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تغذیۀ گوسفند و بز

فصل 3

تغذیۀ گوسفند و بز

نظر به رشد سریع جمعیت و نیاز به تأمین مواد غذایی، اهمیت پرورش گوسفند و بز به  عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین کننده 
پروتئین حیوانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. برای دستیابی به تولید مطلوب و اقتصادی در پرورش گوسفند و بز 
در یک برنامۀ تغذیه  ای باید نیازهای غذایی دام، کیفیت مواد خوراکی و زمان مصرف آنها مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر 

زمانی می  توان حداکثر تولید را انتظار داشت که عالوه بر رعایت موارد بهداشتی، نیازهای غذایی دام نیز تأمین شود. 
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واحد یادگیری ٥ 

تغذیۀ دستی

آیا تا به حال پی برده اید:

 برای تغذیة گوسفند و بز از چه مواد خوراکی استفاده می  شود؟
 نحوة آماده کردن خوراک برای گوسفند و بز چگونه انجام می  شود؟

 میزان خوراک  دهی گوسفند و بز بر چه اساسی انجام می  شود؟
 گوسفند و بز در شبانه  روز چند وعده خوراک مصرف می  کنند؟

یکی از مهم  ترین عوامل در پرورش گوسفند و بز تأمین نیازهای غذایی گوسفند و بز است. نیازهای غذایی 
گوسفند و بز از دو روش چرا و تغذیة دستی تأمین می  شود. از آنجا که چرا نمی  تواند تمام نیازهای غذایی آنها 
را تأمین کند، حتی در زمان استفاده از چراگاه نیز الزم است از تغذیة دستی استفاده شود. در چنین شرایطی 

میزان تغذیة دستی بستگی به کیفیت و نوع پوشش گیاهی مرتع دارد. 

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که خوراک دادن برای 100 رأس گوسفند و بز 
را طبق گروه بندی در یک روز انجام دهند.
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ماده آلی

ماده معدنی

آب

تفاوت بین واژة خوراک1 و غذا2 چیست؟ بحث 
کالسی

مواد مغذی و تقسیم  بندی آن

از کلمة خوراک یا غذا به طور کلی برای هر ماده ای استفاده می  شود که قابل خوردن باشد. قسمتی از مادة 
خوراکی که پس از خوردن هضم شده و به مصرف واقعی حیوان می رسد، مواد مغذی گفته می شود.

مهم  ترین مواد مغذی مورد نیاز گوسفند و بز شامل موارد زیر است:
 آب 1

 پروتئین ٢

 کربوهیدرات )قندها( ٣

 لیپیدها )چربی  ها( ٤

 مواد معدنی ٥

 ویتامین ٦

هرکدام از مواد مغذی فوق، جزئی از خوراک را تشکیل می  دهند که برای تداوم حیات گوسفند و بز ضروری 
است.

Food ـ1
Feed ـ2

خوراک

ماده خشک

کربوهیدرات ها

اسیدهای
 نوکلئیک

چربی ها

پروتئین ها

اسیدهای آلی

ویتامین ها
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مواد مغذی موجود در خوراك

1ـ آب 
آب ارزان  ترین مادة مغذی در دسترس است. میزان آب 
موجود در بدن دام براساس سن متفاوت است. در زمان 
به  طور میانگین 75 درصد وزن کل  بزغاله،  یا  بره  تولد 
بدن آن را آب تشکیل می  دهد که با رشد دام و رسیدن 
کاهش  درصد   50 حدود  تا  مقدار  این  بلوغ،  زمان  به 

می یابد. 

در  و  کنید  بررسی  را  حیوان  بدن  در  آب  نقش 
کالس درس ارائه دهید.

تحقیق 
کنید

گوسفند آب مورد نیاز خود را از سه طریق زیر به دست می  آورد:
 آب آشامیدنی  1

 آب موجود در خوراک ٢

 آب حاصل از فرایندهای سوخت و ساز در بدن )آب متابولیکی(: در گله  های گوسفند و بز که مسافت زیادی  ٣

را طی می  کنند و دسترسی کمتری به آب آشامیدنی دارند، این روش در تأمین آب دارای اهمیت است.

بز نژاد بدوئین سیاه1 در سوریه، قادر است به اندازة 40 درصد وزن بدن خود آب را در شکمبه اش ذخیره 
کند و 2 تا 4 روز بدون خوردن آب، شیر تولید کند.

بیشتر 
بدانیم

گوسفند و بز می  توانند با مصرف مقدار کمی آب )0/5 لیتر( در روز به فعالیت خود ادامه دهند.
عوامل مؤثر بر میزان مصرف آب عبارت اند از: 

الف( درجۀ حرارت: در تابستان به  دلیل افزایش دمای هوا میزان مصرف آب چند برابر زمستان است. 

Black Bedouin ـ1

گوسفند در شرایط آب وهوای خشک و چرای آزاد تقریباً به 4 لیتر و در هوای معتدل به 1/5 لیتر آب 
در روز نیاز دارد. 

بیشتر 
بدانیم
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ب( دما و کیفیت آب: با افزایش دمای آب، حیوان آب بیشتری مصرف می کند، بدین جهت پرورش دهندگان 
بز به بزهایی  که شیر بیشتری دارند، آب با دمای مالیم می خورانند. کیفیت آب نیز برای سالمت و توان تولیدی 
حیوان بسیار مهم است که براساس عواملی از جمله اسیدیته، طعم و بو، وجود امالح یا ترکیبات سمی و 
آلودگی میکروبی مورد ارزیابی قرار می گیرد که هریک از این عوامل نیز در میزان مصرف، جذب و دفع آب 

در بدن دام مؤثر هستند. 

ج( نوع و میزان تولید: بزهای شیری به ازای هر کیلوگرم شیر تولیدی به 6 ـ4 لیتر آب نیاز دارند و اگر مقدار 
آب محدود باشد، شیر تولیدی کاهش می  یابد.

د( مادة خشک جیره: گوسفند و بز 4ـ3 برابر مادة خشک مصرفی، آب مصرف می  کنند.

آب آشامیدنی حداقل باید دمای 10 درجة سانتی  گراد را داشته باشد؛ زیرا پایین بودن دمای آب تا صفر 
درجة سانتی  گراد باعث کاهش هضم مواد غذایی در شکمبه و گاهی سقط جنین در دام آبستن می  شود.

بیشتر 
بدانیم

نیاز آبی گوسفند و بزی که در مرتعی با گیاهان مسن چرا می کنند، در مقایسه با زمانی که از مراتع سبز 
بهاری استفاده می کنند، چگونه است؟

بحث 
کالسی

هـ( کیفیت جیرة غذایی: اگر میزان نمک و یا پروتئین جیرة غذایی بیش از حد معمول باشد، میزان آب 
مصرفی دام هم افزایش می  یابد.

در مجامع علمی برای تبیین نیاز آبی هر کاالی تولیدی از شاخصی به نام آب مجازی استفاده می شود. 
با بررسی این شاخص در بین محصوالت حیوانی پرمصرف کشور اعم از گوشت مرغ، گوسفند، گوساله و 
تخم مرغ در منابع معتبر بین  المللی، کمترین نیاز آبی به گوشت گوسفند اختصاص دارد. در بین 4 منبع 
اصلی پروتئینی فوق، بیشترین نیاز آبی مربوط به گوشت گوساله با حدود 20 هزار لیتر آب برای هر کیلو 
و کمترین نیاز آبی برای گوشت گوسفند با حدود 5 هزار لیتر است؛ به عبارت دیگر برای تولید گوشت 
گوسفند تنها 25 درصد آب مصرفی برای تولید گوشت گوساله نیاز بوده و با توجه به محدودیت های 

آبی در کشور، پرورش گوسفند یک سیاست راهبردی است.

اصالح الگوی 
مصرف

در پاییز با کاهش مصرف آب، آب موجود در آبشخور به  دلیل راکد بودن، لجنی می  شود و اگر آبشخور 
را نظافت نکنید و آب آن تعویض نشود، توان تولیدی گوسفند و بز کاهش خواهد یافت.

اخالق 
حرفه ای
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٢ـ کربوهیدرات  ها یا مواد قندی انرژی  زا
موادی هستند که انرژی مورد نیاز گوسفند و بز را تأمین کرده و این انرژی صرف تأمین فعالیت  های حیاتی 
مثاًل  بز هستند؛  و  گوسفند  برای  مغذی  مادة  مهم  ترین  و  اولین  کربوهیدرات  ها  آنها می  شود.  بدن  مختلف 
گوسفند و بز برای تولید شیر، گوشت، پشم، کرک و نیز حرکت، خوردن و سایر فعالیت  های روزانه به انرژی 

نیاز دارد. موادی مانند غالت، مالس و تفالة چغندر قند حاوی میزان باالیی از انرژی هستند. 

٣ـ پروتئین  ها
پروتئین در شکل گیری عضالت، پشم، مو، کرک و تولید شیر اهمیت دارد و کمبود آن موجب کاهش رشد و 
تولید، اختالل در سالمت دام و تولید مثل گوسفند و بز می  شود. کنجالة دانه  های روغنی و یونجه از مهم  ترین 

منابع تأمین پروتئین هستند.

٥ـ مواد معدنی
در ساختمان اسکلت بدن دام و در ترکیب تولیدات دام مانند شیر، گوشت و مانند آن به کار می  روند. مهم  ترین 
عناصر مورد نیاز دام شامل کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، کلر، گوگرد، منگنز، روی، ید و آهن بوده که کمبود 

هر یک از آنها موجب کاهش رشد، تولید و باروری گوسفند و بز می  شود. 

٦ـ ویتامین  ها
این مواد به مقدار کمتری مورد نیاز گوسفند و بز هستند، ولی این میزان اندک نیز باید حتماً در جیرة غذایی 
تأمین شود. کمبود بعضی از ویتامین  ها، باعث عوارضی مثل کوری، ناباروری، سقط جنین و کاهش رشد و 
ضعف سیستم ایمنی )کمبود ویتامین A وE( و مانند آن می  شوند. ویتامین  های مورد نیاز که باید به کنسانتره 
اضافه شوند عبارت اند از: D ،E ،C و A و سایر ویتامین  ها به  وسیلة میکروب  های موجود در شکمبة حیوان 

تولید می  شود و به همین دلیل کمتر به جیره افزوده می  شود.

کنجاله چیست؟ پرسش

٤ـ لیپیدها )چربی ها(
اکثر مواد غذایی، دارای مقداری چربی هستند. چربی نیز در تأمین انرژی بدن گوسفند و بز نقش حیاتی دارد 
و بعضی از ویتامین  ها مثل ویتامین D ،A ،K و E نیز به  وسیلة چربی  ها به بدن گوسفند و بز منتقل می  شوند. 

چربی جیره باید در حد مناسبی باشد، اما نباید از حدود 6 تا 8 درصد جیره بیشتر باشد، در غیر این 
صورت حیوان دچار مشکالت گوارشی و تولیدی می شود.

توجه
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برخی از اقالم خوراکی مورد استفاده در جیرة غذایی گوسفند و بز 
عمدة اقالم خوراکی که در جیرة گوسفند و بز استفاده می  شود، به دو دستة علوفه و کنسانتره تقسیم می  شود.
علوفه  ها: به  طور کلی علوفه  هایی که در تغذیه گوسفند و بز مورد مصرف قرار می  گیرد، به دو گروه تقسیم 

می  شود: 

الف( خانوادة بقوالت )لگومینوز( 
گیاهان این خانواده از نظر پروتئین و مواد معدنی مانند کلسیم و فسفر غنی بوده و تمایل دام به مصرف آن 

زیاد است.
یونجه: مهم  ترین گیاه خانواده بقوالت است. ارزش 
است.  علوفه  ای  گیاهان  سایر  از  بیش  آن  غذایی 
ارزش غذایی برگ یونجه نسبت به ساقة آن بیشتر 
ارزش  یونجه  از گل کردن کامل مزرعة  بعد  است. 
از  و  می  یابد  کاهش  زیادی  مقدار  به  آن  غذایی 
نسبت پروتئین آن کاسته شده و مقدار الیاف خام 

می  یابد.  افزایش  آن 

در دام بیمار یا در وضعیت تنش، باید ویتامین های گروه B را نیز در اختیار حیوان قرار داد. توجه

ویتامین  ها به چند دسته تقسیم می  شوند؟ نام ببرید. پرسش

دلیل باال بودن ارزش غذایی برگ یونجه نسبت به ساقه آن چیست؟ پرسش

شبدر: یکی دیگر از گیاهان خانواده بقوالت که دارای انواع متنوعی شامل شبدر قرمز، شبدر سفید، شبدر 
مصری و مانند آن است. بعد از یونجه این علوفه بیشترین مورد مصرف را دارد. میزان فسفر در این گیاه بیش 

از یونجه است. 
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در  و  است  لگومینه  خانوادة  از  گیاهی  اسپرس: 
موفقیت همراه  با  و شبدر  یونجه  مناطقی که کشت 
نیست، محصول خوبی می دهد. اسپرس را در مرحله 
آخر گل دهی برداشت کرده و خشک می  کنند. ارزش 
غذایی آن مشابه یونجه بوده ولی از نظر مقدار پروتئین 

قابل هضم کمی پایین تر از یونجه قرار دارد. 

خانوادة بقوالت به تولید گاز بیشتر در شکمبة دام 
تغذیه  زمان  در  الزم  تمهیدات  اگر  و  معروف  اند، 
در نظر گرفته نشود یا علوفة بقوالت بیش از حد 
تغذیه شود، ممکن است حیوان دچار نفخ شکمبه 
تولید  گردد و آسیب های جدی به سالمت دام و 

حیوان وارد آید.    

مراقب 
باشید

تلف شدن گوسفند به  علت مصرف یونجۀ تازه
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ب( خانوادة غالت )گرامینه(
مهم ترین گیاهان خانوادة گرامینه که ممکن است به  صورت علوفة سبز مورد مصرف قرار گیرند، عبارت اند 
از: ذرت علوفه  ای، ذرت خوشه  ای، جو، گندم و چاودار. اکثر این گیاهان به  صورت سبز و کمتر به  عنوان علف 
نیز  علوفه  ای(  ذرت  مورد  در  )به  ویژه  سیلو  به  عنوان  آنها  از  می  گیرند، همچنین  قرار  استفاده  مورد  خشک 
استفاده می  شود. این گیاهان غنی از کربوهیدرات بوده و از نظر پروتئین فقیر هستند؛ بنابراین بهتر است 
همراه با یونجه یا سایر گیاهان خانواده بقوالت در تغذیة گوسفند و بز از مکمل  های پروتئینی استفاده شود. 
از طریق  به  وسیلة علوفه  بز  نیاز گوسفند و  تأمین مواد مغذی مورد  معموالً  خوراک متراکم )کنسانتره(: 
تغذیة دستی یا چرا ارزان  تر تمام می  شود، ولی از آنجا که حتی بهترین علوفة قابل دسترس نمی  تواند تمام 
مواد مغذی مورد نیاز دام را به  خصوص در زمان تولید تأمین نماید، برای رفع کمبودها از مواد دانه  ای به همراه 
فرآورده  های فرعی کارخانه  های مختلف، مکمل  ها و مواد افزودنی که کنسانتره را شامل می  شوند، استفاده 

می  شود.
به  واسطة  که  است  غالت  دانه  های  انواع  از  ذرت: 
زیادی  نسبتاً  غذایی  ارزش  آن،  در  نشاسته  فراوانی 
دارد و از این رو در جیرة غذایی به  عنوان مادة اولیه 
می  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  زیاد  مقدار  به  انرژی زا 
ذرت، خوش  خوراک بوده و قابلیت هضم آن باالست و 
می  شود.  تغذیه  ای  مشکالت  ایجاد  سبب  به  ندرت 

و  بوده  متفاوت  ارقام،  و  گونه  برحسب  ذرت  دانة 
دانة  که  است  قرمز  و  سفید  زرد،  رنگ  های  دارای 
زرد آن مصرف بیشتری دارد و سرشار از کاروتنوئید 
حاوی 8  A( است. ذرت معموالً  ویتامین  )پیش  ساز 
درصد پروتئین، 3/5 درصد چربی و 2/7 درصد فیبر 
است. از نظر مقدار پروتئین، کلسیم و فسفر، فقیرتر از 
دانه  های دیگر است، ولی در بین غالت باالترین مقدار 

را دارد. قابل هضم1  مجموع مواد مغذی 
جو: متداول  ترین غله در جیره غذایی گوسفند و بز 
از  قبل  اگر  به  ویژه  است،  بسیار خوش  خوراک  است. 
در حدود  آن  پروتئین  زده شود.  غلطک  دام  مصرف 
12ـ10 درصد و فیبر آن )مواد غیرقابل هضم( حدود 

5/4 درصد است. 

TDN (Total Digestible Nutrients)ـ1

دامدار باید چه نکاتی را رعایت کند تا دام دچار نفخ نشود؟ بحث 
کالسی
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گندم،  نوع  با  متناسب  گندم  سبوس  گندم:  سبوس 
درصد   4/6 و  خام  پروتئین  درصد  16ـ  12/5  حاوی 
ارزش  است.  خام  فیبر  درصد   10 حدود  و  چربی 
پروتئین سبوس بیش از ذرت و آرد گندم بوده ولی 
است.  سویا  به  خصوص  روغنی  دانه  های  از  کمتر 
بیشتری داشته  به سایر غالت، فسفر  سبوس نسبت 
و  فقیر  کلسیم  لحاظ  از  ولی  درصد(   1/20 )حدود 

است.  درصد   0/14 حدود  حاوی 

اگر دانة ذرت و جو خرد و بلغور نشود، بخش زیادی از آن هضم نشده و در مدفوع دام ظاهر می شود و 
موجب افزایش هزینة تولید و هدردهی منابع انسانی، مالی و نهاده  ها می گردد. بنابراین، در تهیة خوراک 

دام بهتر است ذرت و جو به  صورت بلغور استفاده شود.

توجه

درصد نشاسته در سبوس های ایرانی بیشتر از سبوس های خارجی است و علت آن هم ارزان بودن آرد 
در ایران و روش جداسازی دانه از پوسته است. پس نباید خوراک  های داخلی و خارجی را از نظر ارزش 

غذایی و ترکیب یکسان فرض نمود.

بیشتر 
بدانیم

تفالۀ چغندر قند: حجیم، خوش خوراک و ارزان است 
و حدود 9/6 درصد  بوده  زیاد  قندی  مواد  دارای  که 
پروتئین و 0/5 درصد چربی است. از نظر کلسیم غنی 
تفاله ممکن است  از لحاظ فسفر ضعیف می  باشد.  و 
تفالة چغندر  اکثراً  اما  به  صورت خشک مصرف شود، 
تا مرطوب  با نسبت مناسب آب مخلوط می  کنند  را 
شود و بافت مناسبی پیدا کند و سپس در جیرة دام 

می کنند.  وارد 

تغذیة تفالة خشک چغندر قند مصرف آب را افزایش می دهد و اگر بدون برنامه و زیاد از حد تغذیه شود، 
حیوان آب زیادی همراه آن خواهد خورد و ممکن است نفخ و تورم شکمبه بروز کند.

مراقب 
باشید

مالس چغندرقند: مالس ماده ای انرژی  زاست که از مازاد کارخانه  های قند به دست می  آید. مالس یک مایع 
غلیظ می  باشد که از نظر انرژی و مواد قندی غنی است و باعث خوش  خوراکی و چسبندگی دانه  های ریز و 

پودری مثل ویتامین  های موجود در کنسانتره می  شود. 

تفالۀ چغندرقند به صورت پرک و پلت
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دانه  پنبه  کنجالة  پروتئین  مقدار  پنبه:  کنجالۀ تخم 
استاندارد  شده حداقل 36 درصد و حداکثر 43 درصد 
است. چربی در این نوع کنجاله حدود 6 درصد بوده و 
مواد قابل هضم آن کمتر از کنجاله سویا است. دارای 
است.  کلسیم  درصد   0/2 و  فسفر  درصد  یک  حدود 
اگر گوسفند یا بز از نژاد شیری باشد، خوراکی مناسب 
برای تأمین پروتئین و همچنین حفظ نشخوار و حفظ 
چربی شیر خواهد بود. تخم پنبة خام نیز برای حفظ 

چربی شیر بسیار مطلوب و مؤثر است. 

شده  کمتر  دامداری ها  در  مالس  مصرف  امروزه 
تولید  در  آن  از  اخیر  سال  های  در  زیرا  است، 
سوخت زیستی )بیودیزل( و سایر صنایع استفاده 
می کنند و عقیده بر آن است که سود مصرف آن 
در صنایع دیگر باالتر از بخش دامپروری است. پس 
باید به بازار روز و تغییرات رخ داده در صنعت و 
بازار آگاهی کامل داشت؛ و سپس دست به انتخاب 

خوراک براساس منافع ملی زد.

بیشتر 
بدانیم

در زمان خرید کنجالة تخم پنبه باید مراقب بود که فروشنده یا تولیدکننده به آن اوره اضافه نکند، 
زیرا برخی فروشندگان خوراک دام دچار تقلب می شوند و برای افزایش پروتئین محصول خود به آن 
مقادیری از اوره می افزایند که ممکن است برای دامداری که اطالع ندارد، دردسر ایجاد کند و سبب 

مسمومیت دام شود.

مراقب 
باشید

پروتئین  های  بین  مادة غذایی در  این  کنجالۀ سویا: 
را  غذایی  ارزش  و  پروتئین  میزان  بیشترین  گیاهی 
حدود  و  خام  پروتئین  درصد  46ـ41  دارای  و  دارد 
روغن  کشی(  روش  با  )متناسب  درصد چربی  5/3 ـ1 
است. کنجالة سویا دارای 0/29 درصد کلسیم و 0/66 
آمینة  اسید  نظر  از  سویا  کنجالة  است.  فسفر  درصد 

است.  فقیر  متیونین 
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مکمل های ویتامینه و  معدنی دامی : ترکیبی از مواد 
مواد  از  مخلوطی  یا  ویتامین ها  از  ترکیبی  معدنی، 
دام  غذایی  نیاز  اگرچه  و  است  ویتامین ها  و  معدنی 
زیاد  بسیار  به نقش  توجه  با  به آن کم است،  نسبت 
آن در سالمت و تولید دام که در قبل اشاره شد، اگر 
همین مقدار کم نیز تأمین نشود، چرخه زندگی دام 

مختل    می  شود. 

نمک: برای تأمین سدیم و کلر مورد نیاز دام و تحریک 
اشتهای دام به کار می رود و از سنگ نمک تهیه می  شود. 

ازتة  مواد  از  پروتئین،  جانشین  به  عنوان  اوره  اوره: 
گوارش  دستگاه  در  که  است  قیمت  ارزان  و  ساده 
گوسفند و بز تبدیل به پروتئین می  شود. اوره وقتی 
مؤثر است که به مقدار کافی مواد نشاسته  ای )غالت( 
و مواد قندی در جیره وجود داشته باشد. مقدار اوره 

است.  در حدود 1 درصد  معموالً  کنسانتره  در 
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بهتر است از اوره در تغذیة گوسفند و بز در دورة پرواربندی استفاده شود. توجه

در زمان تغذیة اوره به دام چه نکاتی را باید رعایت کرد، و رعایت نکردن آن چه مشکالتی را در پی خواهد 
داشت؟

تحقیق 
کنید

پسماندهای صنعتیـ  کشاورزی: بقایا و محصوالت فرعی حاصل از بخش کشاورزی و صنعت هستند 
که با توجه به کمبود منابع آب و خوراک دام در ایران و کشورهای خشک از آنها در تغذیة دام استفاده 
ارزان  قیمت هستند که ارزش غذایی متنوع و گاهی خوب دارند و می توانند  این پسماندها  می شود. 

کمک زیادی به تأمین خوراک دام نمایند که از آن میان می  توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاه غالت، سرشاخه های نیشکر، کود مرغی فرآوری و میکروب زدایی  شده، پوستة بیرونی پسته، پوستة 

بیرونی بادام، تفالة پرتقال، تفالة زیتون، تفالة سیب، تفالة انگور، پوست و تفالة انار و مانند آن.

اصالح الگوی 
مصرف

                           بقایای کدو                                                  پوست انار                                  کاه و کلش حاصل از غالت

با مصرف پسماندهای صنعتی ـ کشاورزی در تغذیة دام، این مواد از طبیعت و محیط زیست جمع آوری 
آنها رخ نخواهد داد.  از تجمع  ناشی  آلودگی های زیست محیطی  می شوند و 

نکات زیست 
محیطی

دامدار باید با آگاهی کامل از کیفیت فرآورده های فرعی کشاورزی اقدام به مصرف نسبت مناسبی از 
آنها در جیره کند؛ به  طوری که محصول مناسب عایدش شود و سالمت دام به مخاطره نیفتد. این امر 

نیازمند آگاهی و آشنایی کامل هنرجو یا دامدار با این خوراک  هاست.

اخالق 
حرفه ای



96

در مورد ویژگی ها و نکات اقتصادی ـ تجاری پسماندهای کشاورزی در تغذیة گوسفند و بز چه می دانید؟ بحث 
کالسی

شناسایی مواد خوراکی
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار   1
 مواد خوراکی  ٢

مراحل انجام کار
 لباس کار بپوشید. 1

 همراه هنرآموز خود از انبار خوراک دامداری هنرستان بازدید کنید. ٢
 مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیة گوسفند و بز را جدا کنید. ٣

 مواد خوراکی را شناسایی کنید.  ٤
 تعیین کنید که هر کدام از این مواد خوراکی برای تأمین کدام مادة مغذی در جیره استفاده می  شود. ٥

 جدول زیر را کامل کنید. ٦

مادة خوراکیشرح

1ـ ......................................................................... منابع تأمین  کنندة کربوهیدرات
2ـ .........................................................................
3ـ .........................................................................
4ـ .........................................................................

1ـ ......................................................................... منابع تأمین  کنندة پروتئین
2ـ .........................................................................
3ـ .........................................................................
4ـ .........................................................................

1ـ ......................................................................... منابع تأمین  کنندة مواد معدنی
2ـ .........................................................................
3ـ .........................................................................
4ـ .........................................................................

1ـ ......................................................................... منابع تأمین  کنندة ویتامین  ها
2ـ .........................................................................
3ـ .........................................................................
4ـ .........................................................................

فعالیت 
کارگاهی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(
نمرهاستاندارد )شاخص  ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

1

تهیه 
مواد 
اولیة 
خوراک

مراجعه به مراکز فروش علوفه 
و کنسانتره و استعالم قیمت، 

خرید مواد اولیة خوراک 

 تهیة مناسب مواد اولیة 
خوراک

تهیة نسبتاً مناسب مواد 
اولیة خوراک 

تهیة نامناسب مواد اولیة 
خوراک

3تأمین خوراک باکیفیت با قیمت مناسب

2تأمین خوراک با کیفیت متوسط با قیمت متوسط

1تأمین خوراک نامرغوب با قیمت باال

نحوة ساخت جیره غذایی چگونه است؟ 

جیرة غذایی مخلوطی از چند مادة خوراکی است که دارای مقدار و نسبت صحیحی از انرژی و مواد مغذی 
مختلف بوده و چنانچه روزانه و به میزان کافی در اختیار دام قرار گیرد، احتیاجات آن را از نظر انرژی، پروتئین، 

مواد معدنی و سایر مواد مغذی در این مدت تأمین می  کند.

به  طور کلی با توجه به نژاد، جنس، وزن، وضعیت دام و مانند آن چند نوع جیرة غذایی وجود دارد:
 جیرة نگهداری: جیره ای است که دام با مصرف آن هیچ نوع تولید و افزایش یا کاهش وزنی نخواهد داشت  1

و شرایط دام را از نظر سرزندگی، سالمت و وضعیت طبیعی حفظ می کند. جیرة مذکور در حقیقت حداقل 
نیاز یک حیوان است.

                                  نمونه ای از جیرة پلت                                         تغذیۀ یونجه و کاه در آخور



98

 جیرة آبستنی: این جیره برای میش یا بز  آبستن در نظر گرفته می  شود که بر حسب مدت آبستنی،  ٢

مرحلة آبستنی )ابتدا، اواسط یا دو ماه آخر(، دورة آبستنی )اول یا باالتر( و وضعیت بارداری )یک قلو یا چندقلو( 
تنظیم می  شود.

 جیرة تولید: این جیره براساس تولیدات گوسفند و بز )شیر، گوشت، پشم، پوست، کرک، مو و مانند آن(  ٣

تنظیم می  شود. 

هنگام تغییر دادن جیرة غذایی، این عمل را به تدریج انجام دهید تا حیوان دچار تنش نشود. توجه

روش  های تغذیه را می  توان به انواع تغذیه از چراگاه و تغذیة دستی تقسیم  بندی کرد.

                                                        تغذیۀ دستی                                                تغذیه از چراگاه

روش تهیه و تنظیم جیره  های غذایی متعادل
برای تهیة یک جیرة متعادل باید از میزان احتیاجات گوسفند و بز به مقدار مادة خشک، انرژی، پروتئین 

و مواد مغذی انواع خوراک اطالع داشت. 
برای تنظیم یک جیرة متعادل باید به ترتیب زیر عمل شود:

 احتیاجات غذایی یا حد مجاز تغذیة گوسفند و بز با توجه به چرخة تولید تعیین و نوشته شود. معموالً  1
احتیاجات غذایی بیانگر حداقل مواد مغذی است که باید از جیرة غذایی تأمین شود. عوامل مؤثر در 
تعیین احتیاجات غذایی عبارت از سن، جنس، وزن بدن، نوع تولید )نگه داری، رشد، پرواری، تولید مثل، 

تولید پشم و مانند آن( و میزان تولید می  باشند.
 خوراک  های در دسترس و ترکیب آنها تعیین شود.  ٢

 قیمت هر یک از مواد خوراکی مورد استفاده را باید در نظر گرفت. زیرا یک جیرة غذایی متعادل باید  ٣
حداقل قیمت و حداکثر میزان تولید را داشته باشد.

 حد مجاز مصرف هر یک از اجزای جیره در نظر گرفته شود تا از بروز بیماری  های ناشی از تغذیه  ٤

بیشتر 
بدانیم
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آماده كردن خوراك

همان طور که اشاره شد دام برای تولید مناسب به مجموعه  ای 
از مواد غذایی نیاز دارد. تمام مواد مغذی مورد نیاز گوسفند 
این  کردن  برطرف  برای  لذا  نمی شود،  یافت  علوفه  در  بز  و 
مقدار  و  ترکیب  یک  با  خوراکی  اقالم  از  تعدادی  کمبودها 
مشخص را پس از آسیاب کردن با هم مخلوط کرده و خوراک 
متراکمی به نام کنسانتره تولید می  شود تا حداقل احتیاجات 

نگهداری و تولید دام را تأمین کند. 

شود. جلوگیری 
 مقدار مادة خشک جیره در حد مناسب تنظیم شود، چون خوراک  ها دارای مقادیر متفاوت رطوبت  ٥

هستند.

جیرة غذایی باید به نحوی تنظیم و تغذیه شود که جنبه  های تولید، بازده و اقتصادی نیز در نظر گرفته 
شود و احتمال بروز بیماری و عوارض تغذیه  ای کاهش یابد.

آنچه اهمیت دارد آن است که مادة خشک کافی به حیوان تغذیه شود. چرا؟ بحث 
کالسی

با توجه به منابع موجود در کتابخانه جداول زیر را کامل کنید.

حد مجاز مورد استفاده در جیرة گوسفند و بزمواد خوراکی مصرفی در جیرة گوسفند و بز

جو

سبوس گندم

نمک

کنجالة پنبه دانه

کنجالة سویا

تحقیق 
کنید
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کنسانتره ترکیبی از تعدادی مواد خوراکی است که همراه علوفه باید همة عناصر و مواد مغذی ضروری بدن 
دام را تأمین کند. 

آنچه دربارة کنسانتره می  دانید در کالس درس بیان کنید. بحث 
کالسی

دام اصوالً حیوان علف  خوار است، نه دانه خوار. بنابراین، برای حفظ سالمت، تولید و رفاه بهتر است از علوفه های 
بسیار مرغوب در حد توان استفاده کرد، و هر چه کمبود وجود داشت با کنسانتره جبران نمود. به عبارت 
دیگر، کنسانتره محور اصلی در تغذیة دام نباشد، بلکه تالش دامدار در پرورش دام، باید تولید یا خرید علوفة 
مرغوب باشد، و اگر کمبود وجود داشت، یا علوفه در دسترس نبود، به استفاده از کنسانتره هم توجه نماید، 
زیرا کنسانتره در دام تنش  های خاص خود را ایجاد می کند. پس برای حفظ سالمت دام همواره باید به دنبال 

علوفة با کیفیت بود.
اما با توجه به فقر ارزش غذایی علوفه و مراتع در ایران، دامدار ناچار به استفاده از کنسانترة بیشتر در جیرة 
غذایی دام است، و البته باید نکات ضروری در تغذیة کنسانتره و نسبت های مناسب را به شدت رعایت نماید.
تهیة خوراک به روش صحیح تنها به وسیلة دستگاه هایی مانند آسیاب و مخلوط کن1 امکان پذیر است. در واقع 

تهیة خوراک، مخلوط کردن نسبت خاصی از مواد خوراکی با یکدیگر است. 
با توجه به نوع جیرة غذایی، برای تهیة کنسانتره مواد غذایی مورد نیاز را وزن کرده و در داخل چالة آسیاب 
و یا مخلوط کن می ریزیم. مواد نرم تر مانند نمک و یا مکمل ها در چالة مخلوط کن ریخته می  شود زیرا نیاز 
به آسیاب شدن ندارد و مواد درشت مانند دانه های جو، ذرت و گندم در چالة آسیاب تخلیه می  شود. بعد از 
وزن کردن و ریختن مواد غذایی در چالة آسیاب آن را روشن کرده تا مواد خوراکی از طریق باالبر به آسیاب 

و سپس به مخلوط کن منتقل شود.

mixer ـ1

هر چه کیفیت علوفه کمتر باشد، الزم است کنسانترة غنی تر و بیشتری در اختیار حیوان قرار داده شود 
تا کمبودهای احتمالی پیش نیاید، تولید حفظ شود و سود کافی و مطمئن حاصل گردد.

توجه

قبل از توزین مواد خوراکی از صحت و تنظیم بودن ترازو اطمینان حاصل کنیم. اخالق 
حرفه ای

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

توجه
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تهیۀ کنسانتره
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار، چکمه، ماسک   1
 مواد خوراکی جیره ٢

 ترازو   ٣
 آسیاب، مخلوط کن )میکسر( ٤

 باالبر   ٥
 کیسه  ٦

مراحل انجام کار 
 لباس کار بپوشید. 1

 مواد خوراکی مورد استفاده در دستورالعمل غذایی را مشخص کنید. ٢
 اجزای خوراک مورد نیاز جیره را با دقت وزن کنید.  ٣

توجه: اجزای با مقدار زیاد در جیره مانند ذرت، جو، کنجاله سویا و مانند آن را با استفاده از ترازوی 
بزرگ و اجزای کم وزن جیره مانند نمک، مکمل های معدنی و ویتامینه را با استفاده از ترازوی دیجیتالی 

گرمی وزن کنید )ترازو با دقت باال(. 
 با توجه به نوع و اندازة مورد نیاز کنسانتره، الک مناسب را انتخاب کنید. ٤

 خروجی دستگاه باالبر را با ظرفیت آسیاب تنظیم نمایید. ٥
 قبل از روشن کردن دستگاه، آن را کاماًل تمیز کنید.  ٦

 ابتدا مخلوط کن و سپس آسیاب را روشن کنید. ٧
 بعد از رسیدن موتور آسیاب به دور مناسب، باالبر را روشن کنید. ٨

 اجزای خوراک را که نیاز به خرد شدن دارند )ذرت، جو، کنجاله سویا( آسیاب کنید. ٩
 برای مخلوط کردن مکمل ها و مواد کم مصرف )نمک، مکمل های معدنی و ویتامینه(، پس از توزین،  10

آنها را با مقداری خوراک آسیاب شده مخلوط کنید و سپس داخل چالة مخلوط کن بریزید.
 بعد از افزودن مواد کم مصرف به داخل مخلوط کن بسته به نوع مخلوط کن زمان کافی بدهید تا کاماًل  11

مخلوط شوند.
1٢ سپس خوراک آماده را در کیسه های بزرگ ریخته و برای استفاده در انبار بچینید.

1٣ محل نگه داری کیسه های محتوی خوراک باید کاماًل خشک، خنک و دور از نور آفتاب و رطوبت 
باشد.

فعالیت 
کارگاهی

زمان الزم برای مخلوط شدن مواد خوراکی در داخل میکسر به چه عواملی بستگی دارد؟ بحث 
کالسی
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از وارد کردن دست در محفظة ورودی دستگاه آسیاب و مخلوط کن در زمان روشن بودن دستگاه خودداری 
کنید  .

ایمنی

خرد کردن علوفه )کاه یا یونجه(
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار، چکمه، ماسک  1
 کاه  ٢

 یونجه   ٣
 علوفه خردکن   ٤

 چهار شاخ  ٥
 کیسه  ٦

مراحل انجام کار
 لباس کار بپوشید. 1

 مقدار کاه و یونجة مورد استفاده در دستورالعمل  ٢
غذایی را مشخص کنید.

 کاه و یونجة مورد نیاز جیره را با دقت وزن کنید.  ٣
 قبل از روشن کردن دستگاه، خروجی و اطراف آن را کاماًل تمیز کنید. ٤

 بسته های کاه و یونجه را بررسی کنید تا اجسام خارجی مانند سنگ، میخ و مانند آن در آنها نباشد. ٥
 طبق دستورالعمل دستگاه را طوری تنظیم کنید تا اندازة قطعات علوفه 3 تا 5 سانتی  متر باشد. ٦

 علوفه خردکن را روشن کنید. ٧
 پس از رسیدن تیغه ها به سرعت مناسب، بسته های کاه یا یونجه را با چهار شاخ از دریچة ورودی وارد  ٨

محفظة تیغه ها کنید.
 قبل از انباشته شدن علوفة خرد شده در قسمت خروجی دستگاه، آن را خاموش کرده و کاه یا یونجة  ٩

خرد شده را داخل کیسه بریزید.
 کیسه های پُر شده از علوفه را برای استفاده در انبار بچینید. 10

 پس از انجام کار دستگاه را تمیز کنید و وسایل را در محل خود قرار دهید. 11

فعالیت 
کارگاهی

هنگام استفاده از علوفه خردکن از نزدیک کردن دست یا لباس به تیغه ها جداً خودداری کنید. ایمنی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد
 )ابزار، مواد، تجهیزات، 

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

نمرهداوری/نمره دهی(

2

آماده 
کردن 
خوراک 

دام

آسیاب، میکسر، ترازو، انبار 
علوفه
زمان

آماده کردن مناسب خوراک
آماده کردن نسبی خوراک

آماده کردن نامناسب خوراک

3خوراک مناسب

2خوراک نسبتاً مناسب

1خوراک نامناسب

خوراك دهی

تهیة خوراک یکی از مهم ترین کارهایی است که باید مورد توجه دامداران قرار گیرد. گله ای که با جیرة غذایی 
مناسب تغذیه می  شود، دارای باروری و تولید باال بوده، تعداد بره های بیشتری را تولید می کند و در برابر عفونت ها 

و بیماری ها مقاوم تر است.
بیشترین هزینه در پرورش گوسفند و بز مربوط به خوراک است. بنابراین ضروری است که دامدار منابع غذایی 
در دسترس را ارزیابی کرده و آنها را طوری تنظیم کند که جیرة مناسبی در اختیار گله قرار گرفته و به ازای 
هر رأس دام درآمد خوبی کسب نماید. همان طور که قباًل اشاره شد 6 )شش( مادة مغذی که برای دام فراهم 
می کنیم، عبارت اند از: چربی و کربوهیدرات )منابع انرژی(، پروتئین، ویتامین ها، مواد معدنی و آب. انرژی 
در جیرة روزانه از مخلوط دانة غالت و علوفه به دست می آید. هرگاه به گله ای خوراک کافی داده نشود نباید 
انتظار تولید مناسب را از گله داشت، چه بسا اگر کمبود مواد غذایی ادامه یابد دام دچار بیماری نیز می  شود. 

چگونه دامدار می تواند از تأمین مواد غذایی مورد نیاز دام خود اطمینان نماید؟
 آزمایش کیفی خوراکی  1

 اطالع از تغییر نیازهای غذایی در طول چرخة تولید  ٢
 محاسبة جیرة روزانه ٣

 اندازه گیری وضعیت بدن دام ٤
 کافی بودن فضای آخور  ٥

 اطمینان از منابع آب عاری از عوامل بیماری  زا . ٦

بیشتر 
بدانیم

آماده كردن خوراك بر حسب وضعیت گله 

در پرورش دام با توجه به وضعیت گله تغذیه انجام می  شود، زیرا گله گوسفند بر حسب وضعیت )سن و جنس( 
به گروه هایی تقسیم می شوند که دارای نیازهای متفاوتی هستند.
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دسته بندی گله برای تغذیه

برای هر گروه گوسفند و بز جیرة جداگانه ای تنظیم شده و در اختیار همان گروه قرار می گیرد. تغذیة دام  های 
سبک داشتی به سه دسته زیر تقسیم می شود: 

 تغذیة بره و بزغاله 1

 تغذیة میش و بز ماده ٢

 تغذیة قوچ و بز نر ٣

1ـ تغذیۀ بره و بزغاله

تغذیۀ نوزاد: معموالً بره و بزغاله بالفاصله پس از تولد قادر به ایستادن بوده، در مدت کمی خود را به پستان 
مادر برای خوردن شیر نزدیک می کند. در این صورت بهتر است پستان مادر به وسیلة دامدار تمیز شود تا 

عوامل بیماری  زا به بره یا بزغاله منتقل نشود.

ممکن است در روزهای اولیه )معموالً زایش های اول( مادر، نوزاد را قبول نکند و از شیر دادن به بره یا بزغاله 
امتناع نماید. بنابراین باید با روش  های مختلف از جمله نگه داری نوزاد و مادر در یک جایگاه انفرادی، مادر را 
وادار به شیردهی کرد. درصورتی که علت شیر ندادن زخم یا تورم پستان مادر باشد، باید سریع مادر را معالجه 

کرد و سعی شود از آغوز سایر مادرها با رعایت موارد بهداشتی به نوزاد خورانیده شود. 

آغوز یا ماک چیست؟ چرا تغذیه با آن در ساعات اولیة زندگی، برای بره یا بزغاله بسیار اهمیت دارد؟ تحقیق 
کنید

در ابتدای تولد میزان نیاز روزانة بره یا بزغاله به شیر مادر، حدود 10 درصد وزن بدن است که باید در 
چندین مرحله )حداقل 3 بار( به آن خورانیده شود.

توجه
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تغذیة نوزاد از تولد تا شیرگیری

اصوالً بره ها و بزغاله ها از بدو تولد حدود 2 تا 3 هفته فقط از شیر مادر تغذیه می کنند. از هفتة دوم و سوم به 
بعد باید به آنها مقداری علوفه داد تا کم کم به خوردن مواد علوفه ای عادت کنند. 

یک بره یا بزغالة 4 کیلوگرمی به چه میزان شیر مادر در روز نیاز دارد؟ پرسش

دمای مناسب آغوز و شیر در زمان مصرف حدود 35 درجة سانتی گراد است. رعایت نکردن آن سبب 
اسهال و تلفات در بره و بزغاله و در نتیجه کاهش سود خواهد شد.

اخالق 
حرفه ای

در دین اسالم، سفارش ها و رفتارهای اعجاب انگیزی دربارة ترحم بر جانداران بیان شده است. درصورتی که 
چهارپایان نوزاد دارند، بر صاحبان آنها الزم است که تمام شیر آنها را ندوشند و به اندازه ای که برای نوزاد 

آنها کافی باشد، شیر در پستان باقی بگذارند.

بیشتر 
بدانیم

در زمانی که بره فقط از شیر مادر تغذیه می کند، 
شیر مستقیماً وارد شیردان می  شود؛ چون عماًل 
سایر قسمت  های معده )شکمبه، نگاری، هزارال( 
از نظر هضم غیر فعال بوده و رشد چندانی هم 
 به تدریج به خوردن  بنابراین باید بره نکرده اند، 
 کنسانتره   و  علوفه جمله  خوراکی از   مواد سایر
عادت کند تا سایر بخش های معده رشد و نمو 

نماید. 

کدام بخش از معده بره یا بزغالة شیرخوار فعال تر و بزرگ تر از سایر قسمت  های معده است؟ بحث 
کالسی
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بره و بزغاله از هفتة دوم یا سوم به بعد عالوه بر شیر مادر )نیاز اولیه به شیر مادر 10 درصد وزن بدن نوزاد 
در ابتدای تولد و 7 تا 8 درصد وزن بدن در پایان از شیرگیری( باید روزانه حدود 25 تا 50 گرم کنسانتره و 
از هفتة هشتم به بعد  400 تا 500 گرم در اختیار بره و بزغاله قرار داد. در این مدت باید علوفه های مرغوب 

)یونجه و شبدر( به مقدار کافی در اختیار بره ها قرار گیرد.

اگر بره ها و بزغاله ها برای چرا به مراتع می روند باید مراتع خوب را در اختیار بره ها قرار داد. بدین معنی 
که مراتع در صورت امکان با نرده کشی یا تورکشی طوری تقسیم شوند تا قسمت خوب مرتع به بره ها 

اختصاص یابد و نرده ها طوری باشد که میش ها نتوانند وارد آن مرتع گردند. 
اگر بره ها به مرتع برای چرا برده نمی شوند، علوفة خشبی و کنسانتره در اختیار آنها به صورت دستی 

قرار داده شود.

مراقب 
باشید

تاریخ از شیرگیری بره و بزغاله 2 تا 3 ماه بعد از تولد است. چند روز مانده به زمان از شیرگیری باید شیر 
میش ها به صورت دستی دوشیده شود و سپس به مدت کمی اجازه داده شود تا بره ها در کنار مادرهای خود 
بمانند. در این زمان چون شیر میش ها کاهش می یابد و بره و بزغاله ناچار است برای سیر کردن شکم خود از 

علوفه و کنسانتره بیشتری استفاده نماید؛ بنابراین بره به استفاده از علوفه عادت می کند.

در مورد بره های داشتی مصرف کنسانترة کمتر ولی مصرف علوفة خشبی زیادتر و در مورد بره های 
پرواری باید تغذیه با کنسانتره بیشتر و مصرف علوفة خشبی کمتر شود. 

توجه

هدف از شیرگیری بره چیست؟ بحث 
کالسی

تغذیة نوزاد با شیر خشک یا مواد جانشین شیر با چه هدفی صورت می گیرد؟ بحث 
کالسی
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نیاز بره ها و بزغاله ها: مقدار ماده خشک مورد نیاز بره ها در هفتة اول زندگی حدود 250 گرم و از هفتة 
پنجم به بعد به 350 تا 400 گرم افزایش می یابد؛ به عبارت دیگر در هفته  های اول و دوم روزانه 1/5 لیتر 
شیر و در هفتة پنجم 5 /2 تا 3 لیتر شیر با غلظت 16 درصد مادة خشک طی دو تا سه نوبت در روز باید به 

بره ها و بزغاله ها داده شود.

نکات مهم قابل بررسی در مورد تغذیه با جایگزین های شیر شامل موارد زیر است:
 نوزاد حداقل 24 ساعت پس از تولد با مادر نگه داری می  شود تا آغوز دریافت نماید. 1

 در صورت مرگ مادر حتماً از آغوز سایر مادرها به بره یا بزغاله خورانیده شود. ٢
 در صورت نبود ماک یا آغوز، نوزاد با شیر معمولی تغذیه و مواد ویتامینه و آنتی بیوتیک و گاماگلوبولین  ٣

به بره تزریق شود.
 در روز دوم به بعد، نوزاد از مادر جدا و پس از 5 تا 6 ساعت گرسنگی، بره ها را به سرپستانک های  ٤

مصنوعی ویژه هدایت کرده تا از طریق مادر مصنوعی تغذیه شوند.
 مادر مصنوعی می تواند حاوی شیر معمولی یا پودر شیر خشک یا جایگزین شیر باشد. ٥

 در بین بره های 3 تا 4 روزه، وجود بره های 10 تا 15 روزه که به تغذیة شیر از مادر مصنوعی عادت  ٦
کرده اند، در فراگیری و استفاده از مادر مصنوعی برای نوزادان بسیار مؤثر است.

ویتامینی،   جایگزین شیر باید حداقل حاوی 21 تا 22 درصد پروتئین، مواد   پودر شیر خشک یا ٧
معدنی و چربی بیشتری نسبت به شیر معمولی باشد.

بیشتر 
بدانیم

تغذیۀ بره و بزغاله پس از شیرگیری: پس از شیرگیری، بره ها به دو قسمت نر و ماده تقسیم می شوند و 
به طور جداگانه نگه داری می گردند. خود این گروه ها نیز به دو گروه حذفی )پرواری( و داشتی )جایگزین گله( 

تقسیم می شوند که هر کدام تغذیة جداگانه دارند.
یکی از نکات مهم در مدیریت تغذیة بره های پرواری جلوگیری از بیماری اسیدوز است. برای جلوگیری از 
با حدود 200 گرم شروع کنید و  را  با کنسانتره  بر ه ها  تغذیة روزانه  ناگهانی،  بیماری اسیدوز و تلف شدن 

دهید. افزایش  به تدریج 

شرایط از شیرگیری
 سن بره ها حدود 8 تا 15 هفته باشد. 1

 بره یا بزغاله در زمان از شیرگیری باید روزانه 200 تا 250 گرم کنسانتره مصرف نمایند. ٢
 وزن شیرگیری حداقل 3 تا 4 برابر وزن تولد آنها باشد. ٣

 باید نوزادان از هفتة دوم به بعد به خوردن علوفه و مواد کنسانتره عادت کرده باشند. ٤

بیشتر 
بدانیم
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در مورد بیماری اسیدوز در گوسفند و بز مطالعه کرده و گزارش آن را در کالس درس بیان کنید. تحقیق 
کنید

٢ـ تغذیۀ میش و بز ماده
بره ها و بزغاله های یک ساله باید قبل از آمیزش رشد مناسبی داشته باشند. وزن بره ها و بزغاله ها در زمان 
آمیزش 80  ـ60 درصد وزن بلوغ آن نژاد است. سوء تغذیه در این دوران سبب افزایش تلفات جنین در ابتدا و 
انتهای دورة آبستنی در بره میش ها می  شود. میش ها و بزهای ماده، به منزلة رکن اصلی صنعت گوسفندداری 
هستند. تغذیه و اعمال مدیریت صحیح اثر سریع بر تولید دارند. از میش و بزهای بالغ )8  ـ3 ساله( باید فقط 

برای نگه داری تغذیه نمود. 

نمونه جیرة پیشنهادی بره های داشتی با افزایش وزن 
متوسط ٢00 تا ٢٥0 گرم در روز

گرم/ رأس/ روزمادة خوراکیردیف

400 تا 500یونجة خشک1

ـسیلوی ذرت2

350 تا 400کنسانتره3

50 تا 100کاه4

نمونه جیرة پیشنهادی بره های پرواری با افزایش وزن 
متوسط 100 تا ٢٥0 گرم در روز 

گرم/ رأس/ روزمادة خوراکیردیف

350 تا 650یونجة خشک1

ـسیلوی ذرت2

350 تا 500کنسانتره3

50 تا 200کاه4

بیشتر 
بدانیم
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تغذیة میش و بز ماده به پنج مرحلة زیر خالصه می  شود:
الف ـ خوراک دهی به هنگام جفت گیری

ب ـ خوراک دهی به هنگام آبستنی
ج ـ خوراک دهی به هنگام بره زایی
د ـ خوراک دهی به هنگام شیردهی
هـ ـ خوراک دهی به هنگام خشکی.
الف ـ تغذیه به هنگام جفت گیری

تغذیه بر بازده تولید مثل از طریق ترشح هورمون ها )به ویژه هورمون  مترشحه از غده هیپوفیز )LH( و هورمون  
مترشحه از لوزالمعده )انسولین(( اثرگذار بوده و با افزایش سطح تغذیة مناسب تولید انسولین افزایش یافته 
و باعث برداشت گلوکز شده و در نتیجه انرژی الزم برای تولید هورمون های جنسی و افزایش تخمک ریزی 
فراهم می گردد. بدین منظور پس از پایان شیردهی تا حدود 3 هفته قبل از قوچ اندازی، تغذیة میش و بزهای 
ماده درسطح جیرة نگه داری است تا میش ها قدری الغر شوند. سپس تا قوچ اندازی، میش ها را با کنسانتره 
و علوفه های مرغوب تغذیه می نمایند. این عمل را تغذیه با جیرة تکمیلی )فالشینگ1( گویند. با این روش 

تغذیه ای، درصد آبستنی و بازده بره دهی افزایش می یابد.

Flushing ـ1

مزایا و معایب تغذیة بیش از حد مجاز در گوسفند و بز چیست؟ بحث 
کالسی

میش ها و بزهای مادة چاق به عمل فالشینگ کمتر پاسخ مثبت می دهند و نیز ماده های بالغ نسبت به 
میش های جوان عکس العمل بهتری را نشان می دهند.

توجه

نمونه جیرة پیشنهادی میش ها در هنگام فالشینگ و جفت گیری

گرم/ رأس/ روزمادة خوراکیردیف

300 تا 450یونجة خشک1

500 تا 750سیلوی ذرت2

450 تا 500کنسانتره3

75 تا 200کاه4

بیشتر 
بدانیم



110

ب ـ تغذیۀ میش و بزهای بالغ ماده به هنگام آبستنی

استروژن هورمونی است که غلظت آن در خون به طور طبیعی در هنگام آبستنی کاهش می یابد. در 
نمی گیرد. آبستنی صورت  آن  افزایش  صورت 

بیشتر 
بدانیم

میش ها را دو هفته قبل از جفت گیری از چراگاه حاوی علوفه خانوادة بقوالت )لگومینه( خارج کنید و 
به چراگاه دارای علوفه خانوادة گندمیان )گراس یا گرامینه( انتقال دهید. ترکیبات استروژنی موجود در 
گونه های لگومینه مانند یونجه و شبدر، از آبستن شدن میش و بزهای ماده ممانعت می کند. بنابراین از 
دو هفته قبل و یک هفته بعد  از جفت گیری، روزانه 300ـ200 گرم غالت )ذرت، جو، یوالف و سورگوم 

یا ذرت خوشه ای( به میش و بزهای ماده تغذیه کنید.

اخالق 
حرفه ای

وزن میش ها و بزها طی دورة آبستنی 10 تا 15 کیلوگرم اضافه می  شود که ناشی از وزن جنین در نتیجة 
بافت های همراه و مایعات جنینی است، بنابراین برای جلوگیری از سخت زایی و چاقی دام، باید به این مسئله 

توجه داشت. 
در یک سوم انتهای آبستنی حدود 75 درصد وزن جنین شکل می گیرد، بنابراین یک سوم آخرآبستنی با توجه 
به کاهش حجم شکمبه در نتیجة افزایش وزن جنین باید مالحظات ویژة تغذیه ای اعمال شود. بنابراین دورة 

آبستنی را به دو بخش می توان تقسیم کرد:
 سه و نیم ماه اول آبستنی: تغذیة میش ها در این دوره زیاد حساس و نگران کننده نیست. در حقیقت،  1

احتیاجات غذایی میش ها در این دوره تقریباً همان احتیاجات نگه داری است. در این دوره تغذیه از چراگاه 
کافی است.

 یک و نیم ماه آخر آبستنی: از مراحل حساس برای میش ها محسوب می  شود و تأمین مواد مغذی در  ٢

این زمان امری حیاتی به شمار می آید؛ به طوری که اگر مواد مغذی مورد نیاز تأمین نشود ممکن است دچار 
آخر  هفته   6 در  کنسانتره  تدریجی مصرف  افزایش  با  می توان  این صورت  در  که  آبستنی شود  مسمومیت 
آبستنی از بروز این بیماری پیشگیری کرد. این احتیاجات را می توان به سهولت و از طریق افزایش تدریجی 

مقدار خوراک مصرفی تأمین نمود. 

تغذیة نامناسب میش و بز در دوران آبستنی چه عواقبی را به دنبال خواهد داشت؟ بحث 
کالسی
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ج ـ تغذیه به هنگام زایمان میش و بز ماده
هنگام زایمان باید میش ها را از سایر گله جدا نگه داری 
کرد تا با علوفة با کیفیت باال تغذیه شوند. دادن سبوس 
با یونجة خشک و مواد ملین مثل گندم و مالس در 
 یبوست   از  زیرا است؛  ثمربخش  ابتدای زایش بسیار
دام جلوگیری می کند. نیاز میش به آب پس از زایمان 
افزایش می یابد. لذا باید یک سطل آب با دمای مناسب 

در اختیار میش قرار گیرد. 

برای میش  و بزهای با جثة متوسط، جیره های زیر کافی است: 
برای میش های با زایمان زمستانه و بهاره

 2ـ  1/8 کیلوگرم علف خشک+ 350ـ220 گرم دانة ذرت 1
 1100ـ900 گرم علف خشک+900 گرم دانة ذرت ٢

 3/5ـ3 کیلوگرم سیلوی ذرت+450ـ400 گرم دانة ذرت و 200ـ100 گرم مکمل پروتئینی. ٣
 3ـ2/5 کیلوگرم سیلوی کم رطوبت+450ـ400 گرم دانة ذرت ٤

برای میش های با زایمان پاییزه
 چراگاه+ 350ـ250 گرم غالت 1

 اگر چراگاه موجود نباشد مانند میش های با زایمان زمستانه باید تغذیة دستی انجام شود. ٢

نمونه جیرة پیشنهادی برای میش های آبستن

گرم/ رأس/ روزمادة خوراکیردیف

350 تا 450یونجة خشک1

ـسیلوی ذرت2

350 تا 550کنسانتره3

70 تا 150کاه4

بیشتر 
بدانیم

مواد معدنی مورد نیاز از جمله کلسیم و فسفر برای تولید شیر و جلوگیری از تب شیر در زمان زایمان 
بسیار حائز اهمیت است. 

توجه

در مورد بیماری تب شیر در گوسفند و بز مطالعه کرده و گزارش آن را در کالس درس بیان کنید. تحقیق 
کنید
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توجه ویژه به میش های شیرده عالوه بر تأمین احتیاجات نگهداری نیاز به رفع احتیاجات تولید شیر نیز دارند. 
میش های جوان و آنهایی که اولین بار زایمان کرده اند، نیاز به تأمین احتیاجات رشد نیز دارند.

در تغذیة میش های شیرده می توان از چند نکتة زیر به عنوان راهنما استفاده کرد:
الف( احتیاجات غذایی در طول دورة شیردهی بیش از سایر اوقات است.

بیشتری  غذای  به  بنابراین  تولید می کنند،  از میش های تک قلو  بیشتری  دوقلوزا شیر  ب( میش های 
دارند. احتیاج 

ج( تولید شیر در میش ها به سرعت به اوج خود می رسد )3ـ2 هفته بعد زایمان( و تا 8 هفته بعد از 
ثابت می ماند و سپس کاهش می یابد. زایمان 

د( تغذیة کامل بره ها در دو ماه اول با شیر صورت می گیرد. بره ها را در 8 هفتگی می توان از شیر گرفت.
یک تا دو روز پس از زایمان، ضرورتی ندارد که میش ها زیاد تغذیه شوند. در این دو روز آب کافی و یک 
خوراک سبک کفایت می کند. در روز سوم پس از زایمان، می توان میش ها را با جیرة معمولی تغذیه 

نمود که جیره های زیر از آن دسته اند: 
 1400ـ1100 گرم علف خشک + 1250 گرم دانة ذرت.

 2/5ـ  1/8 کیلوگرم علف خشک + 700ـ450 گرم دانة ذرت.
 4/5ـ  3/5 کیلوگرم سیلوی ذرت + 700ـ350 گرم دانة ذرت + 250ـ200 گرم کنجالة سویا.

 4/5 کیلو گرم سیلوی کم رطوبت یونجه + 700 گرم دانة ذرت.
چراگاه مرغوب ممکن است کلیة احتیاجات غذایی میش های شیرده را تأمین کند. اگر چراگاه فقیر 

باشد، باید از مکمل غذایی استفاده شود.

               نمونه جیرة پیشنهادی میش های شیرده

گرم/رأس/روزمادة خوراکیردیف

350 تا 550یونجة خشک1

500 تا 750سیلوی ذرت2

350 تا 550کنسانتره3

50 تا 70کاه4

بیشتر 
بدانیم

آنها   احتیاجات غذایی   باید هستند،  متفاوت   لحاظ احتیاجات بسیار  به دوقلوزا  و  مادرهای تک قلوزا
 در طی دوران شیردهی جبران شود.  مادر  کاهش وزن   تا به گونه ای تأمین شود

توجه
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د( تغذیه درحالت نگه داری و خشکی
میش ها پس از دورة جفت گیری تا یک سوم انتهای آبستنی در حالت نگه داری تغذیه می شوند، سپس جیرة 
آبستنی دریافت می دارند. برای جیرة نگه داری گوسفند و بز، چراگاه کافی است. در صورت استفاده از چراگاه 
هزینة تغذیه بسیار کاهش می یابد. در صورت تغذیة دستی می توان از علف خشک، سیلوی کم رطوبت، سیلوی 
ذرت و سورگوم و غالت به عنوان خوراک اصلی استفاده کرد. همچنین، برای افزایش سود می توان بخشی از 

نیاز این حیوانات را با پسماندهای کشاورزی ـ صنعتی فراهم نمود.

نمونه جیرة پیشنهادی میش در حالت خشکی

گرم/ رأس/ روزمادة خوراکیردیف
200 تا 250یونجة خشک1
300 تا 500سیلوی ذرت2
50 تا 70کنسانتره3
250 تا 350کاه4

بیشتر 
بدانیم

٣ـ تغذیۀ قوچ و بز نر
الف( در فصل غیر جفت گیری: معموالً قوچ ها را پس از دورة جفت گیری که اندکی هم الغر شده اند با جیرة 

نگه داری تغذیه می نمایند.

ب( تغذیه قوچ ها به هنگام جفت گیری )فالشینگ(: تا قبل از جفت گیری، استفاده از چراگاه احتیاجات 
غذایی قوچ را برطرف می کند، در فصل جفت گیری اگر قوچ ضعیف باشد، باید روزانه 0/7ـ0/4 کیلوگرم دانة 
ذرت یا جو یا مخلوط دانه های دیگر خورانیده شود. برة  قوچ ها به مقدار بیشتری مواد دانه ای نیاز دارند. در 

نمونه جیرة پیشنهادی قوچ در فصل غیر جفت گیری

گرم/ رأس/ روزمادة خوراکیردیف

200 تا 250یونجة خشک1

300 تا 500سیلوی ذرت2

50 تا 70کنسانتره3

250 تا 350کاه4

بیشتر 
بدانیم
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به مواد  بره های نر سنگین  بره قوچ ها داده شود.  به  تا 2/5 کیلوگرم یونجه  باید روزانه 1/5  خالل زمستان 
خوراکی بیشتری نیاز دارند.

نمونه جیرة پیشنهادی قوچ در فصل جفت گیری

گرم/ رأس/ روزمادة خوراکیردیف

300 تا 450یونجة خشک1

400 تا 550سیلوی ذرت2

500 تا 600کنسانتره3

75 تا 120کاه4

بیشتر 
بدانیم

به صورت  می توان  را  معدنی  مواد  آجر  و  نمک  سنگ 
داد.  قرار  دام  اختیار  در  جداگانه 

توجه

دسته بندی گله گوسفند و بز برای تغذیه
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار، چکمه، ماسک  1
 دفتر ثبت مشخصات  ٢

 گوسفند و بز ٣

فعالیت 
کارگاهی
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

3
دسته بندی 
گله برای 
تغذیه

محل های مناسب برای 
تفکیک گله

گروه بندی صحیح 
گله

گروه بندی قابل 
قبول

گروه بندی غیرقابل 
قبول

3تفکیک مناسب گله برای تغذیه

2تفکیک نسبتاً مناسب گله برای تغذیه

1تفکیک نامناسب گله برای تغذیه

مراحل انجام کار
 لباس کار بپوشید. 1

 با توجه به دفتر ثبت مشخصات ترکیب سنی گله را مشخص کنید. ٢
 بره ها و بزغاله ها تا زمان شیرگیری در جایگاه جداگانه و در کنار میش ها نگهداری شوند.  ٣

 بره ها و بزغاله های نر و ماده را پس از شیرگیری جدا کرده و به جایگاه جداگانه انتقال دهید. ٤
 میش ها و بزهای ماده را بر حسب وضعیت بدنی و شرایط تولید حداقل به دو دسته تقسیم کنید. ٥

 در خارج از فصل جفت گیری قوچ های گله را در مکانی جدا انتقال دهید و با جیرة نگه داری، تغذیه  ٦
کنید.

مدیریت آخور

آخور  از  را  خارجی  اجسام  و  خوراک  بقایای    1

جمع آوری کنید.
  آخور را با جارو و وسایل دیگر تمیز کنید. ٢
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 هنگام تهیة خوراک، اجزای آن را کاماًل مخلوط کنید.  ٣

 آخور باید دارای عمق مناسب باشد تا تغذیة مناسب،  ٤

تغذیه و سالمت دستگاه گوارش حفظ  رفاه دام در طول 
شود. این امر در نهایت موجب بهبود تولید دام خواهد شد.
آخور  در  زدن خوراک  و هم  دفعات خوراک دهی  افزایش 
و  می دهد  کاهش  را  خوراک  کردن  جدا  فرایند  اغلب 

می دهد. افزایش  را  کیفیت  با  علوفة  تغذیه  بنابراین 
 در تغذیة همزمان گله گوسفند و بز فضای کافی آخور  ٥

باید فراهم شود. در غیر این صورت دام  های کوچک جثه 
تولید  از  داده،  دست  از  را  خود  بدنی  وضعیت  پُرتولید  و 
آنها کاسته می  شود. فضای کافی آخور دامدار را مطمئن 
می سازد که تمام میش ها و بزها فرصتی کافی برای مصرف 

جیرة روزانه خود را دارند. 
خوراک  به  دسترسی  برای  کافی  زمان  مدت  دام  ها    ٦

باشند. داشته 
 برنامة تغذیه ای هماهنگ اجرا شود، یعنی برای همة آخورها در  ٧

یک زمان خوراک ریخته شود.

چرا باید قبل از شروع خوراک دهی آخور را تمیز کرد؟ بحث 
کالسی

که  می  شود  باعث  سمت  دو  از  آخور  کف  مالیم  شیب 
نشود. ایجاد  دام  برای  دسترسی  قابل  غیر  و  کور  نقاط 
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل ردیف
کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، 

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

نمرهداوری/نمره دهی(

4
تمیز 
کردن 
آخورها

آخور، جارو
زمان: بعد از خوراک دادن

تمیز کردن کامل آخورها
تمیز کردن نسبتاً کامل آخورها

تمیز نکردن آخورها

3آخور تمیز

2آخور نسبتاً تمیز

1آخور کثیف

 تمیز کردن آخورها
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار، چکمه، ماسک  1
 جارو ، بیل و فرغون  ٢

 کیسه   ٣
مراحل انجام کار:

 لباس کار بپوشید. 1
 با جارو داخل آخورها و اطراف آن را تمیز کنید. ٢

 با بیل بقایای جمع  آوری شده را به داخل کیسه بریزید.  ٣
 کیسه ها را با استفاده از فرغون از محل خارج کنید. ٤
 پس از انجام کار وسایل را در محل خود قرار دهید. ٥

فعالیت 
کارگاهی

دفعات و روش خوراك دهی  

اساس خوراک روزانة گوسفند و بز بر پایة مخلوطی از یونجة خشک و کاه گندم برنامه  ریزی شده و لذا توصیه 
می  شود که در کنار کنسانتره، روزانه مخلوط یونجة خشک و کاه گندم نیز در جیره لحاظ شود.

نمونه ای از روش خوراک دهی در پرواربندی بره در زیر آمده است:
بهترین دفعات تغذیه در سه وعدة صبح، ظهر و شب است.

 شروع مقادیر مصرف برای گوسفندهای کوچک جثه )25 تا 35 کیلوگرم( حداکثر 900 گرم کنسانتره  1
در روز است که طی 3 وعدة مساوی 300 گرمی به اضافة 100 تا 150 گرم مخلوط کاه و یونجه در 

اختیار دام قرار می گیرد. 

بیشتر 
بدانیم
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 برای گوسفندهای متوسط جثه )35 تا 55 کیلوگرم( حداکثر 1350 گرم کنسانتره در روز که طی 3  ٢
وعدة مساوی 450 گرمی به اضافة 250 تا 300 گرم مخلوط کاه و یونجه در اختیار دام قرار می گیرد. 
 برای گوسفندهای بزرگ جثه )باالی 60 کیلوگرم( حداکثر 1800 گرم کنسانتره در روز که طی 3  ٣
وعدة مساوی 600 گرمی به اضافة 450 تا 500 گرم مخلوط کاه و یونجه در اختیار دام قرار می گیرد. 

چنانچه به هر علت یونجه موجود نباشد فقط از کاه گندم استفاده گردد.
مقدار  این جیره، می  توان  به  عادت پذیری شکمبة گوسفندان  و  زمان 14روز  از گذشت مدت   پس  ٤
مصرف را به ترتیب برای گوسفند کوچک جثه تا 450 گرم، گوسفند متوسط جثه تا 600 گرم و گوسفند 
بزرگ جثه تا 750 گرم کنسانتره در هر وعده افزایش داد و به همان نسبت نیز مقادیر مخلوط یونجة 

خشک و کاه گندم در وعده های غذایی افزایش یابد.
 در هر وعده با توجه به نیاز گوسفندان و بزها کنسانتره در آخورها توزیع شود. ٥

 خوراک در آخور هر چند وقت یک بار هم زده شود. این امر باعث تحریک مصرف خوراک بیشتر در  ٦
دام کاهش  برای  انتخاب  و جیره یکدست می گردد و حق  تازه تر می شود  بوی خوراک  دام  ها می شود. 

می یابد و این موارد نکات مهمی برای افزایش تولید است.
 امکان دسترسی به آب آشامیدنی کافی و بهداشتی در تمام طول روز برای دام فراهم باشد. ٧

خوراک دهی گوسفند و بز 
مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز

 لباس کار، چکمه و ماسک  1
 کنسانتره آماده  ٢

 کاه و یونجه خرد شده  ٣
 ترازو  ٤

 ساعت  ٥
 بیل و چهار شاخ  ٦

مراحل انجام کار
 لباس کار بپوشید.  1

 بر اساس تقسیم بندی گله میزان کنسانتره و علوفه مورد نیاز را به پای آخورها منتقل کنید. ٢
 کنسانتره و علوفه را با چهار شاخ با هم مخلوط کنید. ٣

 در ساعت مشخص خوراک را به داخل آخور ریخته و به صورت یکنواخت توزیع کنید. ٤
 کیسه های خالی خوراک را از پای آخورها جمع  آوری کرده، به انبار خوراک انتقال دهید. ٥

فعالیت 
کارگاهی
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تغذیۀ گوسفند و بز

توزیع خوراک در آخورها به روش دستی

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

خوراک دهی5

کنسانتره
علوفه

بیل، فرغون
آخور

تولید مناسب
تولید قابل قبول
تولید نامناسب

٣خوراک دهی مناسب

٢خوراک دهی نسبتاً مناسب

1خوراک دهی نامناسب
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ارزشیابی شایستگی تغذیۀ دستی گوسفند و بز

شرح کار:
1ـ تهیة مواد اولیه خوراک

2ـ آماده کردن خوراک
3ـ دسته بندی گله برای تغذیه

4ـ تمیز کردن آخورها
5  ـ خوراک دهی

6  ـ رعایت اصول بهداشتی در تغذیه
7ـ تهیة گزارش تغذیه

استاندارد عملکرد:
تهیة اقالم خوراکی، آماده کردن خوراک و خوراک دهی برای 100 رأس گوسفند و بز طبق گروه بندی.

شاخص ها:
1ـ تهیة اقالم خوراکی با قیمت مناسب برای 100 رأس گوسفند و بز

2ـ آماده کردن خوراک طبق دستورالعمل جیرة غذایی
3ـ گلة تفکیک شده طبق گروه بندی

4ـ نبود بقایای خوراک و اجسام خارجی در آخورها
5  ـ انتقال خوراک به آخورها طبق گروه بندی

6  ـ سالمت گله و تولید مناسب
7ـ نمون برگ های تکمیل شده

شرایط انجام کار:
انبار علوفه، انبار مواد متراکم و گوسفند و بز.

ابزار و تجهیزات:
ترازو، وسایل رطوبت سنج علوفه، آسیاب و میکسر، علوفه خردکن، بیل، فرغون و چهارشاخ.

معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحلۀ کارردیف
1تهیة مواد اولیة خوراک1
2آماده کردن خوراک دام2
1دسته بندی گله برای تغذیه3
2تمیز کردن آخورها4
2خوراک دهی5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
زمان بندی، محاسبه، فناوری مناسب، ایمنی فرد، وسایل و تجهیزات و گلة گوسفند و بز در حین 

خوراک دهی، بهداشت خوراک، دفن پسماندها در مکان مطلوب، صداقت در کار و درستکاری
2

*میانگین نمرات

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