که هوا را به طور یکسان در 
سالن توزیع می کند بدین وسیله مانع از تجمع جوجه ها در قسمت هایی از سالن 

می شود.

نمای شماتیک استفاده از کانال پالستیکی جهت تأمین دما و رطوبت مورد نیاز جوجه ها        

فضای پرورش جوجه ها
 کانال پالستیکی

هیتر
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محاسبه هوای مورد نیاز

به طور کلی میزان هوای مورد نیاز به ازاء هر پوند وزن زنده و هر درجه فارنهایت 
طیور CFM 0/02 )فوت مکعب در دقیقه( است. برای محاسبه از فرمول های زیر 

می گردد.  استفاده 

CFM= Cubic Feet Minuee                     1 متر مکعب = 35/2 فوت مکعب
  

CMM= Meter Per Minuee                      1 فوت مکعب = 0/0284 مترمکعب
 

  ˚F=1/8 ˚C+ 32 1 کیلوگرم = 2/2 پوند  

 FC
/
−= 32

1 8



 1 پوند = 0/454 کیلوگرم  

میزان تهویه الزم به ازای هر 1000 قطعه جوجه های گوشتی آربوراکرز 

وزن پرنده

کیلوگرم

هوای سرد
)حداقل تهویه(

متر مکعب در دقیقه1

هوای گرم
)حداکثر تهویه(

متر مکعب در دقیقه2

0/57/8 378

1/015/6156

1/523/4234

2/031/2312

2/539/0390

3/046/7467 4

3/554/5545

1ـ 0/0155 متر مکعب به ازای هر کیلوگرم در دقیقه
2ـ 0/155 متر مکعب به ازای هر کیلوگرم در دقیقه
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محاسبه مساحت پد های خنک سازی تبخیری
عرض سالن را در ارتفاع متوسط ضرب کنید تا سطح مقطع سالن به دست آید. عدد 
فوق را در سرعت هوا که 2/5 متر در ثانیه است ضرب کنید تا کل ظرفیت تخلیه 
در ثانیه مشخص شود. کل ظرفیت تخلیه را بر سرعت عبور هوا از پد مورد نظرتان 

تقسیم کنید تا مساحت پد بر حسب مترمربع مشخص شود یعنی:
در مورد پد های15 سانتی متری کل ظرفیت تخلیه را بر 2 تقسیم کنید.

در مورد پد های 10 سانتی متری کل ظرفیت تخلیه را بر 1/25 تقسیم کنید.
در مورد پد های 5 سانتی متری کل ظرفیت تخلیه را بر 0/75 تقسیم کنید.

NH 3 آمونیاک

میزان  ایده آل: کمتر از 10 قسمت در میلیون.
در غلظت 20 قسمت در میلیون یا باالتر به وسیله بوئیدن قابل تشخیص 

است.
بیشتر از 10 قسمت در میلیون به سطح ریه آسیب میزند.

بیشتر از 20 قسمت در میلیون سبب افزایش حساسیت به بیماری  های 
تنفسی   می  شود.

بیشتر از 50 قسمت در میلیون ممکن است باعث کاهش سرعت رشد شود 
بسته به دما و سن.

CO2   دی اکسیدکربن
میزان  ایده آل: کمتر از 3000 قسمت در میلیون.

بیشتر از 3500 قسمت در میلیون سبب آسیت   می  شود. دی اکسیدکربن در 
مقادیر باال کشنده است.

CO مونو اکسید کربن
میزان  ایده آل: 10 قسمت در میلیون.

بیشتر از 50 قسمت در میلیون به سالمت پرنده تأثیر می  کند. مونو اکسید 
کربن در مقادیر باال کشنده است.

سبب آسیب دیدن الیه مخاطی دستگاه تنفس و افزایش حساسیت به بیماری  ها گرد و خاک
  می  شود. میزان گرد و خاک در سالن باید در اندازه حداقل نگهداری شود.

رطوبت

میزان  ایده آل: 50 تا 60 درصد بعد از دوره پرورش.
اثرات متفاوت در دما های مختلف  ایجاد می  کند. دمای باالی 29 درجه و 

رطوبت نسبی باالی 70 درصد به میزان رشد تأثیر می  کند. رطوبت نسبی کمتر 
از 50 درصد به خصوص در دوره پرورش به رشد جوجه اثر می  کند.

اثرات آلوده کننده  های هوا در سالن های مرغداری
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راهنمای تدریس مراحل اجرای برنامه نوری

مزایای  برنامه نوری متناوب در جوجه های گوشتی

1 افزایش بازده خوراک، چون جوجه ها فرصت طوالنی برای هضم پیدا می کنند.
2 بهبود وضعیت یا کاهش افت الشه )مثل سوختگی مفصل و سینه(

3 کاهش انرژی نگهداری.
4 صرفه جویی در انرژی برق.

5 در زمان استرس گرمایی خوب عمل می کنند.
توجه : در هنگام استفاده از برنامه نوری متناوب سطح آب خوری و دان خوری را 

باید افزایش داد.
و  پرورشی  سویه های  کاتالوگ  به  می توانید  بیشتر  مطالعه  و  توضیحات  برای   *

کنید. مراجعه  تخم گذار  و  گوشتی  نژادهای 
در این بخش نیز چند نمونه از برنامه نوری مربوط به سویه های مختلف پرورش ارائه 

شده تا در زمان تدریس اجرای برنامه  نوری در پرورش مرغ بتوانید استفاده کنید.
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نمونه ای از برنامه نوری متناوب جوجه های گوشتی آربوراکرز

سن
)روز(

شدت نور
)لوکس(

مدت نوردهی

جوجه گوشتی سنگین )روستر(جوجه گوشتی سبک

02024:024:0

42018:618 : 6

756:8/5:1:8/56:8/5:1:8/5

14510:6/5:1:6/59:7:1:7

21514:4/5:1:4/512:5/5:1:5/5

28518:615:4:1:4

35524:018:6

21:3تا زمان کشتار425

24:0تا زمان کشتار465

عدد سمت راست نقطه بیانی: مدت ساعت تاریکی )Dark( و سمت چپ آن مدت 
ساعت روشنایی )Light( می باشد.

نمونه ای از برنامه نوری توصیه شده توسط کمپانی راس

برنامه نوری توصیه شده توسط کمپانی راس

طول دوره روشنایی )ساعت(طول دوره تاریکی )ساعت(سن

6123  ـ0 روزگی

21816ـ7 روزگی

28618ـ22 روزگی

29123 روزگی تا کشتار
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نمونه ای از برنامه نوري توصیه شده نژاد آربراکرز

شدت نور )لوکس( ساعت خاموشي  ساعت روشنایي  سن )روز(

30ـ20 1ـ0 24ـ23 3ـ1

10ـ  5 12 12 15ـ4

10ـ  5 8 16 22ـ16

10ـ  5 6  ـ1 23ـ  18 23 تا کشتار 

3ـ0سن
روزگی

درجه هوای )قفس(
درجه سانتی گراد

7ـ334ـ32
روزگی

دمای هوای )بستر(
درجه سانتی گراد

ـ  328ـ3530ـ33 14
روزگی

ـ  3328ـ5031  ـ30شدت نورا لوکس ـ  3015 21
روزگی

22 ساعت با مدت روشنایی
برنامه نوری 

متناوب

ـ  3126ـ5029  ـ30 28ـ2822
روزگی

21 ساعت با 
برنامه نوری 

متناوب

35ـ2629ـ2923ـ2527
روزگی

 20
ساعت

ـ  2336ـ2721ـ2524 42
روزگی

2421ـ192522 ساعت

 18
ساعت

ـ  5 1521

 17
ساعت

ـ  5 15

16 ساعت
توصیه هایی برای دوران پرورش مرغ تخم گذار  های الین

برنامۀ  نوردهی پیشنهادی در گله گوشتی نژاد آربراکرز
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 برنامه نوری برای سالن های بسته لوهمن ال اس ال الیت

سن به هفته
شدت نورطول نور

لوکساستاندارد

40ـ12420ـ2 روز*
30ـ31620ـ  6 روز*

20ـ21410
20ـ31310
6  ـ4124
6  ـ5114
6  ـ6104
6  ـ794
6  ـ884
6  ـ984

6  ـ1084
6  ـ1184
6  ـ1284
6  ـ1384
6  ـ1484
6  ـ1584
6  ـ1684
6  ـ1784
15ـ18810
15ـ19910
15ـ201010
15ـ211110
15ـ221210
15ـ231310
15ـ241410

15ـ251410**
**تا پایان دوره تولید      * و یا برنامه نوری متناوب اجرا گردد.
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مشخصات کلی کار:
واحد یادگیری: تولک بری اجباری

نوع درس: نظری ـ عملی  
کل ساعت: 10 ساعت           نظری: 4 ساعت             عملی: 6 ساعت

اهداف رفتاری:
1 آماده کردن مرغ ها برای تولک بری

2 تعیین روش قطع خوراک
3 اجرای برنامه نوری تولک بری

4 قطع آب
5 تغذیه با خوراک مخصوص دوران تولک بری

6 پایان دادن به دوران تولک

واژه های کلیدی: زمان تولک بری ـ جیره های تولک بری ـ کاهش وزن ـ تهویه 
مناسب ـ تنظیم نور.

خالصۀ محتوا: در واحد یادگیری تولک بری اجباری در سالن پرورش از کتاب درسی 
تولید و پرورش مرغ، هنرجویان علل اجرای برنامه تولک بری در مرغان تخم گذار، 
انواع روش ها و نحوۀ اجرای برنامه تولک بری را فرا می گیرند. تولک بری در واقع 
روشی برای استراحت کوتاه مدت پرندگان بعد از یک دورۀ طوالنی تولید است که 

بعد از آن می  توانند به تولید خود برای یک دورۀ دیگر ادامه دهند.

واحد یادگیری 13

تولک بری اجباری
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توضیحاتتعدادتجهیزاتردیف

برای اندازه گیری دما1 دستگاهدماسنج1

برای اندازه گیری میزان رطوبت1 دستگاهرطوبت سنج2

برای اندازه گیری کاهش وزن مرغ ها1 دستگاهترازوی دیجیتال3

به تعداد الزمالمپ4

برای تنظیم شدت نور1 عدددیمر5

برای تنظیم ساعات روشنایی و خاموشی1 عددتایمر6

ابزار و تجهیزات:

ثبت  برای  برگه  ـ  مجدد  تولید  شروع  جیره  ـ  تولک بری  جیره  مصرفی:  مواد 
آب. ـ  برق  ـ  اطالعات 

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

1 تولک بری مرغ تخم گذار. 

راهنمای تدریس شرایط محیطی و تغییرات برای تولک بری

در کتاب درسی قسمت تولک بری تحقیقی گفته شده است که هدف از طرح آن 
فعال کردن ذهن هنرجویان و  ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش تولک بری و دالیل 

آن می باشد.
پیشنهاد می شود سؤال دالیل تولک بری در کالس درس برای هنرجویان مطرح 
شود و به آنها اجازه دهید تا با دوستان خود در این رابطه بحث و گفت وگو کنند.  این 
ببرند. سپس  تولک بری پی  اهمیت دالیل  به  تا هنرجویان  را هدایت کنید  بحث 

می توانید موارد زیر را در کالس درس بیان کنید.

دالیل تولک بری:
1 پایین بودن قیمت تخم مرغ و تقاضای پایین بازار

2 کمبود پولت در بازار )به علت بیماری یا...( 
3 پیش بینی بازار تخم مرغ در آینده
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4 قیمت مناسب خوراک
5 عدم استطاعت مالی برای جایگزین کردن گله

6 تقاضای بازار برای تخم مرغ های درشت
7 جهت بهبود کیفیت پوسته

راستای  در  کشاورزی  جهات  وزارت  دامی  امور  معاونت  دستورالعمل  به  توجه  با 
سیاست های اجرایی و شرایط صدور پروانه در سال 1391، برای پرورش دهندگان 
مرغ مادر گوشتی برنامه تولک بری مجاز نمی باشد. از دالیل آن می توان به موارد 

زیر اشاره نمود:
ناقل  عنوان  به  و  مقاوم شده  بیماری زا  عوامل  برابر  در  افزایش سن  با  مرغ ها   1
بیماری باعث شیوع بیماری های مسری به مرغ های جوان تر در واحد مرغداری و 

اندازد. نیز واحدهای دیگر می شوند که می تواند بهداشت منطقه را به خطر 
2 با توجه به شیوع بیماری های مشترک بین انسان و مرغ از طریق مصرف تخم مرغ 
آلوده به عفونت آنفوالنزای مرغی، سالمونال و غیر که می تواند خطر مسمومیت و 

حتی مرگ و همه گیری را در جامعه به همراه داشته باشد.

روش تدریس تنظیم نور

اهمیت تغذیه تدریجی در طول دوره تولک بری را برای هنرجویان به طور کامل 
دهید.   شرح 

برای اجرای برنامه تولک بری با توجه به سویه های مرغ تخم گذار پرورشی موجود 
برای  ارائه کنید.  و در کالس درس  بررسی  را  نور  تنظیم مطلوب  نحوه  در  ایران 
انتخاب یک برنامه نوری مناسب می توانید به کاتالوگ سویه های مختلف مراجعه 

کنید.

فعالیت عملی

 از کاتالوگ سویه های مختلف احتیاجات غذایی را استخراج کنید و براساس آن 
جیره مناسب جهت اجرای برنامه تولک را تهیه کنید. در ادامه چند برنامه تولک بری 

برای نمونه از کاتالوگ های مختلف آورده شده است.
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توصیه های برنامه تولک بری بدون گرسنگی مرغ تخم گذار  هایالن

روز 
تولک 

ساعات 
روشنایی

نوع 
جیره

محدودیت های 
غذایی1

دان مصرفی2 
گرم/ روز / 

پرنده 

دمای سالن 
درجه 

سانتی گراد3

توضیحات

سنگ آهک جیره، همه 25ـ24جیره آزادسنگ آهک ریزتخم گذار716ـ تا 5 ـ
سنگ آهک های درشت 
را حذف و آن را با سنگ 
آهک ریز و نرم جایگزین 
کلسیم  مقدار  کنید. 

جیره را تغییر ندهید.

سنگ آهک ـ تخم گذار424ـ تا 1ـ 
بدون افزودن نمک

25ـ24جیره آزاد

برای کاهش وزن بدن 
تا 1310ـ1270 گرم 

ممکن است دمای 
کمتر سالن مورد نیاز 

باشد.

به جیره تولک تولک 1 85  ـ06
توجه کنید

28ـ6427ـ54

28ـ6427 ـ54فیبر خام 12%تولک 41  ـ16

28ـ6427 ـ54تولک 81  ـ26

28ـ6427 ـ54تولک 81  ـ36

28ـ6427 ـ54تولک 81  ـ46

28ـ6427 ـ54تولک 81  ـ56

28ـ6427 ـ54تولک 81  ـ66

دمای بدن را بین 28ـ6427 ـ54تولک 81  ـ206ـ7
1310ـ 1270 گرم 

حفظ کنید.

دمای کمتر سالن برای 27ـ26جیره آزادتولک 27132ـ21
افزایش دان مصرفی 

مورد نیاز است 25ـ24جیره آزادتولک 6143 35ـ23

جیره آزاد7تخم گذار15بعد از 35
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1 استفاده از پروبیوتیک با مخلوط کربوهیدرات ها به مقدار نیم کیلو در هر تن 
در طول برنامه تولک

2 مقدار دان مصرفی به دمای سالن بستگی دارد. برای سالن های خنک تر ممکن 
است دان بیشتری توصیه شود.

3 به کیفیت هوای سالن بستگی دارد. در هوای سرد ممکن است این دما قابل 
نباشد. حصول 

مدت  طول  معادل  باز  سالن های  در  یا  و  ساعت   8 را  روشنایی  مدت  طول   4
دهید. قرار  طبیعی  روشنایی 

5 جیره تولک 1 با فیبر باال و بدون نمک اضافه شده می باشد.
6 هر هفته یک ساعت به مدت روشنایی اضافه کنید تا به 16 ساعت روشنایی 

برسید. این برنامه را از روز 28 شروع کنید.
7 براساس جیره غذایی جدول بعدی

توصیه های جیرۀ تولک

تولک 3تولک 2تولک 1آنالیز توصیه شده1

انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری / 
کیلوگرم(

2900ـ28152825ـ28002750ـ2600

حداقل های توصیه شده

قابل هضم 
لیزین )درصد(

0/30/640/68

0/150/390/33متیونین )درصد(

0/320/610/53متیونین + سیستین )درصد(

0/180/410/43ترئونین )درصد(

0/10/120/13تریبتوفان )درصد(

0/380/790/82آرژینین )درصد(

0/180/390/41ایزولوسین )درصد(

0/230/50/53والین )درصد(
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مجموع اسیدهای آمینه2

0/330/70/74لیزین )درصد(

0/160/420/36متیونین )درصد(

0/360/690/6متیونین + سیستین )درصد(

0/210/480/5ترئونین )درصد(

0/120/150/15تریبتوفان )درصد(

0/410/850/88آرژینین )درصد(

0/20/420/45ایزولوسین )درصد(

0/260/550/59والین )درصد(

8/515/516/5پروتئین خام )نیتروژن ×6/25(2 )درصد(

1/32/854کلسیم3 )درصد(

0/250/470/47فسفر )قابل دسترس(4 )درصد(

0/030/180/18سدیم5 )درصد(

0/030/180/18کلراید )درصد(

1ـ محدوده انرژی قابل متابولیسم توصیه شده براساس انرژی نمایش داده شده برای موادغذایی 
در صفحه آخر این دفترچه راهنما می باشد در یک ماده غذایی خاص ممکن است در میزان انرژی 
قابل متابولیسم ارائه شده تفاوت های قابل مالحظه ای وجود داشته باشد. در بعضی موارد الزم است 

میزان انرژی توصیه شده جیره بر همین اساس تنظیم گردد.
2ـ حداقل های پیشنهاد شده برای مجموع اسیدهای آمینه و پروتئین خام فقط به جیره های حاوی 
ذرت و کنجاله سویا اختصاص دارد لطفاً جیره های غذایی را براساس اسیدهای آمینه قابل هضم 

جایگزین کنید.
3ـ کربنات کلسیم افزوده شده )سنگ آهک( باید اندازه کمتر از 2 میلی متر داشته باشند.

4ـ در اکثر اوقات فسفر قابل هضم به فسفر قابل دسترس ارجحیت دارد. به هر حال اطالعات کمی 
برای توصیه حداقل مورد نیاز فسفر قابل هضم برای پرندگان Hy-line وجود دارد. در عوض از 
فسفر قابل دسترس توصیه شده و فسفر قابل دسترس مواد غذایی تشکیل دهنده دان در انتهای 

جدول راهنما استفاده کنید.
5ـ مقدار سدیم موجود در جیره تولک شمارۀ یک نباید از 0/035 درصد بیشتر باشد.
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فعالیت عملی

 پیشنهاد می شود از کاتالوگ سویه های مختلف، برنامه های توصیه شده بعد از 
اعمال برنامه تولک را استخراج و اجرا کنید.

با توجه به اینکه اکثر مرغداری های کشور از دو سویه های الین و ال اس ال استفاده 
از  را  سویه  دو  این  تولک  برنامه  بخواهید  هنرجویان  از  می توانید  شما  می کنند، 

کاتالوگ های مربوطه استخراج کنند.

تغذیه جیره شروع دوره جدید تخم گذاری
 با توجه به کاتالوگ سویه های مختلف، جیر ه ای مناسب جهت شروع دورۀ جدید 

تولید تهیه کنید و در کالس درس در مورد آن بحث و گفت وگو کنید.

)W توصیه های غذایی پس از برنامه تولک طبق راهنمای مدیریت مرغ تخم گذار سفید های الین )36 ـ

 پس از شروع تغذیه با جیرۀ تولک، زمانی که تولید تخم مرغ آغاز شد، تنظیم جیره براساس 
مقدار تولید و وزن تخم مرغ مورد نظر صورت می پذیرد. جیرۀ غذایی بعد از تولک مشابه با آخرین 

جیرۀ تخم گذاری تنظیم می شود البته با توجه به تغییرات زیر:
 20 کیلوکالری/کیلوگرم )mg/kg 0/08( انرژی کمتر

 5 درصد کاهش در سطح اسیدهای آمینه )بر اساس تقریبا0/25ً درصد پروتئین خام کمتر(.
  افزایش مقدار کلسیم )با توجه به جدول صفحۀ بعد(

 کاهش فسفر در دسترس ) با توجه به جدول صفحۀ بعد(
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مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: پیشگیری از بیماری ها
نوع درس: نظری ـ عملی  

کل ساعت: 30 ساعت        نظری: 12ساعت            عملی: 18 ساعت
اهداف رفتاری:

1 مفهوم امنیت زیستی
2 ضدعفونی وسایل نقلیه

3 جمع آوری تلفات در سالن های پرورش
4 کالبدگشایی مرغ

5 تشخیص جوجه های سالم از بیمار
6 گزارش نویسی از نتایج کالبدگشایی و وضعیت سالمتی مرغ ها

واژه های کلیدی: امنیت زیستیـ  کالبدگشاییـ  جوجه بیمارـ معدوم کردن تلفات.
از  پرورش  سالن  در  بیماری ها  از  پیشگیری  یادگیری  واحد  در  محتوا:  خالصه 
روش  زیستی،  امنیت  مفهوم  هنرجویان  مرغ،  پرورش  و  تولید  کتاب درسی 
کالبدگشایی و تشخیص جوجه سالم از بیمار را فرا می گیرند. از مهم ترین عواملی 
که به طور دائم سالن های مرغداری را تهدید می کند و می تواند موجب بروز خسارات 
سنگین و غیرقابل جبران شود، بیماری های طیور است. هر یک از  این بیماری ها 
می شوند.  نامیده  بیماری زا  عوامل  کلی  به طور  که  می شوند  عواملی  ایجاد  توسط 
مهم ترین و ضروری ترین و در عین حال عملی ترین راه جلوگیری از آلوده شدن 

بهداشتی می باشد. اصول  رعایت  و  پیشگیری های الزم  انجام  مرغ ها، 

واحد یادگیری 14

پیشگیری از بیماری ها
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ابزار و تجهیزات:

توضیحاتتعدادتجهیزاتردیف

به تعداد الزملباس کار1

به تعداد الزملوازم کالبدگشایی )قیچی، پنس و غیره(2

برای اندازه گیری وزن مرغ 1 دستگاهترازوی دیجیتال3

به تعداد الزمفرم های الزم4

1 عددکوره الشه سوز5

مواد مصرفی: دستکش و ماسک ـ  آب ـ  مواد ضدعفونی کننده ـ روزنامه.
اجزای بسته آموزشی:

فیلم:
1 کالبدگشایی مرغ

نرم افزار:
1 آناتومی و فیزیولوژی مرغ

2 اطلس رنگی کتاب بیماری های طیور

راهنمای تدریس اثرات تردد غیر ضروری

با  آنها خواسته می شود که  از  برای درگیر شدن ذهن هنرجویان  در  این قسمت 
توجه به دیدن یک تصویر برداشت خود را از آن بیان کنند. هنرآموزان باید سعی 
کنند که هنرجویان تفسیر درستی از شکل ارائه دهند. مثاًل در رابطه با راهکار های 
جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به داخل واحد مرغداری و غیره توضیح دهند.

در قسمتی دیگر از هنرجویان خواسته شده که تحقیق کنند که چگونه می توان 
از ورود عوامل بیماری زا به مرغداری جلوگیری کرد. هنرآموز می تواند توضیحات 

تکمیلی زیر را ارائه دهد.
برای کنترل عوامل بیماری زا به نکات زیر باید توجه شود:

1 ممنوعیت عدم ورود بدون دلیل و بدون اجازه مدیریت 
2 مجزا بودن قسمت های مختلف با نرده و حفاظ از دیگر قسمت ها

3 عالمت محدودیت ورود روی تمام درب ها 
4 ورود مجاز به مرغداری پس از گذراندن مراحل امنیت زیستی
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5 ضرورت پوشیدن لباس سراسری کامل و چکمه
6 ثبت تمامی  ورود و خروجی ها در دفترچه مخصوص 

7 شست وشو و ضدعفونی دست در مواجه مستقیم با پرنده 
8 عدم تماس با پرندگان صنعتی، خانگی و زینتی در خارج از مرغداری 

نقلیه  وسایل  بنیادی  ضدعفونی  و  پاکسازی  جهت  الزم  ابزار های  از  استفاده   9
ازجمله حوضچه ضدعفونی و سمپاش 

راهنمای تدریس روش های ضدعفونی وسایل نقلیه

اجرای یک برنامه ضدعفونی مؤثر به چندین فاکتور بستگی دارد.
5  ارزیابی اقدامات  4 ضدعفونی 3 شست وشو 2 پاکسازی 1 بررسی وضع موجود

انجام شده 

عواملی که روی اثربخشی مواد ضدعفونی کننده مؤثرند

عوامل آلدئید هاشرح
یدوفورآزادکننده کلر

ترکیبات 
آمونیوم 
چهارتایی

پراکسیژنفنل ها

مانع مواد آلی
اثربخشی

تاحدی مانع مانع اثربخشی
اثربخشی

مانع 
اثربخشی

به میزان 
جزئی مانع 

اثربخشی

مانع 
اثربخشی

درجه حرارت 
پایین

مانع 
اثربخشی

به میزان جزئی 
مانع اثربخشی

به میزان 
جزئی مانع 

اثربخشی

مانع 
اثربخشی

مانع 
اثربخشی

به میزان 
جزئی مانع 

اثربخشی

pH  اسیدی یا اسیدیاسیدیاسیدیقلیایینیاز به
قلیایی

اسیدی

اثر باقیمانده 
ضدعفونی 

کننده

نداردداردنداردداردندارددارد

واکنش با 
صابون ها

خوب اثر 
می کند

خوب اثر 
نمی کند

خوب اثر 
می کند

خوب اثر 
نمی کند

خوب اثر 
می کند

خوب اثر 
می کند
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بخش دوم: تدریس واحدهای یادگیری

راهنمای تدریس کالبد گشایی

را  نمی توانند الشه  اگر  داده شود  تذکر  به هنرجویان  کالبد گشایی،  در هنگام  ـ 
ببرند، با اعمال فشار زیاد سبب آسیب خوردن الشه نشوند. در  این تمرین هدف آن 

است تا هنرجویان تفاوت بین الشه بیمار و سالم را درک کنند. 
ـ فیلم روش کالبد گشایی اولیه مرغ برای هنرجویان نمایش داده شود و توضیحات 

کامل حین تماشای فیلم داده شود.
که هدف  تشریح شود  هنرجویان  برای  ابتدا  عملی  فعالیت های  از  کدام  هر  در  ـ 
ارزشیابی  آنها داریم. همچنین فرم  از  انتظاری  از  این فعالیت چه می باشد و چه 
همراه با محتویات آن به هنرجویان نشان داده شود تا از نحوۀ ارزیابی  آن مطلع 

است. موجود  آموزشی  بسته  ارزشیابی  در  فرم  شوند. 

راهنمای تدریس عالئم بیماری

از  داده شود که هدف  توضیح  کالبد گشایی،  انجام  برای  فراگیران  تشویق  ضمن 
تخصصی تر  به طور  )البته  است.  مرغ  بیماری  یا  سالمتی  تشخیص  کالبدگشایی، 

است.( توجه  مورد  نیز  بیماری  تشخیص 
برای  طیور  بیماری های  تصاویر  آموزشی  بسته  در  موجود  کتاب  از  استفاده  با 

شود. داده  نمایش  هنرجویان 
به منظور یادگیری بهتر هنرجویان توصیه می شود یک قطعه مرغ نیمچه گوشتی، 

مرغ تخم گذار و یک قطعه خروس بالغ تشریح شود.
ایمنی توسط هنرجویان  لزوم رعایت نکات  بر  انجام فعالیت عملی  از  توجه: قبل 

کنید. تأکید 
قبل از شروع به معاینه  اندام های داخلی پرندگان باید به مشاهده و بازرسی عالئم 
و نشانه های ظاهری پرندگان پرداخت. به وضعیت عمومی  پرنده و همچنین وجود 
عضله بر روی استخوان توجه داشت. وضعیت پوست و همه منافذ طبیعی بدن از 
جمله سوراخ های بینی، د هان، گوش و مقعد را معاینه کرد. همچنین سر، چشم ها، 
تاج و ریش را از نظر وجود تورم، جراحات و تاول، ترشح و یا رنگ های غیرطبیعی 
معاینه نمود. همچنین باید به وجود نشانه های لنگش، فلجی و یا ضعف عمومی در 
گله توجه کرد. سطح خارجی بدن پرندگان را از نظر آلودگی به انگل های خارجی 

مانند جرب، شپش، کنه و کک بازرسی نمایید.
برای جدا ساختن سر از مهره ها، باید سر پرنده، مستقیماً به طرف شما باشد سر 
پرنده را محکم در دست بگیرید، انگشت شست را پشت سر پرنده، در ناحیه قاعده 
جمجمه و بقیه انگشتان دست را زیر گلوی پرنده قرار دهید پا های پرنده را با دست 
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دیگر بگیرید و سپس آنها را بکشید، تا زمانی که احساس کنید سر از مهره ها جدا 
شده است، احتماالً همزمان با کشیدن پا های پرنده، چرخاندن مالیم سر به سمت 

عقب الزم می شود.
در هنگام کالبد گشایی به نکات زیر توجه کنید:

ـ رودۀ کوچک به شکل یک بافت نرم و مخملی است دو ته کیسه بزرگ به انتهای 
رودۀ کوچک متصل شده اند که اصطالحاً سکوم یا روده کور نامیده می شوند. در 
داخل سکوم، مواد زائدی به رنگ قهوه ای تیره رنگ نسبت به محتویات داخل رودۀ، 

مشاهده می شود.
ـ در ادامه رودۀ باریک به رودۀ بزرگ تغییر شکل می دهد. رودۀ بزرگ به قسمتی 
به نام کلواک ختم می شود که محل تالقی دستگاه های تناسلی ادراری و گوارشی 

است.
کبد، اندام قهو ه ای رنگ و بزرگی است که در ابتدای حفره شکم قرار دارد. عملکرد 

کبد مربوط به ترشح مایعات گوارشی و تصفیه مواد زائد از خون است. 
صفرا به وسیلۀ کبد ترشح و در کیسۀ صفرا ذخیره می شود. کیسۀ صفرا کوچک به 

رنگ سبز درخشان و چسبیده به کبد است.
دستگاه ادراری در پرندگان از کلیه ها و حالب ها تشکیل شده است. کلیه  اندامی  
به رنگ قهو ه ای تیره است که در حفرات استخوان های لگن جای گرفته است، هر 

پرنده دو کلیه دارد. 
دستگاه تناسلی شامل تخمدان و یک مجرای تخم بر )اویدوکت( در پرندگان ماده 
و بیضه ها در پرندگان نر است. دستگاه تناسلی در پرندگان نر شامل بیضه ها است 
بیضه ها اندام های بیضی شکل هستند که بین ریه ها و کلیه ها قرار گرفته اند، در 

پرندگان نر، مجرای اسپرم بر )دفران( از هر بیضه به کلواک وجود دارد.
دستگاه عروقی عمدتاً شامل قلب و طحال است. قلب چهار حفر ه ای بوده و در باالی 
کلیه مستقر شده است. طحال، اندام کروی شکل قرمز، قهوه ای رنگ است و بین 

کبد و سنگدان قرار دارد. 
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بخش سوم: ارزشیابی

بخش سوم

ارزشیابی
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مقیاس بندی و نمره دهی شایستگی

مبتنی  متوسطه  دوم  دورۀ  آموزشی  جدید  نظام  در  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی 
بر شایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و کسب 
توانایی انجام کار در شغل و حرفه است. هر درس از چند پودمان و هر پودمان از 
یک یا چند واحدهای یادگیری )تکالیف کاری( تشکیل شده است که هنرجویان در 
فرایند یادگیری بایستی در انجام آنها شایستگی الزم را کسب نمایند. حداکثر نمره 
هر پودمان و واحد یادگیری 4 نمره دارد و نمره دهی آن شامل دو بخش ارزشیابی 
فرآیندی یا مستمر )1 نمره( و نتیجه ای یا پایانی )3 نمره( است. هنرجویان برای 
پایانی  ارزشیابی  را   2 نمره  حداقل  بایستی  یادگیری  واحد  در  شایستگی  کسب 
کسب نمایند تا در آن واحد یادگیری شایستگی الزم را کسب نمایند. حداقل یک 
بار امکان جبران برای کسب شایستگی واحدهای یادگیری برای هنرجویان وجود 
دارد.  نمره هر درس از میانگین نمرات پودمان )که هر پودمان میانگین نمرات یک 

یا چند واحد یادگیری است( تشکیل می گردد. 
در ارزشیابی مستمر هنرآموزان گرامی می توانند براساس ارزشیابی مراحل انجام 
نمایند.  نمره دهی  یادگیری  ـ  یاددهی  فرآیند  به  توجه  با  و  درسی  کتاب  در  کار 
ارزشیابی پایانی براساس نمون برگ بیان شده در کتاب  درسی انجام می شود. در 
توجهات  و  بهداشت  و  ایمنی  فنی،  غیر  فنی،  شایستگی  یادگیری  واحد  سنجش 

می گیرند. قرار  مورد سنجش  توأمان  زیست محیطی 
در انجام تکلیف کاری یا واحدهای یادگیری برخی از مراحل بسیار مهم و حیاتی )از 
جمله رعایت ایمنی و بهداشت و شایستگی های غیر فنی( لذا برای قبولی بایستی 
در آن مرحله نمره 2 را اخذ نمایند در غیر این صورت نمره پایانی واحد یادگیری 
1 خواهد بود و هنرجو در آن واحد یادگیری شایستگی را کسب نمی نماید. نمره 
نمرات مراحل کار، شایستگی های غیر فنی و  از میانگین  نیز  یادگیری  هر واحد 
ایمنی و بهداشت حاصل می گردد. هنرآموزان محترم می توانند تا 20 درصد نمره 

از ارزشیابی را به خود ارزیابی توسط دانش آموزان اختصاص دهند.



125

بخش سوم: ارزشیابی

نمون برگ تحلیل استاندارد عملکرد کار

نوبت:تاریخ    ارزشیابی: شماره ملینام و نام خانوادگی

استاندارد عملکرد کار:سطح صالحیتحرفه:کد حرفه

گروه کاریوظیفه:کد وظیفه

سطح کار:کد کار
شایستگی

کد ملی کار

1ـ شرایط انجام کار:

2ـ نمونه/ نقشه کار/ مراحل پروژه/ رویه انجام کار:

3ـ شاخص های اصلی استاندارد عملکرد کار:

4ـ ابزارهای ارزشیابی:

5  ـ ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

6  ـ تکالیف کاری مرتبط درگروه کاری / شغل: 
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نمونه برگ ارزشیابی کار
نوبت:تاریخ ارزشیابی: شماره ملینام و نام خانوادگی

استاندارد عملکرد کار:سطح صالحیتحرفه:کد حرفه
گروه )کاری/   شغل(وظیفه:کد وظیفه

سطح شایستگیکار:کد کار

کد ملی کار

شرایط عملکرد)ابزار، مواد،  مراحل کارردیف
استاندارد )شاخص ها/ نتایج ممکنتجهیزات،زمان،مکان و …(

نمرهداوری/ نمره دهی(

1
3
2
1

2
3
2
1

3
3
2
1

4
3
2
1

5
3
2
1

6
3
2
1

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

2

1

ارزشیابی کار )شایستگی انجام کار(
بلی 

خیر 

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل … و … و …

کسب حاقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار
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