
به نام خدا

کاروفناوری هشتم

جلسه اول



فواید حیوانات برای انسان ها

 و خوراک ، پوشاک ، دارو : تامین بسیاری از نیازهای انسان ها مانند...

 به شمار می رودصنعت پر درآمد امروزه پرورش حیوانات یک.



دارو
پیشگیری و درمان بیماری ها

انواع حیوانات

عسل
خوراک انسان

زنبور عسل

کیف
حمل وسایل شخصی

غگاو ، گوسفند ، شترمر

تخم مرغ
خوراک انسان

مرغ

نخ
تولید پارچه ، فرش و لباس

شمگوسفند ، بز ، کرم ابری

کتاب82صفحه 



اهمیت پرورش و نگه داری حیوانات اهلی بومی

یگاو نژاد تالش

نژاد الری

اهلیحیواناتبعضیکشورها،ازبعضیدر
آنبهمتعلقهاآننژادکهدارندوجود

.کشورهاست

هایویژگیپژوهش،ومطالعهباکارشناسان
.بخشندمیبهبودراحیواناتاینتولیدی

مانندبومیاهلیحیواناتنیزماکشوردر
خروسومرغگاو،،گوسفندگوناگوننژادهای

.داردوجود



انواع نژادهای گوسفند در ایران



مشاغل مرتبط با پرورش و نگه داری حیوانات اهلی

 پرورش و نگهداری حیوانات اهلی: گروه اول
کسب درآمد از فروش مستقیم محصوالتی که از حیوانات

...گوشت ، شیر ، پشم و : به دست می آید ، مثل 

 فرآوری محصوالت گروه اول : گروه دوم
...  کسب درآمد از تولید ماست ، کره ، پنیر و 

.تولید نخ و فرش از پشم



مشاغل بومی در زمینۀ دامپروری

...پوست، ماست، شیر وکننده ی تولید زپرورش گوسفند و ب

...کننده ی عسل ، موم ، ژله رویال و تولید زنبور داری

کننده ی گوشت و تخم مرغتولید مرغ داری

کننده ی الیاف و نخ ابریشمتولید  پروش کرم ابریشم

کتاب84صفحه 



حیواناترفتار با 

هنگام -ها را چید آن با آرامی پشم -حیوان باید علوفه و غذا داد به با مهربانی گوسفند
.ردکاز حمله و زدن حیوان خود داری -بیماری و نظافت آنها باید مراقب بود 

نیچیشیر دوشی و پشم همکاری هنگام 
شیر بیشترگوشت و تولید 

.  شوددنبال کردن مرغ ها خودداری از 
.جلوگیری شود از جابجایی ناگهانی و ضربه زدن و پرت کردن آنها

تولید گوشت و تخم مرغ بیشترمرغ

کتاب84صفحه 



اهلىحیوانات مراحل پرورش 



کتاب85صفحه تکلیف



استانداردها و قوانین

یدکنرعایتراایمنطقهوملیقوانینواستانداردهابایدحیوانات،پرورشودارینگهدر.

باشندداشتهارتولیدراندمانبهترینتوانندمىقوانینواستانداردهارعایتباکنندگانتولید.

ظورمنهمینبهباید،دهیدپرورشوکنیددارینگهزیادتعداددرراحیواناتبخواهیداگر
بهجامعهافرادسالمتتاکنیدرعایتمسکونیمناطقوشهرازرااستانداردومناسبیفاصله
.نیفتدخطر



استانداردها و قوانین



برخی عالئم

سازمان حفاظت محیط زیستمحل عبور حیوانات وحشیمحل عبور حیوانات اهلی



برخی وسایل پرورش و نگه داری حیوانات اهلی

وارد کردن هوا و اکسیژن در آبوجهتبدیل تخم پرندگان به جگرم کردن جوجه ها

کتاب86صفحه 



پایان جلسه اول
پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات

کاروفناوری هشتم



به نام خدا

کاروفناوری هشتم

پرورش جوجۀ گوشتی مرغ یا بلدرچینجلسه دوم



ابزار و وسایل مورد نیاز



آماده سازی فضاى نگه دارى جوجه

 باشدو شو قابل شست باید داری جوجه ی نگه جعبه.

 دهیددور از رفت و آمد است، قرار و گرادسانتی درجه ی 25که دمای آن حدود محلىرا در جعبه.

 کنیدضدعفونىبتادینبا در داخل جعبه، آن را پوشال نجارى قبل و پس از پهن کردن.

ضدعفونی کردن پوشال هاو آبینبتادتهیه محلول ضدعفونی کننده با 

.کنیدکردن و پهن کردن پوشال، از ماسک و دستکش استفاده ضدعفونی زمان در : نکته ایمنی 

(1مرحله )



(2مرحله )مناسبدماىتأمین 

 وات60المپ رشته ای تا سن چهارده روزگی جوجه، از

 وات40المپ کم مصرف پس از سن چهارده روزگی از



(3مرحله )آبتأمین 

 هیددآب خورى را در جعبه قرار سپس . بریزیدو در آب خورى کنید حل آب لیتر دو را در قاشق شکر یک.



(4مرحله )تهیۀ خوراک

.دهیددان خورى را در داخل جعبه و در محل مناسب قرار 



(5مرحله )خرید جوجه



(6مرحله )انتقال جوجه ها به جعبه مخصوص نگهداری آن ها



چگونگی رفتار با حیوانات اهلی 



(7مرحله )جوجه هانگه داری 

هم کردعالوه بر تأمین خوراک، باید شرایط محیطی را متناسب با سن جوجه فرا.

 دجوجه ها بررسی شونهر ده روز یکبار برای کنترل رشد و سالمتی جوجه ها، الزم است.

 با مشاهدات چشمی امکان پذیر استتاجو رشد پرها ، بدناندازه ی بررسی ،.



جدول های بررسی سالمت جوجه ها

جدول تغییرات ظاهری جوجه ها

سالمتى جوجه هاوضعیت جدول گزارش 



(8مرحله )جوجه هانظافت جعبۀ مخصوص نگه داری 

 ًشوددست انجام ، با استفاده از ماسک و هر پانزده روز یک بارتعویض بستر باید تقریبا.



(9مرحله )افتهپرورش یجوجه هاى فروش 

 ردکفروش عرضه مرغ کامل است و می توان آن را برای یک ، مى رسدسه ماهگی به مرغ جوجه ی هنگامى که.

فروش می شودآماده ی چهل و دو روزگی در بلدرچین.

 کنیدبندی و به بازار عرضهرا بسته می توانید تخم بلدرچین ها دارید را نگه مى بلدرچین های ماده اگر.



پایان جلسه دوم
پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات

کاروفناوری هشتم



به نام خدا

کاروفناوری هشتم

ماهیان آکواریومیپرورش جلسه سوم



تعریف آبزی پروری

آبزی پروری عبارت است از پرورش انواع مختلف آبزیان جانوری و گیاهی در محیط های آبی.



هدف هاى آبزى پرورى



ویژگی های گوشت ماهی و سایر آبزیان

 منبع سرشار ویتامین هایA  وD

 فلوئورو کمیاب یُد دو عنصر دارای

 پروتئین باالدرصد هضم و جذب

 آهنو روی ، پروتئینمنبع خوب

 6اُمگا » و « 3اُمگا » از گروه چرب اسید های وجود»

خونکاهش فشار 

بدن سیستم ایمنی بهبود عملکرد 

عروقی و قلبی هاى بیماری کاهش 

کاهش سرطان



پرورش و نگه داری ماهیان آکواریومی

 شوندی تقسیم مماهیان آب شیرین و ماهیان آب شور اصلی دسته ی ماهیان آکواریومی از نظر شرایط زندگی به دو.



آکواریومتجهیزات 



(نصب تجهیزات) شیرین    اندازی یک آکواریوم آب راه 

یونولیتیک قطعه 
.بگذاریدآکواریوم زیر 

نباشد،اگر سطح زیر آکواریوم تراز 
آکواریومپس از پر کردن آب، شیشه 

.ترک می خورد



(آماده کردن ماسه) شیرین  اندازی یک آکواریوم آب راه 



(کاشت گیاهان آبزی) شیرین  اندازی یک آکواریوم آب راه 

o هدف از کاشت گیاهان آبزی در آکواریوم:

 پاالیش آب آکواریوم

ینزدیک کردن محیط آکواریوم به شرایط زندگی طبیعی ماه



(خرید ماهی و انتقال به آکواریوم) شیرین  اندازی یک آکواریوم آب راه 

.





پایان جلسه سوم
پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات

کاروفناوری هشتم


