وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

استاندارد آموزشی
مهارت پرورش و نگهداری كبك
کد استاندارد :
ساعات نظری

 06ساعت

ساعات عملی

 086ساعت

جمع واحد نظری

 2واحد

جمع واحد عملی

 4واحد

سال 0159

شناسنامه استاندارد

عنوان  :استاندارد آموزشی مهارت پرورش و نگهداری کبك
تهیه كنندگان :
حسین منافی راثی ،سلمان افشار و حامد اسدی

سال انتشار 0159 :

کد استاندارد :

استاندارد :پرورش كبك
ردیف

عنوان

دانش و معلومات مورد نیاز

درجه مهارت :

زمان آموزش

عملیات كارگاهی یا آزمایشگاهی

توانایی ها

نظری
 -0-0مش صات ظا ری کبك را توضیح د ید.

تشخخ خ ی
0

عملی

سخت افزار و نرم افزار
مورد نیاز

 -اندامهای ظا ری کبك (پر ،پا ،نوک و  )...را تش ی

 -0-2مش صات اندام ای داخلی (دستگاه گوارش  ،د د.

مش صخخخات

تولید مثل ،تنفس و  )...را توضیح د د.

 -اندام ای داخلی کبك را مشا ده و تش ی

ظخخخا ری و

 -0-1نژاد ای معروف کبك را نام برده و ویژگی ای

 -ویژگی ای نژاد ای معروف کبك را بررسی کند.

انخخخخدامهای

آن را توضیح د د.

 -از مراکز پخرورش و یخا موستخات تحقیقخاتی بخرای

داخلی کبك

نماید.
4

8

فیلم ،عکس و اسالید
الشه کبك ،کبك زنده

آشنایی با نژاد ای م تلف کبك ،بازدید و گزارش الزم
را تهیه کند.
فیلم ،عکس و اسالید

 -2-0استاندارد ای جایگاه پرورش کبك را توضخیح

آماده سازی
جایگخخخخخاه
2

د د.
 -2-2نحوه جمع آوری وسخایل و تههیخزات داخخل  -وسایل و تههیزات داخل سالن را با دقت جمع آوری
کند.
سالن را شرح د د.
 -2-1نحوه جمع آوری بتتر را شرح د د.

 -بتتر را بدقت جمع آوری کند.

 -2-4نحوه حمل و دفع بهداشتی بتتر را شرح د د.

 -حمل و دفع بهداشتی بتتر را انهام د د.

(قفخخخخس و  -2-9نحوه شتتشو ،پاکتازی و ضدعفونی جایگاه را  -پاکتازی و ضدعفونی جایگاه پرورش کبك را انهخام
بتخخخخختر)
د د.
شرح د ید
پخخخخخرورش
 شعله افکنی جایگاه را انهام د د. -2-0نحوه شعله افکنی جایگاه را شرح د د.
کبك
 قفس و بتتر را به نحو صحیح آماده سازی نماید. -2-7مش صات و انواع قفس و بتتر را شرح د د.

دان وری – آب وری – پوشال
– مواد ضد عفونی کننده –
لباس کار -چکمه – دستکش
– ماسك – شعله افکن –
محلول پاش – بیل – فرغون –

06

16

کاردک – شلینگ آب – جارو
– برس سیمی – سلطل آب –
مواد شوینده دان وری
وآب وری

 -2-8نحخخوه نصخخه تههیخخزات جایگخخاه (دان خخوری،
آب وری و  )...را شرح د د.

 -نصه تههیزات را انهام د د .

 -2-5نحوه گاز دادن جایگاه را شرح د د.
 -گاز دادن جایگاه را انهام د د .

فرمالین – پرمنگنات –
آجر فرمالدئید

کد استاندارد :

استاندارد :پرورش كبك
ردیف

دانش و معلومات مورد نیاز

عنوان

عملیات كارگاهی یا آزمایشگاهی

توانایی ها

درجه مهارت :

زمان آموزش
نظری

عملی

سخت افزار و نرم
افزار مورد نیاز
فیلم ،عکس و اسالید

 -1-0مش صات جوجخه یخك روزه مناسخه ،بخرای  -جوجه ای یك روزه مناسه را انت اب کند.
پرورش را شرح د د.
 -1-2نحوه ت لیه جوجه در جایگاه پرورش را شرح  -جوجه ای یك روزه را در جایگاه پرورش ت لیه کند.
د د.
 -1-1امور مربوط بخه پخرورش کبخك در روز خای  -عملیات مربوط بخه جوجخه یخك روزه را در جایگخاه
ابتدایی را توضیح د د.

پخخخخرورش
1

کبخخخخخك
گوشتی

پرورش را انهام د د.
رطوبت سنج،

 -1-4نحوه تامین حرارت ،رطوبت ،تهویه و روشنایی  -حرارت ،رطوبت ،تهویه و روشنایی مناسخه در طخول
مناسه برای جایگاه پرورش کبك را شرح د د.

دوره پرورش کبك را تامین و کنترل نماید.

 -1-9پخخرورش صخخحیح کبخخك در قفخخس و بتخختر  -عملیات پرورش کبك در قفس و بتختر را بخا دقخت
(استاندارد ا ،ویژگی ا و  )...را شرح د د.

انهام د د.

 -1-0کشتار و نحوه بازار رسخانی گوشخت کبخك را  -کشتار صحیح کبك را انهام د د.

حرارت سنج  ،لوکس
02

46

متر
فنس ،توری ،دان وری ،
آب وری ،قفس ،جایگاه
پرورش

برنامه ریزی کند.
 -عملیات رکوردگیری و آمار برداری از تولیدات گله را

-1-7نحوه استفاده از فرم آماربرداری را شرح د د.
ای مورد نیاز در انهام د د.
 -1-8نحوه رکوردگیری از شاخ
 اطالعات آماری را در فرم ای مربوط ثبخت نمخوده وطول دوره پرورش را شرح د د.
گزارش نماید.

فرم م صوص
آماربرداری و
رکوردگیری ،ترازوی
دیهیتال ،کامپیوتر

کد استاندارد :

استاندارد :پرورش كبك
ردیف

دانش و معلومات مورد نیاز

عنوان

درجه مهارت :

عملیات كارگاهی یا آزمایشگاهی

توانایی ها

زمان آموزش
نظری

 4-0نحوه انت اب گله مولد را شرح د د.

عملی

سخت افزار و نرم افزار
مورد نیاز
فیلم ،عکس و اسالید

 -گله مولد را انت اب نماید.

 -4-2نتبت استاندارد تعداد کبك نر به مخاده را شخرح  -نتبت تعداد کبك نر به ماده را در گله مولد کنترل
النه ای ت مگذاری

د د.

نماید.

 -4-2استاندارد ای النه ای ت مگذاری را شرح د د.

 -النه ت مگذاری استاندارد را شناسایی نماید.

حرارت سنج  ،لوکس متر

 -4-1نحوه تامین حرارت ،رطوبخت ،تهویخه و روشخنایی  -حرارت ،رطوبت ،تهویه و روشنایی مناسه جایگخاه

4

پخخخخخرورش
کبك مولد

مناسه را برای جایگاه شرح د د.

را در طول دوره با دقت تامین و کنترل نماید.

 -4-4نحوه پرورش صحیح کبك مولد را شرح د د.

 -کبك مولد را پرورش د د .

فنس ،توری ،دان وری،
06

10

آب وری ،جایگاه پرورش

 4-9نحوه جمع آوری و نگهداری ت م کبك را شرح د د - .ت م کبك را جمع آوری نموده و به منظور ا خداف
 -4-0نحوه استفاده از فرم آماربرداری را شرح د د.
 -4-7نحوه رکوردگیری از شاخ

تولیدی (جوجه کشی و خوراکی) نگهداری نماید.

خای مخورد نیخاز در  -عملیات رکوردگیری و آمار برداری از تولیدات گله

طول دوره پرورش را شرح د د.

فرم م صوص آماربرداری
و رکوردگیری ،ترازوی

را انهام د د.

دیهیتال ،کامپیوتر

 اطالعات آماری را در فرم ای مربوط ثبت نموده وگزارش نماید.
 -9-0احتیاجات غذایی کبك (گوشتی و مولد) را در دوره  -احتیاجات غخذایی کبخك (گوشختی و مولخد) را از
ای م تلف پرورش توضیح د د.

جداول احتیاجات
استاندارد کبك،

جداول استاندارد است راج نماید.

 -9-2انواع مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه کبخك  -انواع مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیخه کبخك
تغذیخخخخه و
9

خوراک د ی
کبك

(گوشتی و مولد) را شناسایی نماید.

(گوشتی و مولد) را تش ی

 -9-1مش صات خوراک آماده مناسه را شرح د د.

 -خوراک آماده مناسه را تهیه نماید.

 -9-4جیره متعادل را توضیح د د.

 -جیره متعادل را بر اساس مش صات آن تشخ ی

د د.

 -9-9نحوه خوراک د ی کبك (گوشتی و مولد) را شرح د د.
د د.

 -عملیات خوراک د ی کبك (گوشختی و مولخد) را

 -9-0نحوه محاسبه ضریه تبخدیل خخوراک را توضخیح انهام د د.
د د.

جداول استاندارد مواد

 -ضریه تبدیل خوراک را محاسبه نماید.

خوراکی ،انواع مواد
8

20

خوراکی
آسیاب ،میکتر ،باالبر

کد استاندارد :

استاندارد :پرورش كبك
ردیف

دانش و معلومات مورد نیاز

عنوان

عملیات كارگاهی یا آزمایشگاهی

توانایی ها

درجه مهارت :

زمان آموزش
نظری

عملی

سخت افزار و نرم افزار
مورد نیاز

 -0-0ویژگی ای گلخه سخالم (گوشختی و مولخد) را  -گله سالم را شناسایی نماید.
توضیح د ید.
 -0-2بیماری ای خاص کبك (گوشختی و مولخد) را  -عملیات کالبدگشایی انهام د خد و عالئخم مشخا ده
0

بهداشخخت و

نام برده و عالئم و نحخوه پیشخگیری و درمخان آن را شده را گزارش کند.

پیشگیری از

توضیح د ید.

بیماری ا

 -0-1انواع واکتن ای رایخج در کبخك(گوشختی و  -نحوه واکتیناسخیون را در گلخه (گوشختی و مولخد)
مولد) را بیان کند.

فیلم ،عکس و اسالید

8

26

سری وسایل کالبدگشایی،
الشه کبك ،انواع واکتن

مشا ده کند.

 -0-4نحوه صحیح معدوم سازی تلفخات را توضخیح  -معدوم سازی تلفات را به روش صحیح انهام د د.
د د.
فیلم ،عکس و اسالید

 -7-0استاندارد ای ماشین جوجخه کشخی کبخك را
توضیح د د.
7

جوجه کشی

 -7-2ویژگی ای ت م مناسه کبك را برا ی جوجه  -ت م مناسه جوجه کشی را انت اب نماید.
کشی توضیح د د.

 -عملیات جوجه کشی (شخامل ضخدعفونی ماشخین -

 -7-1نحوه جوجه کشی کبخك (حخرارت ،رطوبخت ،چیدن ت م و انت اب و  )...را بطور کامل انهام د د.
تهویه و  )...را توضیح د د.

8

26

دستگاه جوجه کشی ،ت م
نطفه دار و وسایل
ضدعفونی کننده

فهرست توانایی ها  :استاندارد آموزشی مهارت پرورش كبك
عنوان

ردیف

درجه حیطه شناختی

درجه حیطه روانی

درجه حیطه عاطفی

حركتی

0

تش ی

مش صات ظا ری و اندامهای

دانش ()0

تقلید ()0

دریافت کردن ()0

2

آماده سازی جایگاه پرورش کبك

درک و فهم ()2

دقت ()1

پاس گویی ()2

1

پرورش کبك گوشتی

کاربرد ()1

دقت ()1

پاس گویی ()2

4

پرورش کبك مولد

درک و فهم ()2

دقت ()2

پاس گویی ()2

9

تغذیه و خوراک د ی کبك

دانش ()2

دقت ()2

پاس گویی ()2

0

بهداشت و پیشگیری از بیماری ا

دانش ()0

تقلید ()0

دریافت کردن ()0

7

جوجه کشی

کاربرد ()1

دقت ()1

پاس گویی ()2

داخلی کبك

صفحه

بتمه تعالی
لیتت تههیزات سرمایه ای و مصرفی استاندارد مهارت آموزی  :کبك
(برای  09نفر دانش آموز)
ردیف

عنوان تههیزات

مش صات فنی

تعداد

0
2
1
4
9
0
7
8
5
06
00
02
01
04
09
00
07
08
05
26
20
22
21
24
29
20
27

آسیاب و میکتر
دستگاه جوجه کشی
لوازم کالبدگشایی
شعله افکن
محلول پاش
گردپاش
دامپر
آب وری
دان وری
یتر
واکش
لباس کار
ماسك
دستکش
بیل
فرغون
کاردک
سطل پالستیکی
سطل فلزی
جارو
برس
حرارت سنج
رطوبت سنج
المپ
دستگاه اسپری
شن کش
بیل

 6/9تن
 48عددی
ست کامل
پشتی (اتومایزر)
پشتی (موتوری)
پشتی (موتوری)
------دستی یا اتوماتیك
دستی یا اتوماتیك

0
0
0
 2عدد
 2عدد
 2عدد
 0عدد
با توجه به ظرفیت سالن
با توجه به ظرفیت سالن
 0عدد
متناسه با ظرفیت و وضعیت سالن
برای ر دانش آموز یك عدد
 09عدد
 09جفت
 06عدد
 7عدد
 8عدد
 0عدد
 4عدد
 0عدد
 0عدد
 06عدد
 9عدد
 066عدد
 2عدد
 9عدد
 8عدد

برقی
یکتره
دستکش کار
دامپروری
مطابق استاندارد
مطابق استاندارد
 06لیتری
 06لیتری
دسته بلند
پالستیکی
جیوه ای
 46وات
برای واکتیناسیون  ،برقی
کشاورزی

مالحظات

