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تغذیه مرغ

فصل 4

تغذیه مرغ

در طول سالیان متوالی استفاده از روش های ژنتیک و اصالح نژاد منجر به تولید مرغ هایی شده است که از نظر تولید گوشت 
و تخم مرغ می توانند بخش مهمی از نیازهای غذایی انسان را تأمین کنند. دستیابی به حداکثر پتانسیل ژنتیکی نیازمند فراهم 
کردن تمامی احتیاجات مرغ به ویژه نیازهای تغذیه ای آنها می باشد. به طوری که عالوه بر اینکه خوراک یکی از عوامل اصلی 
تعیین کننده عملکرد گله های پرورش مرغ می باشد، بخش عمده ای از هزینه تولید حدود 60 تا 70 درصد را به  خود اختصاص 
می دهد. خوراک باید طوری تنظیم شود که بتواند مقادیر متناسبی از انرژی، پروتئین و اسیدهای آمینه، موادمعدنی، ویتامین ها 
و اسیدهای چرب ضروری را تأمین کند؛ تا بدین وسیله پرنده فرصت حداکثر رشد و عملکرد را داشته باشد. بنابراین با توجه 
به اهمیت و ضرورت آن الزم است که مدیریت تغذیه و کاربرد روش های جدید تهیه و توزیع خوراک به عنوان یک مسئله مهم 

و جدی مدنظر پرورش دهندگان قرار گیرد.
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واحد یادگیری 10 
 

تهیه خوراک

آیا تا به حال پی برده اید؟

1 از چه اقالم خوراکی می توان در جیرۀ مرغ استفاده کرد؟

2 انبار مناسب برای نگهداری خوراک مرغ باید دارای چه شرایطی باشد؟

٣ چه آفاتی می توانند باعث کاهش کیفیت خوراک موجود در انبار نگهداری شوند؟

٤ چه روش هایی برای مبارزه با آفات انباری می  توان استفاده کرد؟

٥ چه اطالعاتی را باید در فرم های مورد نیاز برای اداره انبار مرغداری در نظر گرفت؟

انبار برای  هدف از  این بخش بررسی دسته بندی مواد خوراکی مورد استفاده در جیرۀ غذایی مرغ، شرایط 
نگهداری خوراک مرغ، روش های مبارزه با آفات انباری و چگونگی ثبت اطالعات در فرم های مربوط است. پس 
از خروج جوجه از تخم مرغ تغذیه تأثیر بسیار 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 گله ای یکنواخت از نظر وزنی تولید 
می شود؛ عملکرد آن از نظر ضریب تبدیل غذایی و میزان تلفات بهینه خواهد شد. از نظر اقتصادی 70ـ60 
درصد مخارج روزمرۀ واحدهای پرورش مرغ را هزینه های مربوط به تغذیه تشکیل می دهد. به عالوه مرغ ها 
هنگامی می توانند فعالیت فیزیولوژی خود را به طور مناسب انجام دهند و سالم باشند که به نحو مطلوب تغذیه 
شوند. بنابراین تغذیۀ صحیح، چه از لحاظ اقتصادی و چه از نظر سالمتی طیور نقش اساسی را در پرورش 

مرغ،  ایفا می کند.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام  این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود برای یک مرغداری به ظرفیت 5000 قطعه با توجه 
به دستورالعمل جیره نویس خوراک تهیه کنند. 
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ماده مغذی چیست؟

ترمیم  رشد و نمو،  نگهداری،  احتیاجات  تأمین  برای  خوراک ها  در  که  می شود  گفته  موادی  به  مغذی  مواد 
بافت های بدن، تولیدمثل، تولیدات دامی و سالمتی دام استفاده می شود. مهم ترین مواد مغذی موجود در 

زیر است: قرار  به  بافت های گیاهی و جانوری 

هر کدام از مواد مغذی فوق، جزئی از خوراک را تشکیل 
می دهند که برای تداوم حیات حیوان ضروری است. 
ماده مغذی، ممکن است تنها یک عنصر باشد، مثل 
آهن، مس و یا مولکولی بزرگ و پیچیده مثل نشاسته 
یا پروتئین که خود شامل اجزای مختلفی است. تعداد 
زیادی ماده مغذی مختلف در خوراک های دام و طیور 
شناسایی شده اند که بعضی به تنهایی برای متابولیسم 
عادی بدن، رشد و تولید مثل مورد نیاز بوده و برخی 
مواد  سایر  به وسیلۀ  یعنی  نیستند؛  ضروری  دیگر 

مغذی، می  توان آنها را جایگزین کرد. براساس نوع و 
شیوه پرورش طیور از نظر گوشتي و یا تخم گذار بودن 
و نیز زمان پرورش، درصد ترکیبات فوق تغییر پذیرند 
و به انواع مواد غذایي مختلف نیازمند هستند. برای 
تعیین میزان هر ماده غذایي در جیره مرغ باید به این 

نکات توجه داشت که: 
1 ماده غذایي اقتصادي و بهداشتي باشد.          

2 تمام نیازهاي الزم را تأمین کند. 

نمودار مواد مغذی تشکیل دهنده مواد خوراکی

مواد خوراکی 
)غذا(

ماده خشکآب

ماده معدنیماده آلی

ویتامین ها  لیپیدها  مواد ازتهکربوهیدرات ها
عناصر 

پر مصرف
عناصر 

کم مصرف

خوراک چیست؟

ماده ای است که پس از خورده شدن توسط حیوان، قابل هضم، جذب و قابل استفاده باشد، مانند گندم، سویا، 
ذرت.
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جیره غذایی چیست؟

مجموعه ای از مواد خوراکی که تأمین کننده تمام نیازهای مواد مغذی بدن موجود زنده باشد را جیره غذایی 
می گویند.

                ذرت                                                  کنجاله سویا                                                       گندم                                                    

نمونه ای از جیره مرغ

تقسیم بندی مواد مغذی

آب

انتقال آب در بدن به خاطر انتقال مواد غذایی، شرکت در 
واکنش های شیمیایی، دفع مواد زائد و کمک به حفظ درجه 
حرارت بدن است. بیش از 70 درصد بدن پرندگان را آب 
تشکیل می دهد؛ بنابراین طیور برای حفظ آن باید به میزان 

آب کافی دسترسی داشته باشد.

میزان مصرف آب توسط طیور در حدود دو تا 
هفت برابر میزان غذایی است که مصرف می کنند 
و بسته به سن، وزن، عوامل تغذیه ای، تولید، 
رطوبت و دمای محیط متغیر است. مثالً در 
مواقعی که درجه حرارت محیط خیلی زیاد باشد 
میزان نیاز طیور برای ثابت نگه داشتن درجه 
حرارت داخلی بدن بیش از این مقدار خواهد بود. 

ضریب تبدیل غذایی چیست؟ تحقیق 
کنید
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فعالیت کارگاهی

تعیین درصد رطوبت ماده خشک خوراک های مورد استفاده در تغذیه مرغ 

ابزار و وسایل مورد نیاز
 مواد خوراکی  

 ترازوی دیجیتال با دقت 0/1 گرم  بوته چینی     
 آون  لباس کار  دسیکاتور  گیره   

مراحل انجام کار
در  موجود  خوراکی  ماده  چند  از  نمونه هایی  الف( 
با  و  کرده  تهیه  را  خود  تحصیل  محل  هنرستان 
را  آنها  ماده خشک  و  رطوبت  مقدار  آن،  از  استفاده 

کنید. تعیین 
استاندارد  جدول  با  را  آمده  به   دست  اعداد  ب( 
کنید. مقایسه   )NRC( خوراکی  مواد  مشخصات 

روش کار
1 ظرف نمونه را وزن کنید.

2 مقدار معینی از نمونه را در ظرف ریخته و بعد از 

توزین، آن را در خشک کن یا آون قرار دهید.
به  آزمایش بستگی  این  انجام   برای  مدت زمان الزم 
درجه حرارت دستگاه دارد. چنانچه حرارت آون بین 
100 تا 105 درجۀ سانتی گراد باشد مدت الزم برای 
انجام آزمایش 8 ساعت است و مدت زمان حرارت به 

ثابت ماندن وزن نمونه بستگی دارد.
ساعت(   8 )حدود  کافی  زمان  گذشت  از  بعد   1

کنید. خاموش  را  دستگاه 
2 نمونه را به دستگاه دسیکاتور منتقل کنید تا نمونه 

خنک شود.  
٣ ظرف حاوی نمونه خشک را بار   دیگر وزن کنید.

٤ اختالف وزن اولیه و وزن ماده خشک شده، وزن 

آب نمونه را نشان می دهد.
٥ در پایان کار، ابزار و وسایل را تمیز کرده، تحویل 

دهید. 

                      بوته چینی                                                                 آون                                                       دسیکاتور

کربوهیدرات ها

حدود 75 درصد وزن ماده خشک اکثر مواد دانه ای را کربوهیدرات ها تشکیل می دهند.  این دسته از مواد 
نگهداری و  برای  آنها  توسط  تولید شده  انرژی  و  انرژی در خوراک طیور هستند  تأمین  اصلی  مغذی، منبع 
استفاده  کار،  انجام  همچنین  و  تخم مرغ  و  گوشت  تولید  متعدد،  بافت های  ساخت  رشد و نمو،  بقای  طیور، 
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می شود، بیشتر انرژی کربوهیدرات ها بالفاصله بعد از جذب استفاده نمی شود؛ 
بلکه بعد از تبدیل شدن به گلیکوژن یا چربی در بدن مرغ ذخیره شده تا هنگام 
لزوم تجزیه و سپس به مصرف برسد. تمامی کربوهیدرات ها حاوی عناصر کربن، 
و  هیدروژن  نسبت  آنها  ترکیبات  بیشتر  در  که  هستند  اکسیژن  و  هیدروژن 

.)O H2( اکسیژن، شبیه نسبت  این دو عنصر در مولکول آب است

منابع کربوهیدرات ها در 
تغذیه مرغ عبارت اند 
از: گندم، جو، ذرت، برنج، 
ارزن، سبوس گندم و 
سبوس برنج.

فعالیت کارگاهی

شناسایی مواد خوراکی: از انبار مواد خوراکی مرغداری بازدید کرده و منابع تأمین کننده کربوهیدرات ها را 
مشخص کنید و سپس ترتیب اهمیت هر یک را در جیرۀ مرغ شرح دهید.

جوجه های  غذایی  جیرۀ  در  چربی ها  مصرف  حداکثر 
است. جیره  کل  درصد   5 بین10ـ  گوشتی 

از روغن های گیاهی می توان از روغن ذرت، روغن توجه
سویا و روغن آفتاب گردان و از چربی های حیوانی 
دنبه، پیه و چربی های داخل شکم نام برد.

فعالیت کارگاهی

شناسایی مواد خوراکی دارای چربی: تعدادی از مواد خوراکی دارای چربی را جمع آوری کرده و مشخصات 
ظاهری آنها را بررسی کنید.

             روغن آفتاب گردان                                                روغن دنبه                                                 روغن ذرت

لیپیدها
در بافت های گیاهی و حیوانی نوعی از ترکیبات آلی وجود دارد که لیپید نامیده می شود.  این ترکیبات در آب 
نامحلول، اما در بعضی از حالل های آلی )مانند کلروفرم، اتر( محلول هستند. چربی ها از مهم ترین لیپیدهای 
موجود در بدن حیوانات و خوراک هستند. اما لیپیدهای دیگر به غیر از چربی ها در  این گروه وجود دارند که 
نقش کلیدی در تغذیه و فیزیولوژی دارند. چربی ها نیز شبیه کربوهیدرات ها در ساختمان خود دارای کربن، 
هیدروژن و اکسیژن هستند ولی مقدار کربن و هیدروژن آنها بیشتر است. لیپیدها جزئی از مواد تشکیل دهندۀ 
سلول هستند که به طور عمده در ساختمان غشاءِ سلول ها، نقش دارند. لیپیدها در بدن مرغ از نظر تولید انرژی 

و جذب ویتامین های محلول در چربی دارای اهمیت هستند.
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پروتئین ها
تشکیل  اسیدآمینه  نام  به  واحدهای کوچک تری  از  که  مغذی هستند  مواد  از  پیچیده ای  بخش  پروتئین ها 
اسید آمینه های ضروری  تقسیم می شوند.  غیر ضروری  و  دو دسته ضروری  به  بدن  در  اسید آمینه  شده اند. 
باید از طریق غذا تأمین شوند.پروتئین ها در بافت های ساختاری، خون، آنزیم ها و هورمون ها یافت می شوند. 
فقط10  میان  از  این  یافت می شوند.  غذا  اجزای سازندۀ  در  معمول  به طور  که  دارد  وجود  اسید آمینه   22
اسید آمینه ضروری هستند و باید در جیرۀ غذایی وجود داشته باشند. دو اسیدآمینه لیزین و متیونین نقش 

مهمی در تغذیه مرغ به عهده دارند. 
منبع اصلی تأمین پروتئین برای مرغ از طریق پروتئین های گیاهی و حیوانی است. میزان پروتئین حیوانی در 
جیرۀ غذایی جوجه های گوشتی باید حدود 25 درصد کل پروتئین جیره باشد. از منابع پروتئینی می توان به 

پودر ماهی، پودر گوشت، پودر خون و پودر سویا اشاره کرد. 
جیره های غذایی فقیر از نظر پروتئین و یا سایر مواد مغذی ضروری موجب کاهش سرعت رشد و به خطر 

افتادن سالمت جوجه ها مي شوند.

فعالیت کارگاهی

تشخیص منابع تأمین پروتئینی: از انبار مواد خوراکی مرغداری واحد آموزشی خود بازدید نموده و منابع 
پروتئینی گیاهی و حیوانی را شناسایی کنید.

ویتامین ها 
ویتامین های مورد نیاز بدن مرغ به دو دسته ویتامین های محلول در چربی )A, D. E. K( و محلول در آب 

)گروه B وC( تقسیم می شوند.

کمبود مواد معدنی در 
بدن، موجب بیماری های 
استخوانی، کندی رشد و 
بسیاری از بیماری های 
دیگر می گردد.

در طیور ویتامین C در بدن ساخته می شود؛ بنابراین هیچ نیازی به وجود  این ویتامین در جیره مرغ 
نیست.

توجه

مواد معدنی 
مواد معدنی با توجه به اهمیتی که در تغذیه مرغ دارند به دو دستۀ عناصر پرنیاز و عناصر کم نیاز تقسیم 

می شوند:
1 عناصر پرنیاز: کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، کلر، گوگرد، منیزیم.

2 عناصر کم نیاز: آهن، مس، کبالت، ید، منگنز، روی، سلنیوم، فلوئور، مولیبدن.

انرژی،  متابولسیم  آنزیم ها،  فعال کردن  خون،  لخته شدن  برای  معدنی  مواد 
تنظیم فشار اسمزی، تعادل اسیدی و بازی بدن و برای عملکرد صحیح عضالت 

در بدن الزم است. 
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                                  جدول عالئم ناشی از کمبود ویتامین ها در طیور

عالئم کمبودکمبود ویتامین ها

 A شب کوری، کاهش تولید تخم مرغ و کاهش جوجه درآوری ویتامین

D نرمی استخوان، انحنا در پاها، تأخیر در رشد، کاهش کیفیت تخم مرغویتامین

E کاهش رشد، خونریزی سلول های مغزی، کاهش تولید تخم مرغ و مرگ و میر جوجه هاویتامین

K کم خونی، تأخیر در لخته شدن خونویتامین

    )B1( کاهش اشتها، الغری و از کار افتادن دستگاه عصبیویتامین تیامین

    )B2( فلجی پنجه پا، کاهش جوجه درآوری و نارسایی در تخم مرغویتامین ریبوفالوین

    )B3( عوارض استخوانی و غیرطبیعی بودن پرویتامین نیاسین 

B5 کاهش رشد، کم خونی و ضعیف شدن استخوان هاویتامین پانتوتنیک اسید

    )B6( کاهش جوجه درآوری و کاهش تولید تخم مرغویتامین پیردوکسین

)B9 ( کم خونی، فلجی گردن و کاهش جوجه در آوریویتامین اسید فولیک 

)B12( پر درآوری ضعیف، ضایعات کلیوی، کم خونی و کاهش اشتهاویتامین کوباالمین

شناسایی مواد خوراکی دارای ویتامین های محلول در چربی و آب: در انبار مرغداری کیسه هایی از 
مواد خوراکی به نام مکمل ها موجود است. با مراجعه به انبار مواد خوراکی و مشاهده دقیق آنها، گزارشی تهیه 

و در کالس ارائه دهید.

فعالیت کارگاهی

اشکال مختلف دان مرغ

اغلب جیره های مرغ به سه شکل آردی )مش(، کرامبل و حبه )پلت( مصرف می شوند.
شکل آردی )مش(: باید ابتدا مواد اولیه غذای جیرۀ مرغ را که به صورت دانه های درشت هستند، آسیاب 
کنید تا کاماًل آردی شوند. مرغ عالقه اي به جیره هایي که از ذرات بسیار ریز تشکیل شده باشد ندارند؛ زیرا 

این گونه مواد چسبناک هستند. در شکل آردی میزان مصرف غذاي مرغ افزایش مي یابد. 
در  اینجا توجه شما را به  این نکته جلب می کنیم، که اندازۀ ذرات جیرۀ آردی در مصرف آب آشامیدني مؤثر 

است؛ هرچه ترکیب جیرۀ آردی درشت تر باشد، میزان مصرف آب آشامیدني کمتر مي شود.
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آسیاب  به وسیله  خوراکی  مواد  )پلت(:  شکل حبه 
ابتدا آرد و سپس با هم مخلوط می شود و با کمک 
دستگاه  از  فشار  با  و  شده  مرطوب  داغ  آب  بخار 
پلت زن عبور کرده، مجدداً سرد می شود و درنهایت 
به صورت استوانه های کوچک در اندازه های مختلف 

قدرت  مرغ  پلت،  غذاي  مصرف  با  می گیرد.  شکل 
از  را  غذایي  جیرۀ  از  مشخصی  قسمت هاي  انتخاب 
مصرف  کامل  به طور  را  غذا  باید  و  مي دهند  دست 

کنند.

فرم آردی )مش( خوراک

شکل کرامبل: حد وسط غذاي آردی و پلت است. 
به وسیلۀ غلتک های مخصوص  پلت های درشت  اگر 
حاصل  پلت  و  آردی  دان  بین  محصولی  شوند  ُخرد 
معموالًً  می شود.  گفته  کرامبل  آن  به  که  می شود 
طیور  تغذیه  در  یک روزگی  از  می توان  را  کرامبل 

استفاده کرد.

شکل حبه )پلت( خوراک

شکل کرامبل خوراک
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آیا تا به حال فکر کرده اید که اقالم مورد استفاده در 
میزان  آیا  موادی هستند.  غذای جوجه ها شامل چه 
مصرف آنها را در کل دوره می دانید؟ چگونه می توان 

ماده خوراکی با کیفیت برای جیره مرغ تهیه کرد؟
ترکیب هر  نیازهای غذایی مرغ در  تأمین  به منظور 
جیره، مواد غذایی مختلفی استفاده می شود. پس از 
به  و  فرمول  طبق  باید  مواد  این  اولیه،   مواد  انتخاب 
نسبتی که تعیین گردیده است، با هم مخلوط شوند. 
امروزه از تعداد کمی مواد خوراکی در جیره استفاده 
از قدیم ذرت و کنجاله سویا مواد خوراکی  می شود. 
هم  با  و  است  می شده  محسوب  طیور  جیره  اصلی 
می دهند.  تشکیل  را  جیره  درصد  ـ70   80 حدود 
به  نظیر سبوس گندم  آن  فرعی  و محصوالت  گندم 
و  هستند  جیره  اصلی  غالت  دیگر  تریتیکاله،  همراه 
اغلب جیره ها حاوی مکمل چربی با منشأ حیوانی یا 
در  خوراکی  مواد  سایر  از  استفاده  می باشند.  گیاهی 
جیره بسته به میزان دسترسی به آنها در هر منطقه 

است. متفاوت 
اجزای اساسی جیرة مرغ

1 کربوهیدرات ها: غالت )ذرت، گندم، جو و ...( و 

برخی مواد دیگر غنی از کربوهیدرات ها از  این جمله اند. 
منابع کربوهیدرات بزرگ ترین بخش جیره را تشکیل 

می دهند.
2 چربی ها: معموالًً در جیره هایی که بخواهند غنی 

از انرژی باشند از چربی ها استفاده می کنند.
از  حاصل  کنجاله های  شامل  گیاهی:  پروتئین   ٣

قبیل  از  این  موادی  و  بادام زمینی  پنبه،  تخم  سویا، 

هستند. بعد از غالت،  این مواد بخش بزرگ جیره را 
می دهند. تشکیل 

٤ پروتئین حیوانی:  این گروه شامل پودر گوشت، 

و  طیور  کشتارگاه  مازاد  ماهی،  پودر  استخوان،  پودر 
موادی از  این قبیل است. 

٥ ضایعات کارخانه آردسازی:  این مواد ضایعاتی 

و  ذرت  برنج،  گندم،  آسیاب شدن  هنگام  که  هستند 
به  دست می آید. دیگر غالت 

از  6 گیاهان سبز: شامل گیاهان سبز خشک شده 

قبیل پودر یونجه خشک شده و ... هستند.
7 مکمل های اسیدآمینه: اغلب مخلوط های حاصل 

از ترکیب مواد اولیه غذایی طبیعی از نظر یک یا چند 
اسیدآمینه کمبود دارند.  این کمبود را معموالًً با افزودن 

مکمل های اسیدآمینه به جیره برطرف می کنند.
٨ مکمل ویتامینه: مکمل های ویتامینی به صورت 

کنسانتره در جیره استفاده می شوند.
مخلوط های  است  ممکن  معدنی:  مواد  مکمل   ٩

حاصل از ترکیب مواد اولیه غذایی طبیعی از نظر یک 
یا چند ماده معدنی کمبود داشته باشند.  این کمبود 
جیره  به  معدنی  مکمل های  افزودن  با  معموالًً  را 

می کنند. برطرف 
10 آنتی اکسیدان ها: به منظور جلوگیری از تخریب 

به  را  آنتی اکسیدان ها  مغذی،  مواد  رفتن  بین  از  و 
می افزایند. جیره  ترکیب 

تغذیه  رایج در  از مواد خوراکی  برخی  با  ادامه  در 
مرغ، میزان مصرف و محدودیت آنها آشنا خواهید 

شد.

استفاده از کرامبل در تغذیه باعث افزایش زمان مصرف دان توسط جوجه های جوان می شود و از بروز 
عارضه کانیبالیسم )همدیگرخواری( جلوگیری خواهد کرد.

توجه

اقالم مورد استفاده در جیرۀ مرغ 
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الف( منابع تأمین کنندۀ انرژی در جیره های مرغ

در  شده  استفاده  غله  اصلی ترین  ذرت  ذرت: 
باالست  بسیار  ذرت  انرژی  میزان  است.  مرغ  جیرۀ 
تنهایی  به  معموالًً  و  کیلوکالری(  )3400 ـ3300 
می شوند.  محسوب  جیره  انرژی  منبع  بزرگ ترین 
دلیل اصلی  این انتخاب اقتصادی بودن و قابلیت هضم 
باالی آن است. مقدار پروتئین ذرت 9 درصد و قابلیت 
هضم پروتئین آن 80 ـ75 درصد است. ذرت دارای 
است.  خوش خوراک  و  کم  خام  الیاف  زیاد،  نشاسته 
آن  وجود  که  است  گزانتوفیل  رنگ دانه  حاوي  ذرت 
زرده  و  مرغ ها  نوک  پوست،  پا،  رنگ  زردي  براي 

دلیل  به  شود،  استفاده  جیره  در  طوالنی  مدت  برای  و  زیاد  مقدار  به  ذرت  از  اگر  مي باشد.  الزم  تخم  مرغ 
می شود. زرد  مرغ  الشه  آن  در  موجود  گزانتوفیل 

شده  آبگیري  پروتئیني  ذرت  گلوتن  ذرت:  گلوتن 
روشن  طالیي  یا  نارنجي  رنگ  به  و  پودر  صورت  به 
است که پس از جدا کردن نشاسته از ذرت به  دست 
مي آید. از نظر غلظت ویتامین، مواد معدني و پروتئین 
)62 درصد( بسیار باال است و یکي از بهترین منابع 
طیور  خوراک  به  افزودن  جهت  مناسب  پروتئیني 
انرژي  و  باال  بسیار  هضم  قابلیت  نظر  از  مي باشد. 
متابولیسمي آن بیشتر از ذرت است و به عنوان یک 

منبع عالي کاروتن و گزانتوفیل )رنگ  دانه طبیعي( مي تواند در رنگ گوشت طیور و زردۀ تخم مرغ مؤثر باشد. 
است. و سیستین غني  متیونین  آمینه  اسیدهاي  نظر  از  گلوتن ذرت 

مایلو )ذرت خوشه ای(: میزان انرژی مایلو از ذرت 
کمتر، ولی از جو و گندم بیشتر است. پروتئین مایلو 
است.  کمتر  آن  چربی  ولی  بیشتر  ذرت  پروتئین  از 
مایلو باید هنگام مصرف کاماًلً خرد شود، در غیر  این 
صورت قابلیت هضم آن به میزان قابل توجه ای کاهش 

می یابد.

محدودیت مصرف مایلو در جیرۀ طیور، به دلیل وجود تانن است که قابلیت هضم پروتئین را کاهش 
می دهد.

توجه

گلوتن ذرت

ذرت

ذرت خوشه ای
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گندم: گندم یکي دیگر از غالت است که تقریباً 
3100 کیلوکالری انرژي و 12 درصد پروتئین دارد. 
همراه  به  بیشتري  پروتئین  سخت  گندم هاي  در 
گندم  غذایي  ارزش  اصوالً  و  دارد  وجود  نشاسته 
گندم حاوي  دارد.  بستگي  آن  و سختي  نرمي  به 
پروتئین بیشتري نسبت به ذرت مي باشد و انرژي 
آن هم اندکي از ذرت کمتر است، اما استفاده بیش 
جیره،  در  مناسب  آنزیم  بدون  آن  درصد   30 از 
مشکالتي را براي پرندگان جوان به  وجود مي آورد. 

گندم هاي آسیاب شده به صورت خیلي نرم باعث چسبندگي نوک جوجه هاي جوان مي شود. پروتئین هاي 
پرنده مي چسبند. چسبندگي شدید نوک سبب  و مقعد  به نوک  بنابراین  دارند؛  گندم خاصیت چسبندگي 
کاهش مصرف خوراک، افزایش مقدار خوراک در آب خوري ها و فراهم شدن محیط مناسب در دهان براي رشد 

باکتري ها و قارچ ها مي شود که این مشکل با آسیاب کردن درشت دانه هاي گندم برطرف مي شود. 
جو: جو دانه ای پرانرژی و میزان پروتئین آن در 
حد متوسط است. بتاگلوکان ها عامل محدود کنندۀ 
تغذیه جو هستند که باعث چسبندگی مدفوع در 
طیور و مرطوب شدن بستر مي گردند، بنابراین در 
به  را  بتاگلوکاناز  آنزیم  باید  آن  از  استفاده  هنگام 

جیره افزود.
سبوس گندم: این فرآورده محصول فرعی تولید 
باال؛  آن  منیزیوم  و  فسفر  میزان  است.  گندم  آرد 
فقیری  منبع  است.  کمی کلسیم  مقدار  حاوی  اما 
پروتئین  مقدار  و  است  طیور  تغذیه  در  انرژی  از 
به سبب محدود  آن 15/7 درصد است. در طیور 
بودن قابلیت جذب مواد فیبری موجود در آن باید 
به میزان محدودی استفاده شود. جیره های حاوی 

به رطوبت فضوالت می افزاید. زیاد  سبوس 
 نقش چربی در تغذیۀ مرغ چیست؟ 

 چرا مرغداران به جیرۀ مرغ چربی اضافه می کنند؟ 
 افزودن چربی به جیرۀ مرغ چه مزایایی دارد؟

چربی ها و روغن های گیاهی: چربي ها و روغن ها در جیرۀ غذایی مرغ، ضمن تأمین انرژی خوراک، در بهبود 
ترکیب اجزای الشه مرغ، نقش مؤثری دارند. از چربی های سفت حیوانی، پیه گاو و دنبه قابل ذکرند و از 
روغن های گیاهی از روغن سویا، روغن ذرت و سایر روغن هایی که از دانه های روغنی به  دست می آیند می توان 
استفاده کرد. اگر از چربی در جیرۀ مرغ استفاده می شود افزودن آنتی اکسیدان ها در جیره ضروری است و باید 

در مدت کوتاهی جیره را به مصرف رساند.

گندم

سبوس گندم

جو
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برخی از مزایای افزودن روغن به خوراک مرغ:
 افزایش رشد

 کاهش مصرف خوراک
 کاهش گرد و غبار حاصل از خوراک

 افزایش خوش خوراکی جیره
 افزایش قابلیت هضم خوراک

 افزایش جذب ویتامین های محلول در چربی

                                                 روغن سویا                                                                                       روغن پیه

ب( منابع تأمین کنندۀ پروتئین در جیره های مرغ

عملیات  از  پس  سویا،  کنجاله  سویا:  کنجالة 
روغن کشی  کارخانه های  در  دانه سویا،  از  روغن گیری 
به  دست می آید. داراي 2550 کیلوکالری انرژي و 44 
بهترین  از  سویا  کنجاله  است.  پروتئین  درصد   48 تا 
پروتئین  تأمین  براي  که  است  موادي  متداول ترین  و 
خوراک استفاده مي شود. حداکثر مصرف آن در جیره 

است. درصد   30 طیور 

در زمان استفاده از ذرت به همراه سویا، متیونین اولین و لیزین، دومین اسید آمینه محدود کننده است. توجه

کنجاله سویا
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علت  به  تخم پنبه  کنجالۀ  از  پنبه:  تخم  کنجالة   
به طور  مرغ  جیرۀ  در  سمی گوسیپول  ماده  داشتن 
زرده  و  سفیده  در  زیرا  می شود؛  استفاده  محدود 
استفاده  هنگام  به  می کند.  رنگ  تخم  مرغ  ایجاد 
به صورت  زرده  رنگ  جیره،  در  تخم پنبه  کنجالۀ  از 
لکه های سبز تا سیاه، بسته به مدت زمان انبارداری 
مقدار  براساس  آن  مصرف  میزان  کرد.  خواهد  تغییر 
حداکثر  و  می شود  تعیین  آن  در  موجود  گوسیپول 

است. درصد   10 طیور  جیره  در  آن  مصرف 

از  باقی مانده  فراوردهی  آفتاب گردان:  کنجالة 
آفتاب گردان  کنجالۀ  آفتاب گردان،  دانۀ  روغن کشی 
است  موادي  از  دیگر  یکي  آفتاب گردان  کنجالۀ  است. 
که براي تأمین پروتئین جیره از آن استفاده مي شود. 
 40 تا   28 از  آن  پروتئین  و   1900 آن  انرژي  میزان 
درصد متغیر است. کمبود اسیدآمینه لیزین مهم ترین 
عامل محدود کننده در تغذیه آن به شمار می رود. کنجاله 

آفتاب گردان داراي مقدار زیادي پکتین است و در هنگام استفاده حتماً باید یک مولتي آنزیم حاوي پکتیناز به 
آن اضافه شود. بدون آنزیم مي توان مقدار کمي از آن را در جیره جایگزین کنجاله سویا کرد. مثاًل به جاي 20 
درصد کنجاله سویایي که در جیره آغازین موجود است، 15درصد کنجاله سویا و 5 درصد کنجاله آفتاب گردان 
قرار دهیم. به طور خالصه مي توان در جیره آغازین تا 25 درصد و در جیره پایاني تا 40 درصد کنجاله سویاي 

کرد.  آفتاب گردان جایگزین  با کنجاله  را  موجود 
محصوالت  از  یکی  گوشت  پودر  گوشت:  پودر 
کشتارگاهی است و در حدود 55 درصد پروتئین خام 
دارد. میزان متیونین، سیستئین و تریپتوفان آن کم و 
لیزین باالست. میزان انرژي پودر گوشت به میزان چربي 
موجود در آن بستگي دارد. وجود یک آنتي اکسیدان در 
پودر گوشت براي جلوگیري از فساد آن اهمیت دارد. 
میزان مصرف پودر گوشت به طور متوسط 5 تا 7 درصد 

و حداکثر 10درصد است. 

هنگام استفاده از تخم پنبه در جیرۀ مرغ از سولفات آهن به نسبت 1 به 1 استفاده کنید؛ زیرا ترکیبات 
آهن دار با گوسیپول ترکیب می شوند و آن را از دسترس دستگاه گوارش مرغ خارج می سازند.

توجه

کنجاله آفتاب گردان

پودر گوشت

کنجاله تخم پنبه
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درصد   60 حدود  داخلي  ماهي  پودر  ماهي:  پودر 
پروتئین دارد. ترکیب اسیدآمینه ها و قابلیت هضم آنها 
بسیار باال است. به خاطر بو و مزه اي که در گوشت و 
تخم مرغ ایجاد مي کند مصرف آن با محدودیت همراه 
است و حداکثر 5 درصد در جیره استفاده مي شود. در 
جیره جوجه هاي گوشتي این میزان در آخر دوره باید 
پودر گوشت  مانند  ماهي هم  پودر  برسد.  به حداقل 

باید حاوي آنتي اکسیدان باشد.

پودر خون: پودر خون از خونی که خشک شده باشد 
باشد،  نشده  اضافه  دیگری  مواد  هیچ گونه  آن  به  و 
بسیار  پروتئین  نظر  از  خون  پودر  می آید.  به دست 
غنی است و  منبع بسیار خوب لیزین به شمار می رود. 
استفاده از آن به میزان 10 درصد جیرۀ غذایی باعث 
اسهال می  شود. پودر خون حاوی 80 درصد پروتئین 

و 10 درصد رطوبت است.

باید  شد  مشاهده  جراحات  این  که  زماني  شود.  سنگدان  ساییدگي  موجب  است  ممکن  ماهي  پودر 
بالفاصله مواد پروتئیني با منشأ حیواني قطع شده و اندازۀ دانه هاي خوراک مقداري درشت تر گردد تا 

سنگدان به حالت عادي درآید.

توجه

پودر ماهی

پودر خون

ضایعات کشتارگاه های طیور: این مواد شامل سر، 
پاها، روده، چینه دان و سایر قسمت های حذفی است 
که پس از تهیه )به روش خشک یا مرطوب( از آن در 
تغذیه مرغ استفاده می کنند و  این مواد پس از تهیه 
باشند.  داشته  معدنی  مواد  درصد   16 از  بیش  نباید 

درصد پروتئین آن حدود 50 درصد است.

ضایعات کشتارگاهی طیور
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پودر صدف: پودر صدف یکی از فراورده های حاصل از 
موجودات دریایی و منبع بسیار خوب کلسیم است. پودر 
صدف برای جوجه های گوشتی و طیور تخم گذار بسیار 
احتیاج  میزان  چون  تخم گذار  گله های  در  است.  مفید 
حیوان به کلسیم زیاد است، عالوه بر افزودن پودر صدف 
به جیرۀ غذایی، مقداری نیز به صورت آزاد به مرغ ها داده 

می شود. مقدار کلسیم پوسته صدف 38 درصد است.

درصد   38 تا   35 دارای  آهک  سنگ  آهک:  سنگ 
باید کم باشد. سنگ  کلسیم است، میزان فلوئور آن 
آهک را به صورت پودر در می آورند و به جیرۀ غذایی 

جوجه ها و طیور تخم گذار اضافه می کنند.

وجود  است.  کلر  و  سدیم  تأمین  منبع  نمک  نمک: 
در  نمک  مقدار  است.  ضروری  جیره  در  کمی نمک 
در  باشد.  بیشتر  درصد   0/25 از  نباید  مرغ  جیرۀ 
صورت استفاده از پودر ماهی که حاوی مقدار زیادی 
نمک باشد، افزودن نمک طعام به جیرۀ مرغ ضرورت 

ندارد.

پودر صدف

سنگ آهک

نمک

ج( منابع تأمین مواد معدنی

کشتارگاه ها  از  که  دیگری  غذای  استخوان:  پودر 
به  دست می آید پودر استخوان است که از پختن در 
شرایط تحت فشار سپس خشکاندن و آسیاب کردن 
استخوان ها به  دست می آید و بیشتر به عنوان مکمل 
به  استخوان،  پودر  می شود.  استفاده  فسفر  و  کلسیم 
ترتیب دارای 26 و 13 درصد کلسیم و فسفر است.

پودر استخوان
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جیره های  در  سدیم(:  )بیکربنات  جوش شیرین 
منظور  به  و  کاتیون  و  آنیون  تعادل  برای حفظ  مرغ 
تأمین سدیم می توان از بیکربنات سدیم استفاده کرد. 

مقدار سدیم آن 27 درصد است.

1 تهیه جدول انرژی، پروتئین و محدودیت مصرف برای مواد خوراکی پرمصرف.

2 تهیه و تنظیم جیرۀ مرغ براساس نیازهای پرنده با کمک هنرآموز در کالس.

٣ برآورد مقدار مورد نیاز هر ماده خوراکی از شروع تا پایان دورۀ پرورش مرغ گوشتی و تخم گذار.

فعالیت کارگاهی

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره دهی(

1

جیـره  تهیـه 
مـتخصص  از 
تغذیـه طیور

غذایی  جیره  دریافت  منابع 
بروشورهای مربوط به اطالعات 

جیره نویسی

غذایی  جیره  تنظیم  ـ  1
سب منا

غذایی  جیره  تنظیم  ـ  2
مناسب نسبتاً 

غذایی  جیره  تنظیم  ـ  3
نامناسب

جیره  در  مغذی  مواد  بودن  متوازن 
گله مطلوب  عملکرد  و  غذایی 

3

مغذی  مواد  نسبی  بودن  متوازن 
نسبتاً  عملکرد  و  غذایی  جیره  در 

گله ب  مطلو

2

نامتوازن بودن مواد مغذی در جیره 
غذایی و عملکرد نامطلوب گله

1

جوش شیرین

بازدید از کارخانۀ خوراک طیور

1 همراه هنرآموز خود از کارخانۀ تهیه خوراک طیور 

بازدید کنید.
2 تمام مواد خوراکی را که در تغذیۀ مرغ استفاده 

کنید. بازدید  می شود 
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استاندارد ساختمان انبار

در انتخاب محل انبار باید بسیار دقت کرد به نحوی که کمترین فاصله را با اتاق مدیریت و فرمان داشته باشد. 
همچنین نزدیک ترین فاصله را با در ورودی مرغداری داشته باشد. در اصلی انبار باید طوری ساخته شود تا 
وسایل نقلیه باری به راحتی داخل و خارج شده و بار خود را تخلیه کنند. با توجه به موقعیت انبار و سالن ها 
یک یا دو در به ابعاد 1/8×1 متر در طرفین انبار جهت تردد کارگران و حمل و نقل تعبیه شود. از آنجا که 
امکان  ایجاد گرد و خاک در داخل انبار هنگام تخلیه بار و یا تهیه جیره وجود دارد؛ بنابراین دو عدد تهویه 60 

سانتی متری و 2 الی 4 عدد پنجره 0/8× 1 متر با توجه به موقعیت انبار در نظر گرفته می شود. 
دیوارهای انبار باید تا ارتفاع 2 متر قابل شست وشو بوده و   همچنین مقاوم و غیرقابل نفوذ برای موجودات موذی 

باشد. کف انبار نیز باید از جنس قابل شست وشو مانند سیمان باشد.
از جمله عواملی که در انبار روي مواد اولیه تأثیر مي گذارد رطوبت است. رطوبت زیاد مواد ذخیره شده ممکن 
است رشد باکتري ها و کپک ها را تحریک کند که در اثر آن حرارت ایجاد مي شود. حرارت موجب فساد و 
انهدام مواد غذایي در غالت و علوفه و احتراق ناگهاني و آتش سوزي احتمالي مي شود. رطوبت زیاد ممکن است 

خوش خوراکي خوراک را کاهش دهد.
حد مجاز و مناسب رطوبت مواد خوراکی به شرح زیر است:

غالت کامل: در انبار اغلب غالت باید کمتر از 13 درصد رطوبت داشته باشند. دانه ذرت تا 14 درصد رطوبت 
را تحمل مي کند.

غذاهاي آردي یا غلتک زده: این غذاها را باید با 11 درصد رطوبت یا کمتر ذخیره کرد.

٣  با استفاده از بو کردن و در صورت لزوم چشیدن، 

اقدام به شناسایی مواد خوراکی کنید.
٤ مواد خوراکی شناسایی شده را ابتدا فهرست کرده 

تأمین  برای  هرکدام  از  که  کنید  مشخص  سپس  و 
استفاده می شود. ماده مغذی جیره  کدام 

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره دهی

2

مـواد  تـهیـه 
خوراکی مورد 
استفــاده  در 

جیره مرغ

بروشورهای شرکت های مربوطه 
اسناد مربوط  به مقدار مواد مغذی 

در خوراک ها

1ـ خرید اقالم استاندارد 
جهت تهیه جیره غذایی

نسبتاً  اقالم  خرید  2ـ 
تهیه  جهت  استاندارد 
نسبتاً  غـذایـی  جـیره 

مناسب
جیره  اقالم  خرید  3ـ 

نامناسب غذایی 

ارزش تغذیه ای و اقتصادی مناسب 
اقالم خوراکی تهیه شده

3

نسبتاً  اقتصادی  و  تغذیه ای  ارزش 
شده تهیه  خوراکی  اقالم  مناسب 

2

ارزش تغذیه ای و اقتصادی نامناسب 
اقالم خوراکی تهیه شده

1
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تهویة مناسب

 کاهش رشد و فعالیت 
کپک ها و حشرات

کاهش ضایعات دمای مناسب

رطوبت مناسب

انبار

توصیه های انبارداری

1 تمام اجزای خوراک باید در دمای زیر 25 درجه 

شوند. نگهداری  سانتی گراد 
از  خوراکی،  اجزای  روغن  و  چربی  حفظ  برای   2

کنید. استفاده  آنتی اکسیدان 
٣ از پیش مخلوط های ویتامینی مقاوم و با کیفیت 

کنید. استفاده 
٤ دانستن تاریخ انقضای تمام مواد خوراکی ضروری 

است.
٥ غالت آسیاب شده را در مدت زمان یک ماه استفاده 

نمایید.
می توان  را  باز     نشده  گیاهی  روغن های  ظروف   6

به مدت یک  سال نگهداری کرد. اگر در ظرف روغن 
یا چربی باز شود تا یک ماه باید مصرف گردد؛ زیرا در 
معرض هوا قرار می گیرد و فرایند اکسیداسیون روغن 

شروع خواهد شد.    
برداشت  از  بعد  تا یک سال  7 دانه ها و غالت کامل 

شوند. استفاده  باید 
٨ مخلوط های ویتامینی را تا 6 ماه پس از آماده سازی، 

مصرف  کنید.
پروتئینی  اجزای خوراکی بدون چربی، پودرهای   ٩

مدت  در  نامشخص،  انقضای  تاریخ  با  معدنی  مواد  و 
طوالنی در جای خشک و بدون آلودگی قابل نگهداری 

هستند.
)مثل  چربی  درصد   2 از  بیش  با  کنجاله های   10

کنجاله آفتاب گردان، کنجاله تخم پنبه، پودر گوشت 
طیور(  ضایعات  پودر  و  ماهی  پودر  استخوان،  و 
در  باید  کنجاله ها  دارند.  مصرف  زمان  محدودیت 
محل سرد انبار شوند )زیر 25 درجه سانتی گراد(. در 
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تابستان  این مواد ظرف دو ماه بعد از تولید استفاده 
گردند.

11 هرگز ویتامین ها و مواد معدنی را به شکل مخلوط 

نگهداری نکنید.

با تهیه خوراک های  از بین می برد.  را  نور، مواد مغذی خوراک  از موارد  رطوبت، حرارت و در بعضی 
دهید. افزایش  را  اجرای خوراکی  و  ماندگاری خوراک  مناسب،  انبارداری  و شرایط  مرغوب 

توجه

نکات قابل توجه در انبار کردن مواد خوراکی

ابزار و وسایل مورد نیاز
 لباس کار   جارو   ماسک      سم برای مبارزه با آفات انباری   حفاظ رطوبت

مراحل انجام کار
1 انبار را قبل از ورود مواد خوراکی، ابتدا تمیز و مرتب، سپس با سموم توصیه شده سمپاشی کنید. استفاده 

از حشره کش های تماسی مصنوعی امروزه یکی از استراتژی های متداول برای جلوگیری از تغذیه و خسارت 
آفات انباری است. 

2 مواد خوراکی خریداری شده را قبل از ورود به انبار بازرسی کنید تا پس از مطمئن شدن از آلوده نبودن 

به حشرات، کنه ها و آفات به انبار وارد شوند. عالوه بر این حداقل هر هفته یکبار محتوی انبار را از نظر وجود 
احتمالی آفات و امراض بازرسی کنید و در صورت لزوم نمونه هایی از آن را برای آزمایش به آزمایشگاه بفرستید.
٣ قبل از قرار دادن مواد خوراکی در انبار دقت کنید که کف انبار رطوبت نداشته باشد و در صورت مشاهده 

از ریختن مواد خوراکی روی بستر جلوگیری کنید تا بستر کاماًلً خشک شود. قبل از چیدن کیسه ها روی کف 
انبار از یک حفاظ رطوبتی استفاده کنید.  این وسیله بین کف انبار و کیسه ها قرار می گیرد تا از رسیدن رطوبت 
به مواد خوراکی، که موجب کپک زدگی و فساد می گردد، جلوگیری کند. ساده ترین حفاظ رطوبتی، نایلون یا 

الستیک ضد رطوبت است. نوع دیگر حفاظ رطوبتی، الوارهای چوبی یا پالت هستند.
٤ بهتر است کیسه های مواد خوراکی را ابتدا روی حفاظ رطوبتی )پالت های چوبی( بچینید و بین کیسه های 

چیده شده در هر 6 ـ 5 متر، راهرویی به عرض 1/5 متر  ایجاد کنید تا امکان تهویه، ضدعفونی و دسترسی به 
تمام کیسه ها میسر باشد. همچنین برای ضدعفونی سقف انبار، باید فاصله ای به میزان 100ـ 75 سانتی متر 

بین سطوح فوقانی کیسه ها و سقف انبار فاصله باشد.

فعالیت کارگاهی

چرا بسیاری از مرغداران ترجیح می دهند خوراک موردنیاز را از کارخانه های تولید کنندۀ معتبر تهیه 
کنند؟

گفت      و  گو 
کنید
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                     کیسه های بزرگ نگهداری غالت                                                              تهویه کیسه ها در انبار

عدم رعایت بهداشت و قرار دادن نادرست غالت در انباری

                        نگهداری فله ای نامناسب غالت در انبار                                              نگهداری فله ای مناسب غالت

بسته بندی و پالت گذاری مناسب کیسه ها در انبار
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سوسک دانه خوار
 سوسک شیشه دندانه دار

پروانه سیتوتروگا   پروانه خشکبار

٨mm

10mm

10mm

10mm

آفات انباری
 

در صنعت پرورش طیور، عالوه بر شناسایی و درجه بندی مواد، نحوۀ نگهداری و حفظ کیفیت مواد از اهمیت 
خاصی برخوردار است. بیشتر خسارت های  ایجاد شده در طول انبارداری، ناشی از آلودگی قارچی و حشرات در 
داخل توده غالت است. میکروارگانیسم ها با مصرف مواد مغذی رشد کرده و با تولید حرارت و افزایش دمای توده 
غالت، شرایط مناسبی را برای فساد  ایجاد می کنند. دما و رطوبت در غالت از عوامل اصلی رشد قارچ هایی مانند 

آفالتوکسین و ... هستند.

راه های آلودگی مواد خوراکی با آفات انباری

الف(آلودگي با حشرات و آفات انباري: این موضوع بیشتر در مورد غالت مطرح است تا درمورد علوفه. 
آفات انباري عالوه بر خسارت کمي، زیان هاي کیفي به محصوالت انبار شده وارد مي کنند. آلوده شدن غالت 
از عوامل  از بین رفتن عناصر اصلي و ویتامین ها،  انبار شده به مدفوع و جلدهاي الروي حشرات و کنه ها، 
مهم کاهش کیفیت غالت هستند. درجه خسارت بستگي به طول مدت ذخیره و درجه حرارت محیط انبار 
دارد. روش هاي مختلف گازدهی براي ضدعفوني غالت و محیط ممکن است موجب کاهش خسارت ناشی از 
حشرات شود. از مهم ترین حشرات می توان شپش ها، سوسک های خرطومی، سوسک سیاه انباری، شپش یا 

سوسک آرد را نام برد.
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و  موش  غالباً  جوندگان:  از  ناشي  خسارت  ب( 
موش   صحرایي به انبارهاي مواد غذایي حمله مي کنند؛ 
می خورند،  جانوران  این  که  غذایي  مقدار  چه  اگر 
 خسارت اقتصادي مهمي به شمار نمي آید؛ ولي بیش 
از ده برابر این مقدار غذا توسط ادرار و مدفوع آنها 
و  مدفوع  با  مواد  شدن  آلوده  اثر  در  مي شود.  آلوده 
و  آنها کاسته شده  از خوش خوراکي  ادرار جوندگان 
ممکن است عامل شیوع بعضي بیماري ها نیز باشد. 
باید ترکیبي از روش هاي مختلف مبارزه با جوندگان 
به  کارگرفته شود تا موفقیت خوبي به  دست آید. استفاده 

از تله، مرگ موش، نگهداري گربه در محیط، خارج کردن موادي که موش ها در آن النه مي کنند و مقاوم سازي 
دیوارها و سیلوها از کارهاي مؤثر براي کنترل خسارت جوندگان است. 

                                            شپش گندم                                                                                    کنه آرد

مبارزه با آفات انباری  

در صورتی که در نمونه برداری ابتدا آلودگی به آفات مشخص شد باید قبل از ورود کاال به انبار مبارزه با آفات 
انجام گیرد. مبارزه با آفات انباری به روش های مختلف انجام می شود:

1 مخلوط کردن گرد آفت کش ها با محصول قبل از ورود به انبار.

نقاله و یا روی محصول پخش شده در  2 مایع پاشی آفت کش ها روی دانه ها در زمان حرکت روی تسمه 

زمین.  این سموم کم دوام بوده و اثر آنها سریع از بین می رود.
٣ پاشیدن آفت کش گازی به صورت مایع.

٤ انداختن قرص ها یا نوارهای تولید کنندۀ گاز سمی  به داخل محصول.

٥ استفاده از سموم گازی زیر چادر نایلونی که روش بسیار معمولی است.
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1 انبار مواد خوراکی محل تحصیل خود را با استفاده 

از مواد سمی سم پاشی کنید.
2 هنگام سم پاشی نکات ایمنی را رعایت کنید. 

مراحل آماده سازی سم
1 نوع سم یا سموم و مقدار مصرف آنها را از هنرآموز 

خود پرسش کنید.
2 برچسب سم را به دقت مطالعه کنید.

٣ میزان مادۀ مؤثر سم را از روی برچسب مشخص کنید.

٤ با توجه به میزان سم و میزان ماده مؤثر آن، مقدار 

به طور کلی، راه های مبارزه با آفات انباری از طریق ضد عفونی کردن شامل:
1 ضدعفونی و سم پاشی سیلوها و انبار خالی  

2 ضدعفونی سیلوها و انبارهای نیمه پر.

توجه

فعالیت کارگاهی

             بستة سم                                          ترازوی دیجیتالی                                                       سم وزن شده

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره دهی(

3

نگهداری 
خوراک

وجود انبار خوراک 
زمان انبارداریـ  

شرایط محیطی      انبار داری

کیفیت  حفظ  1ـ 
خوراک حین انبارداری

2ـ حفظ نسبی کیفیت 
خوراک حین انبارداری

3ـ عدم حفظ کیفیت 
خوراک حین انبارداری

3رعایت شرایط انبارداری خوراک ها

2رعایت نسبی شرایط انبارداری خوراک ها

1عدم رعایت شرایط انبارداری خوراک ها

مادۀ سمی را محاسبه کنید.
٥ از ماسک دهانی و دستکش پالستیکی استفاده کنید.

ترازو  )دقت  کنید  آماده  را  آزمایشگاه  ترازوی   6

گرم(.  0/1 حداقل 
7 بسته سم را باز کنید.

تماس دست(  )بدون  مناسب  وسیله ای  با  را  ٨ سم 

بریزید. پالستیکی  کیسه  داخل 
٩ کیسه حامل سم را با دقت توزین کنید.

)نوار  به وسیله مناسب  را  پایان در کیسه سم  10 در 

چسب( محکم ببندید و در مکان خشک و خنک قرار 
دهید.
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تهیه فرم های مورد نیاز
در اکثر مزارع اهمیت ادارۀ انبارها از نظر دور مانده و به  این موضوع که مواد خوراکی ارزش نقدی معادل قیمت 
خود دارند توجه کافی نمی شود. فاسد شدن مواد، عدم توجه در جا به جا کردن و حفظ کیفیت مواد خوراکی 
موجب کاهش سودآوری  مرغداری می شود. توجه به کنترل اطالعات ورود و خروج مواد خوراکی، داشتن 
اطالعات به روز و صحیح از موجودی انبار، یکی از مهم ترین دغدغه های یک مرغدار است. جهت افزایش سود 
و مدیریت صحیح باید یک سری از فرم ها برای مدیریت انبار مرغداری ها تهیه شوند در  این خصوص استفاده 
از افرادی که دارای تجربه کافی در  این زمینه باشند توصیه می شود. در ادامه یک سری از فرم های مورد نیاز 

برای ادارۀ انبار مرغداری جهت اطالع آورده شده است.

فرم کنترل برنامه های امنیت زیستی
 

کنترل
دارد

مالحظاتموارد نقص ندارد
نامناسبمناسب

کنترل جوندگان و حیوانات موذي

کنترل حشرات

کنترل پرندگان

کنترل ورود و خروج افراد و کارگران

کنترل انتشار آلودگي خط تولید

برنامه کنترل نظافت و ضدعفوني انبار

فعالیت کارگاهی
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فرم ضوابط و شرایط بهداشتي عمومي

ف
سؤاالتردی

مورد تأیید است
توضیحات

خیربلي

آیا از نگهداری طیور )پرندگان زینتی، بومی و سایر ماکیان( و سایر 1
حیوانات ممانعت شده است؟

آیا دان و نهاده ها به صورت مناسب و در شرایط مطلوب نگهداري 2
مي شوند؟

آیا انبار نگهداري دان و نهاده ها از نظر بهداشتي در وضعیت مناسب 3
است؟

آیا مواد شوینده و ضدعفوني کننده و ... از طرف مراجع ذي صالح 4
شده اند؟ تأیید 

آیا نتایج نمونه برداري آب از لحاظ میکروبي و شیمیایي در هر دوره 5
مناسب )مطابق معیارهای آب قابل شرب( است؟

فرم ویژگی ها و شرایط بهداشتی انبار تخلیه مواد اولیه

ف
سؤاالتردی

مورد تأیید مي باشد
توضیحات

خیربلي

آیا نظافت و ضد عفوني انبار تخلیه و ماشین آالت مربوط 1
به خوبي انجام می  پذیرد؟ 

 آیا تهویه در انبار مواد اولیه به خوبي صورت مي گیرد؟2

آیا وسیله اي براي اندازه گیري دماي انبار تخلیه مواد اولیه 3
وجود دارد؟  

آیا امکان ورود پرندگان به انبار مواد اولیه وجود دارد؟  4

آیا انبار مواد اولیه دارای ارتباط مناسب با سالن تولید است؟ 5
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آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره دهی(

4

مستندسازی به طور صحیحفرم های ثبت آمارمستندسازی
مستند سازی به طور نسبتاً صحیح

مستندسازی به طور نادرست

3ثبت دقیق اطالعات و آمار

2ثبت نسبتاً دقیق اطالعات و آمار

1ثبت نادرست اطالعات و آمار

فرم ویژگی ها و شرایط بهداشتی سیلوها

ف
سؤاالتردی

مورد تأیید است
توضیحات

خیربلي

آیا تخلیۀ کامل خوراک و مواد اولیه از سیلو از طریق کف صورت 1
مي گیرد؟    

آیا درزبندي کامل در سیلوها رعایت شده است؟2

آیا امکان نظافت، ضدعفوني و گازدهي سیلوها وجود دارد؟3

آیا سیلوها به ضربه زن مغناطیسي جهت ریزش گرد و غبار کامل 4
دیواره ها مجهز است؟   

آیا سیلوها به نشانگر سطح سنج مجهز است؟  5

آیا طراحي و نصب سیلوها به نحوي است که در زوایاي آن مواد 6
نماند؟ به جاي  اولیه 

فرم اطالعات موجودی انبار

میزان سفارشماده خوراکیردیف
)kg(

میزان مصرف
)kg(

موجودی 
باقی مانده

)kg(
توضیحاتتاریخ

1

2

3

4
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ارزشیابی شایستگی تهیه خوراک

شرح کار:
1ـ دریافت جیره غذایی از متخصص تغذیه طیور

2ـ تهیه مواد خوراکی مورد استفاده در جیره مرغ یا تهیه خوراک آماده طبق دستورالعمل متخصص تغذیه طیور
3ـ کنترل شرایط محیطی انبار

4ـ انبار کردن خوراک
5 ـ مستندسازی اطالعات و آمار مربوط به خوراک ورودی به سالن

استاندارد عملکرد: 
تهیه خوراک با توجه به دستورالعمل متخصص تغذیه برای گله 5000 قطعه ای

شاخص ها:
استفاده از جیره غذایی متوازن براساس نیاز پرنده و مواد خوراکی در دسترس

کنترل کیفیت نهاده ها یا خوراک آماده خریداری شده
انبار کردن خوراک در شرایط محیطی استاندارد

شرایط انجام کار: 
سالن سرپوشیده انبار نهاده ها و خوراک

فرمول جیره  غذایی
نهاده های مورد استفاده در جیره یا خوراک آماده

ابزار و تجهیزات: 
ترازو ـ بیل ـ فرمول جیره غذایی ـ رطوبت سنج ـ دماسنج

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
2تهیه جیره از متخصص تغذیه طیور1
2تهیه مواد خوراکی مورد استفاده در جیره مرغ2
2نگهداری خوراک3
1مستندسازی4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
محاسبه و ریاضی

مدیریت منابع انسانی
مدیریت مواد و تجهیزات

2

*میانگین نمرات

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

رشته: امور دامی                                 درس: تولید و پرورش مرغ                                        واحد یادگیری: 10


