
رشتۀ امور دامی
گروه کشاورزی و غذا
شاخۀ فنی و حرفه ای

پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

دانش فنی پایه

1396



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و 
ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.

                                    نام کتاب:     دانش فنی پایه ـ 210347
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                 پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای وکاردانش مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
جهانشاه ایرانپور، اسماعیل پناهی، سیدناصر خالقی میران، هوشنگ سرداربنده، عزت اله شجاعی هیکولی،      شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 

سیدمرتضی طباطبایی اصل، میرهاشم فتحی وند و علی مقصودی )اعضای شوراي برنامه ریزي(
سید ناصر خالقی میران، عابدین آریان پور، جلیل تاجیک و مجید داودی )اعضای گروه تألیف(  

ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی          مدیریت آماده سازی هنری:   
ایمان اوجیان )طراح یونیفورم( ـ طاهره حسن زاده   )طراح جلد ( ـ مریم  جواد صفری )مدیر هنری( ـ            شناسه افزوده آماده سازی: 

نصرتی )صفحه آرا( 
تهران: خیابان ایرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهیدموسوي(                             نشانی سازمان:  

ـ 88831161    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـد پستي   : 1584747359  تلفن  : 9   
                                         www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  

ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج   ـ خیابان61 )دارو پخش(  شرکت چاپ   و   نشرکتاب هاي  درسي ایران : تهران                                            ناشر :   
ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستي: 139ـ 37515 تلفن :5 

                                      چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ایران »سهامي خاص«
چاپ دوم 1396              سال انتشار و نوبت چاپ:   

ISBN  978 - 964 - 05 - 2524-1              978 - 964 - 05 - 2524 -1 شابک



ندارد که  امکان  باشیم.  تا در همه جناح ها خودکفا  بکشیم  باید زحمت  ما 
استقالل به دست بیاید، قبل از اینکه استقالل اقتصادی داشته باشیم. اگر ما 
بنا باشد که در اقتصاد احتیاج داشته باشیم، در چیزهای دیگر هم وابسته 
خواهیم شد و همین طور اگر در فرهنگ، ما وابستگی داشته باشیم، در اساس 

مسائل وابستگی پیدا می کنیم.
ریف( ه الشَّ َس ِسرُّ امام خمینی )ُقِدّ



فهرست

فصل 1: کلیات.............................................................................................................................. 1
2 ..........................................................................................................................................................................   کشاورزی
  تاریخچه کشاورزی.......................................................................................................................................................... 2
  مفاهیم کشاورزی............................................................................................................................................................ 4
6 ..............................................................................................................................   اصالح نباتات و اصالح دام و طیور
7 ..............................................................................................................................   معرفی رشته های گروه کشاورزی 
  ضرورت و اهمیت کشاورزی.......................................................................................................................................... 9
10 ............................................................................................................................................   استراتژی امنیت غذایی 
  مکانیزاسیون در کشاورزی......................................................................................................................................... 11
  تعاریف مکانیزاسیون در کشاورزی........................................................................................................................... 12
  اهداف مکانیزاسیون در کشاورزی............................................................................................................................. 13
13 ..............................................................................................................   آیا مکانیزاسیون کشاورزی ضروری است؟
16 ........................................................................................................................................   ارزشیابی شایستگی کلیات

فصل 2: بهداشت و ایمنی محیط کار ....................................................................................... 17
18 ...............................................................................................................   ضرورت و اهمیت بهداشت در محیط کار
19 .......................................................................................................................   عوامل زیان آور محیط کار کشاورزان
28 ...............................................................................................................................................   علم راحتی )ارگونومی(
  عوامل ارگونومیک در کشاورزی................................................................................................................................ 29
31 .....................................................................................................................................   پیشگیری از آسیب های کمر
32 ..................................................................................................................................   تسهیالت بهداشتی محیط کار
35 ...................................................................................................   پیشگیری از وقوع حوادث محیط کار کشاورزی
  تراکتورها........................................................................................................................................................................ 38
  ارزشیابی شایستگی بهداشت و ایمنی محیط کار ................................................................................................ 39

40 ..................................................................................................... فصل ٣: محاسبات کاربردی
  کمیت های اصلی و فرعی........................................................................................................................................... 42
49 ..................................................................................................................................................   ابزارهای اندازه گیری 
  دقت یک وسیلۀ اندازه گیری..................................................................................................................................... 50
52 ...................................................................................................   فعالیت عملی: امتداد گذاری و متربین دو نقطه 
52 ................................................................................................................................................................   فعالیت عملی
  فعالیت عملی ............................................................................................................................................................... 53
54 .............................................................................................   فعالیت عملی: اندازه گیری مساحت تقریبی اراضی 
  کاربرد محاسبات احجام هندسی.............................................................................................................................. 55
57 ...........................................................................................................................   شیب زمین و طرز اندازه گیری آن
  فعالیت عملی ............................................................................................................................................................... 57
  ارزشیابی شایستگی محاسبات کاربردی.................................................................................................................. 58



59 ................................................................................................ فصل 4: نظام دامپروری کشور 
60 ........................................................................................................................................................   تعاریف و مفاهیم 
  ضوابط فنی موقعیت.................................................................................................................................................... 64
  تأسیسات و تجهیزات.................................................................................................................................................. 65
65 ....................................................................................................................................................   کارخانه جوجه کشی
67 ..............................................................................................................................................   طراحی مزارع مرغداری
73 ................................................................................................................................................................   فعالیت عملی
  پرورش و نگهداری گوسفند و بز............................................................................................................................... 73
76 ................................................................................................................................................................   فعالیت عملی
  پرورش بز....................................................................................................................................................................... 77
78 ................................................................................................................................................................   فعالیت عملی
  پرورش و نگهداری زنبورعسل................................................................................................................................... 78
84 .............................................................................................................   ارزشیابی شایستگی نظام دامپروری کشور

85 ................................................................................................. فصل 5: تشریح و فیزیولوژی 
  علم تشریح و فیزیولوژی............................................................................................................................................. 86
  مشخصات ظاهری نشخوارکنندگان......................................................................................................................... 87
88 ...............................................................................................................................................   مشخصات ظاهری مرغ
  دستگاه گوارش............................................................................................................................................................. 89
95 ....................................................................................................................................................   دستگاه گوارش مرغ
98 ........................................................................................................................................................   دستگاه تولید مثل
  ساختمان و فیزیولوژی پستان................................................................................................................................102
103.......................................................................................................................................   دستگاه تولید مثل خروس
  ساختمان تخم مرغ....................................................................................................................................................105
  دستگاه ادراری )دفعی(............................................................................................................................................ 106
106 ...................................................................................................................................................   دستگاه ادراری دام
108....................................................................................................................................................   دستگاه دفعی مرغ
  دستگاه تنفس............................................................................................................................................................109
111 ...................................................................................................................................................   دستگاه تنفس مرغ
112 ................................................................................................................................................   دستگاه گردش خون
  عروق یا رگ های خونی........................................................................................................................................... 115
  دستگاه گردش خون مرغ........................................................................................................................................ 117
  دستگاه حرکتی استخوان ها.................................................................................................................................... 118
  دستگاه حرکتی ........................................................................................................................................................120
  دستگاه عضالنی ـ اسکلتی )حرکتی( مرغ........................................................................................................... 121
  دستگاه عصبی .......................................................................................................................................................... 122
  ارزشیابی شایستگی تشریح و فیزیولوژی............................................................................................................. 125
  منابع........................................................................................................................................... 126



سخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه های اسالمی، کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار، نفس سرکش 
ارتقاءِ وجودی  زمینۀ  و  کرده  تثبیت  را  داده، هویت خویش  را صیقل  و شخصیت وجودی خویش  کرده  رام  را 
خویش را مهیا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می آورد. آموزش فناوری، 
کار و مهارت آموزی، باعث پیشرفت فردی، افزایش بهره وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش 
فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد. برای رسیدن به این مهم، برنامه ریزی درسی حوزۀ دنیای کار و 
دنیای   آموزش بر مبنای نیازسنجی شغلی صورت گرفته است. درس های رشته های تحصیلی شاخۀ فنی و حرفه ای 
است.  کار  بازار  نیاز  مورد  فنی  شایستگی های  و  غیرفنی  شایستگی های  دروس  عمومی،  آموزش  دروس  شامل 
دروس دانش فنی از دروس شایستگی های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس 
دانش فنی  پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتۀ تحصیلی است که هنرجویان 
در پایۀ   دهم و در آغاز ورود به رشتۀ تحصیلی خود می بایست آن را آموزش ببینند و شایستگی های الزم را در 
ارتباط با دروس عملی و ادامۀ تحصیل در رشتۀ خود کسب نمایند. درس دانش فنی تخصصی که در پایۀ دوازدهم 
طراحی شده است، شایستگی هایی را شامل می شود که موجب ارتقاءِ دانش تخصصِی حرفه ای شده و زمینه را 

برای ادامۀ   تحصیل و توسعۀ حرفه ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می کند.
الزم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده دروس عملی کارگاه های 8 ساعته نیست بلکه 
در راستای شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. در ضمن، آموزش این کتاب نیاز 
به پیش نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش های قبلی تا پایۀ نهم به تحریر درآمده است. محتوای آموزشی کتاب 
دانش فنی پایه، آموزش های کارگاهی را عمق می بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری 

تأمین می کند.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گیرد. 

    دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش     



درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانِش فنی پایه در گروه کشاورزی و غذا و رشتۀ 
تحصیلی امور دامی برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.

ایجاد   انگیزش،  جهت  محتوا  رشته،  تاریخچۀ  مانند  موضوعاتی  دانش فنی پایه،  درس  تدوین  در 
مشاغل و هدف رشتۀ تحصیلی ، نقش رشتۀ شما در توسعۀ کشو ر،  مثال هایی از نوآوری، خالقیت و 
الهام از طبیعت  ،  اصول ،   مفاهیم ، قوانین ، نظریه ، فناوری ، عالئم، تعاریف کمیت ها، واحدها و یکاها، 
مستندسازی،  و  فنی  مؤثر  ارتباط  از  مصادیقی  کار ،  وسایل  و  دستگاه ها  فنی،   تعریف  فرمول های 
زبان  فنی، ایمنی و بهداشت فردی و    جمعی، پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه هایی از 

مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی   و    برای     رشتۀ   تحصیلی در   نظر  گرفته شده است.
می توانید در هنگام ارزشیابی این درس، از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر  رشته، کوشش 
الزم را داشته باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز




