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تغذیه مرغ

واحد یادگیری 11  

خوراک دهی مرغ

آیا تا به حال پی برده اید؟

1 لوازم و ابزار آماده سازی و انتقال خوراك شامل چه تجهیزاتی است؟

2 نحوة کار با آسیاب و میکسر به چه صورتی است؟

٣ چه روش هایی برای خوراك دهی در مرغ به  کار می رود؟

٤ چه اطالعاتی را باید در فرم های ثبت خوراك دهی در مرغ در نظر گرفت؟

هدف از  این بخش بررسی انواع تجهیزات آماده سازی خوراك و نحوة کار با آن، انواع  روش های خوراك دهی 
در مرغ و ثبت اطالعات مرتبط با آن در فرم های مربوط به آن است. در پرورش مرغ، تهیه خوراك مناسب و 
خوراك دهی صحیح مهم ترین نکته است؛ زیرا تغذیه خوب، سالمت طیور و باالترین تولید گوشت و تخم مرغ را 
به همراه دارد. برای رسیدن به باالترین تولید باید جیرة غذایی مرغ براساس نیازهای غذایی آن باشد. این جیرة 
غذایی براساس سن، جنس، نوع تولید و... تهیه می شود. آزمایش های انجام شده نشان می دهد که طیور، دست  کم 
به چهل ماده غذایی ضروری نیاز دارند. این مواد غذایی باید به اندازه کافی و به نسبتی مناسب با یکدیگر در جیرة 
غذایی مرغ وجود داشته باشند. به طوری که بیشترین سرعت رشد، مناسب ترین تعداد تخم گذاری و تولید مثل 
را در مرغ ایجاد کنند. خوراك دهی طبق یک برنامه زمانی موجب بهبود عملکرد می شود. عدم دسترسی به غذا 
موجب تحریک اشتها در نوبت بعدی تحویل غذا به سالن پرورش می شود. اگر  چه اصول تهیه و روش خوراك دهی 
طبق برنامه زمانی بسیار واضح است؛ اما  این امر نیازمند دقت فراوان و مدیریت صحیح می باشد. به دلیل آنکه اگر 

پرندگان مدت زیادی گرسنه بمانند موجب کاهش عملکرد آنها می شود. 

استاندارد عملکرد

اتمام  این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود روزانه عملیات خوراك دهی یک مرغداری به  از  پس 
انجام دهند. ظرفیت 5000 قطعه را با حداقل دور ریز 
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آسیاب

آسیاب چیست؟ چه نوع آسیابی برای مرغداری ها استفاده می شود؟ مالك انتخاب آسیاب چه چیزهایی است؟
مرغ،  استفاده در جیرة  مورد  اقالم  انواع  آرد کردن  و  برای خرد کردن  است صنعتی که  آسیاب دستگاهی 
مرغداری ها  در  استخوان  از  استخوان  پودر  تولید  و  جو  گندم،  ذرت،  جمله  از  مختلف  غالت  سویا،  نظیر 
استفاده می شود.  این محصول در ظرفیت های مختلف برای مرغداری ها با گنجایش های متفاوت تولید و عرضه 
می گردد که از لحاظ ظرفیت، بازدهی و تجهیزات اضافی با یکدیگر تفاوت دارند. انتخاب نوع آسیاب و آگاهی 
از ویژگی های مربوط به آن از اولین مراحل کار محسوب می  شود. در ادامه مهم ترین انواع آسیاب ها بررسی 

می شوند. از بین انواع آن، آسیاب چکشی، غلتکی بیشتر در  مرغداری ها مورد استفاده قرار می گیرد.
آسیاب های غلتکی: آسیاب غلتکی برای شکستن دانه یا سایر مواد فیبری استفاده می شود.  این آسیاب ها 
موجب ورقه ای شدن دانه یا سایر مواد دیگر می شوند. در صورت وجود دو نوع غله مختلف برای آسیاب، از دو 
جفت آسیاب غلتکی استفاده می شود. در استفاده از دو غله ذرت و سورگوم، ست غلتک های خرد کننده حاوی 
دو غلتک، یکی برای خرد کردن ذرات درشت )ذرت( و دیگری برای خرد کردن ذرات ریز )سورگوم( نیاز است. 

از  نظر گرفته می شود )یک غلتک سریع تر  با دو سرعت چرخش مختلف در  در آسیاب غلتکی، دو غلتک 
دیگری می چرخد( تا تمام مواد فیبری شامل دانه غالت محصوالت پلت شده، دانه های روغنی و محصوالت 

فرعی و سایر اجزای خوراکی دیگر را خرد کند.
از آسیاب های دارای سه جفت غلتک برای تولید خوراك های مختلف مثل دانه های کامل، خوراك های میکس 
شده یا سایر ترکیبات استفاده می  شود. معموالً یک غلتک ثابت و غلتک دیگر با توجه به فاصله بین آنها تنظیم 

می شود، غلتک ها باید نسبت به هم موازی باشند.

تخلیه

دیسک ساکن

دیسک چرخان
محفظه

خوراک
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مزایا 
1 راندمان بهتر انرژی

2 توزیع یکنواخت ذرات

٣ سر و صدا و گرد و غبار کمتر

معایب 
1 دارای اثر کم بر مواد فیبری

2 ایجاد ذرات مستطیل شکل

٣ هزینة اولیه باال )بستگی به طراحی سیستم دارد(

٤  افزایش هزینه های نگهداری

اجزای تشکیل دهنده آسیاب غلتکی

1 فیدر 

2 یک یا دو جفت غلتک

٣ موتور الکتریکی آسیاب

٤ محل خروج مواد آسیاب شده

٥ شاسی و پایه

آسیاب های غلتکی

یا خودکار تنظیم  آنها به صورت دستی  بوده و فاصله بین  ثابت و غلتک دیگر متحرك  معموالً یک غلتک 
می شود. شیارهای غلتک متناسب با نوع مواد و یا اندازه اولیه و پایانی ذرات تعیین می شود )میزان نرمی(. 
شیارهای درشت برای آسیاب کردن اقالم خوراکی با ذرات درشت و در ظرفیت باال و شیارهای ریز در تولید 
ذرات نرم و در ظرفیت های پایین تر استفاده می  شود. گاهی نیز الزم است برای تولید محصول خیلی نرم از 
غلتک هایی با شیارهای مختلف استفاده شود. در شکل صفحه بعد انواع شیار روی غلتک نشان داده شده است.

قطعات تحویل خوراک

جفت غلتک فوقانی

جفت غلتک زیرین
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شناسایی قسمت های مختلف آسیاب غلتکی
1 لباس کار بپوشید.

2 در محفظه آسیاب را باز کنید.

٣ قسمت های مختلف آسیاب را مشاهده کنید.

٤ در هاي ورودي و خروجي را باز و بسته کنید.

٥ غلتک ها را بررسی کنید.

                          نحوة خرد کردن با غلتک                                                        شیارهای مختلف روی غلتک 

فعالیت کارگاهی

آسیاب های چکشی 

آسیاب چکشی برای ُخرد کردن مواد خوراکی مختلف استفاده می شود.  این نوع آسیاب در فراوری دانه های 
روغنی مثل سویا، آفتاب گردان، پنبه دانه و موارد مشابه آن و همچنین جهت پوسته گیری دانه و کنجاله کردن 

آن )مواد خوراکی با پروتئین باال بعد از روغن گیری آسیاب می شوند( استفاده می شود.
 مزایای آسیاب چکشی

1 آسیاب کردن طیف وسیعی از مواد خورکی

2 قابل استفاده برای خرد کردن مواد فیبری و ترد

٣ دارای هزینة خریداری کمتر نسبت به آسیاب غلتکی

٤ هزینة نگهداری پایین

٥ کارکرد ساده و راحت
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معایب آن
1 راندمان انرژی پایین تر نسبت به آسیاب غلتکی

2 تولید حرارت زیاد

٣ ایجاد سر و صدا و گرد و غبار 

٤ ایجاد ذراتی با اندازه های مختلف )یکنواختی کمتر(

بخش های مختلف آسیاب چکشی
1 موتور الکتریکی     

   )feeder( 2 تغذیه کنندة آسیاب

     )rotor( ٣ محور اصلی آسیاب

٤ چکش ها    

)screen( ٥ الک یا توری آسیاب

٦ خروجی آسیاب     

٧ شاسی و پایه

میزان خرد شدن مواد به تعداد چکش، اندازه چکش، سایش آن، سرعت ضرب ها، نیروی ماشین، صفحه توری، 
قطر منافذ توری، نرخ آسیاب و کیفیت غالت )رطوبت، سختی، تست وزن، دانسیته مواد و نوع غله( بستگی 
بهترین راه کاهش هزینه های آسیاب و  بیشترین فرسایش در صفحه توری آسیاب مشاهده می شود.  دارد. 
حفظ ظرفیت راندمان و کیفیت تولید، تعویض توری آن است. معموالً در استفاده از آسیاب با ست چکش های 

سخت، قبل از تعویض چکش، توری باید عوض شود. 
موادی که از توری عبور نکردند به دلیل سرعت باالی چرخش چکش ها، در سطح توری نشست می کنند. 
وجود  این مواد در پشت توری و فشردگی آنها موجب ساییدگی  این قسمت شده و از طرفی انرژی به شکل 
حرارت از دست می رود؛ بنابراین موجب افت راندمان اقتصادی خواهند شد. در بعضی آسیاب ها توری های 
دو قسمتی طراحی شده است. در استفاده از مواد بزرگ تر، برای کم شدن فشار مواد بر سطح توری، انحنای 

فوقانی چکش باید بیشتر شود.
عوامل مؤثر بر فضای باز توری شامل اندازه منافذ، تناوب منافذ، زاویه و اندازه سطوح هستند. 

قطعات تحویل خوراک

چکش

میله

روتور

توری

بخش خروج

نصب  مفصلی  به صورت  دوار  محور  چکش ها، حول 
سرعت  با  چکش ها  دوار،  محور  چرخش  با  شده اند. 
چرخیده، در راستای شعاع محور قرار می گیرند. غربال 
و دریچة خروجی، در زیر چکش ها قرار گرفته اند به 

گونه ای که چکش ها در حین چرخش، فاصله کمی تا 
غربال دارند. مواد ورودی با برخورد به چکش ها خرد 
مواد ،  این  می کنند.   حرکت  غربال  سمت  به  شده، 
غربال  از  باشند،  شده  خرد  کافی  اندازة  به  چنانچه 

قطر منافذ
  عرض  

طول کروی توری از بیرون قطر توری قطر خارجی توری

 لبه خارجی
ضخامت
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صورت  در غیر  این  می کنند.  عبور  خروجی  دریچه  و 
به چکش ها  دوباره  برخورد  با  نکرده،  عبور  غربال  از 
کوچک تر می شوند تا از غربال عبور کنند. چکش ها، 
صورت  در  و  هستند  طرفه  دو  و  فوالدی  ورقه های 
ساییدگی یک طرف، می توان آنها را پشت و رو کرد. 
غربال ها، ورقه های فوالدی هستند که با سوراخ هایی 
عرضه  میلی متر  قطرهای   3    و  4  به  حدوداً  و  متفاوت 
می شوند. آنها قابل تعویض بوده و برای هر نوع جیره، 
اندازه سوراخ مشخص استفاده می  شود. با  از غربالی 
در هنگام کار با آسیاب چکشی باید به نکات زیر توجه کرد:

1 نصب غربال مناسب براساس جیرة غذایی تعیین 

می شود.
صورت  در  آنها  تعویض  و  چکش ها  از  بازدید   2

حد از  بیش  فرسودگی  یا  شکستگی 
مواد،  از  آسیاب  محفظة  بودن  خالی  از  اطمینان   ٣

موتور کردن  روشن  از  قبل 
روشن  را  آسیاب  ابتدا  فوق،  موارد  کنترل  از  بعد 
مناسب  به سرعت  چکش ها  تا  کنید  صبر  و  کرده 
برسند سپس مواد را از دریچه ورودی آسیاب وارد 

کنید. 

شناسایی قسمت های مختلف آسیاب چکشی
1 لباس کار بپوشید.

2  در محفظه را باز کنید.
مشاهده  را  چکشی  آسیاب  مختلف  قسمت های   ٣

. کنید
٤ در هاي ورودي و خروجي را باز و بسته کنید.

٥ چکش ها را بررسی کنید.

فعالیت کارگاهی

انواع مخلوط کن ها1

مواد خوراکی پس از خرد شدن، چگونه مخلوط می گردند؟ به چه نسبتی ماده خوراکی را باید مخلوط کرد؟ آیا 
ترتیب مخلوط کردن مواد با یکدیگر مهم است یا نه؟

اولین اقدام شما در تهیه یک جیره کاماًل مخلوط خرید یک مخلوط کن است. چندین نوع مخلوط کن در بازار 
موجود است که از آن جمله می توان به مدل های افقی، عمودی، غلتکی، طبلکی یا زنجیره ای و پارویی اشاره 

کرد.
مخلوط کن افقی

 این مخلوط کن ها می توانند برای مخلوط کردن خوراك 1 تا 4 مارپیچ افقی داشته باشند. در مخلوط کن های 
افقی چند تیغه ای، مخلوط شدن زمانی اتفاق می افتد که یکی یا دو تا از مارپیچ ها برخالف مارپیچ دیگر خوراك 
را حرکت دهند.  این مخلوط کن از محفظه اختالط، الکتروموتور، دریچة ورودی، دریچة خروجی و دو مارپیچ 
نواری که روی یک محور قرار گرفته اند، تشکیل می شود. مواد، ابتدا از باال وارد محفظه می شوند و پس از پر 
شدن، مارپیچ ها حدود 5 دقیقه مواد را هم می زنند. حرکت چرخشی مارپیچ  ها از الکتروموتور تأمین می شود  

و سپس مواد مخلوط شده از دریچه خروجی تخلیه می شود.

 Mixer ـ 1



187

تغذیه مرغ

مخلوط کن،  در  این  افقی:  مخلوط کن  کلی  طرح 
به  زمان اختالط و پر و خالی شدن محفظه، نسبت 
مخلوط کن عمودی کمتر است، به همین دلیل بازده 

است. بیشتر  دستگاه 
آسیاب  با  افقی  مخلوط کن  دستگاه ها،  از  برخی  در 

آسیاب  خروجی  در  اینجا  می شود.  ترکیب  چکشی 
وارد  ابتدا  مواد  است.  متصل  مارپیچی  نقاله  یک  به 
آسیاب می شوند و پس از خرد شدن، به وسیلة نقاله 
از  مواد  مخلوط  در نهایت  و  منتقل  مخلوط کن  به 

می شوند.  تخلیه  خروجی 

دریچۀ ورودی

محفظۀ اختالط

 دریچۀ خروجی

دستگاه مخلوط کن افقی

مخلوط کن های عمودی
مخلوط کن عمودی1، رایج ترین مخلوط کن در  ایران است و از محفظة اختالط، دریچة ورودی، دریچة خروجی، 
الکتروموتور و مارپیچ تشکیل شده است. نیروی مارپیچ مرکزی توسط گیربکس تأمین می شود. مواد خوراکی 

 Vertical Mixer ـ 1

محفظه اختالط

 الکتروموتور

نقاله مارپیچی

مخلوط کن افقی

آسیاب

 دریچۀ خروجی

مارپیچ های نواری



188

از دریچة ورودی وارد محفظه می  شود. در ابتدای کار دریچة خروجی را بسته و مواد ورودی به وسیله مارپیچ 
باال می روند و به تدریج داخل محفظه کاماًل از مواد آسیاب شده پر می گردد. در کمتر از 30 دقیقه مواد کاماًل 

مخلوط می شوند. در  این مرحله دریچه خروجی باز می شود و مواد از دستگاه خارج می گردد.

شناسایي قسمت هاي مختلف مخلوط کن ها
1 لباس مناسب بپوشید.

مشاهده  را  خروجی  دان  دریچه  محفظة  قسمت   2

کنید.
٣ قسمت هاي محفظة اختالط و الکترو    موتور را مشاهده 

کنید.
در برخی از انواع، مخلوط کن عمودی با یک آسیاب 
ورودی  به  آسیاب  می شود. خروجی  ترکیب  چکشی 
مخلوط کن راه دارد. مواد ابتدا وارد آسیاب شده، پس 
در نهایت،  و  می گردند  مخلوط کن  وارد  خرد شدن  از 
مخلوط مواد از خروجی مخلوط کن خارج می شود. 

مخلوط کن عمودی                                   طرح کلی مخلوط کن عمودی

فعالیت کارگاهی

دستگاه آسیاب و مخلوط کن عمودی

 افزایش مدت زمان مخلوط کردن باعث جدا شدن مواد خوراکی می شود که به میزان کم در جیره غذایی 
استفاده شده است. بنابراین بهترین زمان برای اختالط مواد خوراکی در مخلوط کن عمودی 20 - 15 دقیقه 

می باشد. 

توجه

محفظه اختالط
الکترو موتور

مارپیچ

غالف مارپیچ

خروج مواد

مواد ورودی
دریچۀ خروجی

دریچۀ ورودی

مخلوط کن

آسیاب
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فعالیت کارگاهی

کار با آسیاب و مخلوط کن )میکسر(
1 همراه هنرآموز خود به یک کارخانه خوراك یا انبار مرغداری محل تحصیل خود مراجعه کنید.

2 یک نمونة جیره با هنرآموز خود تهیه و تنظیم کنید.

٣ لباس کار بپوشید.

٤ مواد خوراکی مورد نیاز جیره را توزین کنید.

٥ از نبودن جسم خارجی داخل دستگاه اطمینان حاصل کنید.

٦ کلید پیچ ها و کشش تسمه ها را بررسی کنید.

٧ با توجه به نوع و اندازة مورد نیاز دان، الک مناسب را انتخاب کنید.

٨ خروجی دستگاه باالبر را با ظرفیت آسیاب تنظیم کنید.

٩ قبل از روشن کردن، دستگاه را کاماًل تمیز کنید. 

10 ابتدا آسیاب را روشن کرده و بعد از رسیدن موتور به دور مناسب، باالبر را روشن کنید.

11 مواد خوراکی را که نیاز به خرد شدن دارند، داخل آسیاب بریزید دقت داشته باشید که اندازة توری مناسب 

باشد.
12 با تعویض الک های آسیاب، مواد غذایی را در اندازه های مختلف آسیاب کنید.

1٣ مواد خوراکی آسیاب  شده را داخل مخلوط کن بریزید تا کاماًل مخلوط شوند.

1٤ برای مخلوط کردن مکمل ها و مواد کم مصرف، پس از توزین، آنها را با مقداری دان آسیاب شده مخلوط 

کنید و سپس داخل مخلوط کن بریزید.
1٥ روغن مایع را نیز با کمی دان خرد شده مخلوط کرده و داخل مخلوط کن بریزید تا به صورت یکنواخت با 

مواد خوراکی دیگر مخلوط شود.
1٦ اگر در حین کار برق قطع شود یا به هر دلیل آسیاب خاموش شود، بار داخل دستگاه را تخلیه کنید تا 

بچرخد. به راحتی  آن  تیغه های 
1٧ سپس دان آماده را در کیسه هایی بزرگ ریخته و استفاده کنید.

فعالیت کارگاهی

توزین دان

ابزار و وسایل مورد نیاز
 لباس کار  ماسک  ترازو  بیل

مراحل انجام کار
1 تهیه و تنظیم جیره را با کمک هنرآموز خود انجام 

دهید.
2 لباس کار بپوشید.

٣ اجزای دان مورد نیاز جیره را با دقت وزن کنید. 

کنجاله  و  گندم  ذرت،  مانند  جیره  سنگین  اجزای 
سویا را با استفاده از ترازوی بزرگ و اجزای کم وزن 
را  ویتامینه  و  معدنی  مکمل های  نمک،  مانند  جیره 
)با  از ترازوی دیجیتالی گرمی  وزن کنید  با استفاده 
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وزن کردن مواد خوراکی طبق فرمول جیره باید با دقت فراوان انجام شود تا جیرة متعادلی داشته باشیم. توجه

آماده کردن خوراک

ابزار و وسایل مورد نیاز
 لباس کار  مواد خوراکی جیره  ترازو 

 آسیاب، میکسر و باالبر  کیسه

مراحل انجام کار
1 تهیه و تنظیم جیره را با راهنمایی هنرآموز خود 

انجام دهید.
2 لباس کار بپوشید.

٣ اجزای دان مورد نیاز جیره را با دقت وزن کنید )با 

استفاده از ترازوی دقیق(. 
٤ با توجه به نوع و اندازه مورد نیاز دان، الک مناسب 

را انتخاب کنید.
٥ اجزای دان را که نیاز به خرد شدن دارند )ذرت، 

کنید. آسیاب  سویا(  کنجاله 
کم مصرف  مواد  و  مکمل ها  کردن  مخلوط  برای   ٦

)نمک، مکمل های معدنی و ویتامینه(، پس از توزین، 
و  کنید  مخلوط  آسیاب شده  دان  مقداری  با  را  آنها 

بریزید. مخلوط کن  داخل  سپس 
مخلوط  خرد شده  کمی دان  با  نیز  را  مایع  روغن   ٧

کرده و داخل مخلوط کن بریزید تا به صورت یکنواخت 
با مواد خوراکی دیگر مخلوط شود.

مخلوط کن  داخل  را  شده  آسیاب  خوراکی  مواد   ٨

کاماًل  تا  بدهید  زمان  دقیقه  در حدود 20  و  بریزید 
شوند. مخلوط 

٩ سپس دان آماده را در کیسه هایی بزرگ ریخته و 

استفاده کنید.

با در نظر گرفتن اطالعات مربوط به احتیاجات مواد 
مواد  ترکیب  به  مربوط  داده های  نیز  و  مرغ  مغذی 
می توان  مغذی،  مواد  دسترسی  قابلیت  و  خوراکی 

کرد. تهیه  مناسب  جیره های 
بیشترین هزینه در پرورش مرغ مربوط به چه چیزی 

است؟ چگونه می توان در آن صرفه جویی کرد؟ 
اگر  است؟  اهمیت  دارای  دان  یکنواخت  توزیع  چرا 
دان به صورت غیر یکنواخت توزیع گردد موجب چه 

می شود؟ مواردی 

فعالیت کارگاهی

دقیق(.  ترازوی  از  استفاده 
٤ اجزای دان را که نیاز به خرد شدن ندارند )نمک، 

مکمل های معدنی و ویتامینه( را به طور مستقیم در 
چاله مخلوط کن بریزید.

در تهیه خوراك دام و طیور، دقیقاً فرمول علمی آن رعایت شود تا بهترین بازدهی کمی و کیفی حاصل 
شود.

اخالق 
حرفه ای
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توزیع دان به صورت دستی یا مکانیزه انجام می شود که هر یک دارای تجهیزات خاص خود هستند.  این 
تجهیزات در روش پرورش قفس و بستر، مشابه هم هستند و تنها چگونگی نصب آنها متفاوت است. 
در پرورش داخل قفس، تجهیزات روی قفس و در پرورش در بستر سالن، روی سالن پرورش نصب 

می شوند.

1( توزیع دان دستی
الف( ناودانی: اندازه و ابعاد آن بسته به سن مرغ متغیر است. جنس  این نوع دانه خوری ها از ورق گالوانیزه 
دان  که  دارند  قرار  به نحوی  قفس ها  جلوی  سرتاسر  در  ناودانی  دان خوری  قفس،  پرورش  روش  در  است. 

باشد.  مرغ  در دسترس  مستقیماً 
ب(  بشقابی یا استوانه ای: دارای یک مخزن استوانه ای به قطر 40 ـ20 سانتی متر و ارتفاع 60 سانتی متر و 
در زیر  این استوانه یک کفه قرار دارد که ارتفاع دان داخل کفه قابل تنظیم است.  این دانه خوری ها از سقف 
آویزان هستند و ارتفاع آنها قابل تنظیم می باشد. ارتفاع دان نباید بیش از یک سوم داخل کفه باشد؛ زیرا باعث 

پرت دان خواهد شد. 

روش های  توزیع       دان

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1

آماده سازی خوراك 
مرغ

آسیاب - میکسر - 
ترازو - بیل - باالبر 

1ـ آماده سازی 
خوراك دقیقاً طبق 

فرمول جیره
2- آماده سازی 

خوراك تقریباً طبق 
جیره غذایی

3- آماده سازی 
خوراك برخالف 

فرمول جیره غذایی

توزین دقیق و مخلوط شدن 
صحیح اقالم خوراك

3

توزین نسبتاً دقیق و 
مخلوط شدن نسبتاً صحیح 

اقالم خوراك 

2

توزین دقیق و مخلوط شدن 
نادرست اقالم خوراك 

1
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افزایش ارتفاع دان خوری های دستی هر چند وقت یکبار صورت می پذیرد؟ چرا؟ تحقیق 
کنید

 دان خوری اولیه                                                    

 دان خوری استوانه ای دستی

 دان خوری بشقابی دستی  دان خوری ناودانی دستی
انواع دان خوری دستی
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2(  توزیع دان به صورت خودکار 
کنترل  را  دستگاه  کار  کارگران  و  می شود  انجام  خودکار  صورت  به  دان  توزیع  خودکار  دانه خوری های  با 
می کنند. طرز کار اغلب دانه خوری های خودکار شبیه هم است و فقط از نظر نقاله یا دان خوری با یکدیگر 

نوع اند: دو  بر  این دان خوری ها  دارند.   تفاوت 
الف( دان خوری خودکار زنجیری: در  این نوع دانه خوری، دان از طریق زنجیر از مخزن یا  هاپر به سرتاسر 
سالن فرستاده می شود. در  این روش مشکالتی نیز وجود دارد مانند گیر کردن پای پرندگان در زنجیر، آلوده 

کردن دان با فضوالت، که البته  این مشکل را می توان با نصب توری سیمی  و ... حل کرد.

دان خوری زنجیری در سامانۀ قفس

دان خوری خودکار زنجیری

ب( اتوماتیک بشقابی: در  این نوع دانه خوری، دان توسط زنجیر یا مارپیچ از درون ناودان به لوله در سرتاسر 
سالن فرستاده می شود. در طول لوله و در فواصل مساوی بشقاب هایی نصب شده اند که در باالی آنها سوراخی 
تعبیه شده است. هنگامی که دان از لوله به هر بشقاب می رسد از سوراخ رد شده و به داخل بشقاب ریخته می شود.

دان خوری خودکار مارپیچی یا بشقابی    
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ج( دان خوری های واگنی: واگن دان روی ریل حرکت می کند  این سیستم برای داخل قفس معمول است.
دان خوری ناودانی:  این دان خوری در سرتاسر جلوی قفس ها به نحوی قرار دارند که دان مستقیماً در دسترس 

مرغ باشد.

شمای دان خوری بشقابی خودکار در سالن

دان خوری مارپیچی خطی

 دان خوری مارپیچی غیرخطی
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بازدید از سالن  مرغداری هنرستان
1 با هنرآموز خود از واحد مرغداری هنرستان خود 

بازدید کنید.
مرغداری  واحد  در  دان  توزیع  زمان  و  روش  از   2

اطالعات کسب  کنید.
با  را  واحد مرغداری  تعداد دان خوری موجود در   ٣

کنید. مقایسه  نیاز  مورد  دان خوری  مقدار 
٤ از واحد مرغداری عکس و فیلم تهیه کنید.

٥ گزارش خود را به هنرآموز تحویل دهید.

فعالیت کارگاهی

خوراک دهی دستی
1 لباس کار مناسب بپوشید )ماسک فراموش نشود(.

2 خوراك را براساس جیرة تنظیم شده تهیه کنید.

٣ خوراك آماده را به وسیله حمل دان با احتیاط وارد سالن کنید.

٤ دان خوري ها را به میزان یک سوم از دان پر کنید.

٥ وسیله حمل دان و سرتاس را از سالن خارج کنید.

خوراک دهی خودکار
1 لباس کار بپوشید.

2 خوراك آماده را به میزان مورد نیاز در مخزن دان بریزید.

٣ کلید الکتروموتور را روشن کنید.

٤ همراه با چرخش زنجیرهاي حمل دان، در سالن حرکت کنید.

٥ صافي ها را بازدید کنید.

٦ بعد از گذشت مدت زمان مشخص دستگاه الکتروموتور را خاموش کنید.

آیا می دانید مقدار خوراك مصرفی مرغ، تحت تأثیر چه عواملی هست؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که مصرف 
چه  می خورند؟  غذا  وعده  چند  روز  شبانه  در  آنها  یا  است  چقدر  روز  شبانه   در  گوشتی  جوجه های  غذای 
عواملی بر اشتهای مرغ تأثیرگذار است؟ جوجه های گوشتی و تخم گذار چه وقت احساس گرسنگی می کنند؟ 
نشانه های گرسنگی در مرغ چیست؟ آیا میزان مصرف خوراك در جوجه های گوشتی با مرغ های تخم گذار 

تفاوت دارد؟

 دان خوری خودکار
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از بین موارد ذکر شدة باال، اثر کدام مورد بر خوراك مصرفی مرغ از همه بیشتر است؟ با دلیل بحث 
کنید.

گفت      و  گو 
کنید

خوراک مصرفی مرغ

بیماری و تلفاتعوامل تغذیه ای

 میزان انرژي جیره  
 شکل و وزن حجمي 

خوراک
 برنامه خوراک دهي  
و  نگهداری  کیفیت   

غذا  ضایعات 

افزودنی های غذاییعوامل محیطیعوامل فیزیولوژیکی

 جنس و سن
 میزان فعالیت

در  مؤثر  عوامل   
شد ر ن  ا میز

 رفتارهاي اجتماعي

  دما     
  تهویه    

 برنامه نور 

 آنزیم    
 عوامل ضد میکروبي   

 آنتی اکسیدان

 ســالمت عمومــي 
گلــه  

 تلفات   
ــدگان  ــذف پرن  ح

ــف ضعی

 دو نوع برنامة تغذیه داریم: 
1 برنامة تغذیه به روش نامحدود    

2 برنامة تغدیه به روش محدود

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

2

توزیع خوراك مرغ در 
سالن پرورش

توزیع صحیح خوراكبرنامه خوراك دهی
توزیع نسبتاً صحیح 

خوراك
توزیع نادرست خوراك 

اجرای درست برنامة 
خوراك دهی

3

اجرای نسبتاً درست برنامه 
خوراك دهی

2

اجرای نادرست برنامه 
خوراك دهی

1
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تهیه فرم های مورد نیاز
جمع آوری و حفظ آمار به عنوان بخشی از برنامه مدیریت پرورش مرغ ضرورت دارد. بدون آمار دقیق ارزیابی 
اقتصادی گله های مرغ مشکل به نظر می رسد. برای  این منظور باید آمارهایی در دسترس باشد )خالصه آمار 
دوران رشد، خالصه آمار تولید مرغ( که بتوان با مقایسه آنها نسبت به استاندارد، وضعیت گله را مشخص 

کرد.

فرم دوران رشد در جوجه های گوشتی

 مرغداری  :                                         تاریخ تحویل جوجه  :                         تعداد اولیه  :

سن تاریخ

)روز یا هفته(

تعداد 
جوجه های 

موجود 

مصرف دان حذفتلفات
)کیلوگرم(

وزن بدن 
)گرم(

مقدار آب 
مصرفی 

ضریب تبدیل 
غذایی

توضیحات

فعالیت کارگاهی

در برنامة تغذیه به روش نامحدود در صورتی که سیستم دان خوری دستی و غیر خودکار باشد باید همیشه پیش 
از اتمام دان روزانه 2 یا 3 بار دان را در تراف های دان خوری بریزید، به طوری که سطح کمی  از دان همواره در 
دان خوری موجود باشد. وقتی از دان خوری خودکار استفاده می شود باید دستگاه دان خوری را به طور متناوب 
به کار بیندازید )20 دقیقه روشن 20 دقیقه خاموش( زمان روشن و خاموش شدن دستگاه را با توجه به طول 
سالن و مقدار دان باقیمانده در تراف و  دان خوری ها تعیین می شود. مثل جوجه های گوشتی که به صورت 

نامحدود خوراك مصرف می کنند.
ولی در برنامه تغذیه محدود مانند تغذیه پولت، مرغ تخم گذار، مرغ مادر گوشتی و تخم گذار به مرغ ها مقدار 
مشخصی خوراك در روز داده می شود. برای مثال اگر گله مرغ تخم گذار روزی 100 گرم دان مصرف کند برای 
1000 قطعه مرغ 100 کیلو دان روزانه در اختیار آنها قرار می دهند. در یک روش دیگر محدودیت غذایی 
می توان تغذیه یک روز در میان صورت پذیرد، در  این روش مقدار محدودی دان در یک روز داده می شود و 

روز بعد از آن جیره ای نخواهند داشت.
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فرم ثبت میزان مصرف خوراک در مرغ های تخم گذار

 مرغداری  :                        تاریخ تحویل جوجه  :                               تعداد اولیه   :

نام کسی که فرم را پر می کند:

سن تاریخ
)هفته(

تعداد 
مرغ

مصرف دان حذفتلفات
)کیلوگرم(

تولید 
تخم 
)تعداد(

تولید 
تخم 
)گرم(

درصد تولید 
براساس تعداد 

مرغ های 
موجود

وزن 
بدن 
)گرم(

مقدار آب 
مصرفی 

توضیحات

فعالیت کارگاهی

ثبت اطالعات 
1 کلیه کارهای زیر را در طی دوره پرورش ثبت کنید.

زمان تحویل جوجه خریداری شده.
وزن جوجه ها به صورت روزانه یا هفتگی.

وزن دان مصرفی به صورت روزانه یا هفتگی. 
میزان آب مصرفی جوجه ها.

تلفات و حذفی موجود  آمار تعداد جوجه های سالم، 
در سالن به صورت روزانه

آزمون ارزیابی عملکرد

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

3

مستند سازی خوراك 
مصرفی 

فرم آماری مخصوص 
مصرف خوراك و 

افزایش وزن و تولید 
تخم مرغ 

مستند سازی به طور 
صحیح 

مستند سازی به طور 
نسبتاً صحیح 

مستند سازی به طور 
نادرست 

ثبت دقیق اطالعات و آمار 
3خوراك مصرفی

ثبت نسبتاً دقیق اطالعات و 
2آمار خوراك مصرفی 

ثبت نادرست اطالعات و آمار 
1خوراك مصرفی 

فرم های مربوطه  را در  اطالعات جمع آوری شده   2

کنید. ثبت 
٣ ضریب تبدیل غذایی را محاسبه نمایید.

از  نسخه  یک  و  کنید  تهیه  را  الزم  گزارش های   ٤

آن را جهت برنامه ریزی های بعدی به مدیر مرغداری 
دهید. تحویل 

٥ فرم ها و مدارك را بایگانی کنید.
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تغذیه مرغ

ارزشیابی شایستگی خوراک دهی مرغ

شرح کار:
1ـ راه اندازی آسیاب، مخلوط کن )میکسر( و باالبر

2ـ توزیع خوراك در سالن پرورش
3ـ آسیاب و مخلوط کردن مواد خوراکی

4ـ مستندسازی

استاندارد عملکرد: 
خوراك دهی روزانه با حداقل دورریز و اتالف

شاخص ها:
1ـ کار با دستگاه آسیاب، میکسر و باالبر 

2ـ توزین مواد خوراکی و اجرای برنامه خوراك دهی
3ـ مخلوط کردن مواد طبق دستورالعمل در مدت زمان معین

4ـ ثبت اطالعات در نمون برگ های مربوطه

شرایط انجام کار: 
لوازم و ابزار ساخت خوراك شامل آسیاب، میکسر، باالبر و ترازو

ابزار جابه جایی خوراك به سالن )دستی ـ مکانیزه(
فرم های آماری و شاخص های استاندارد

ابزار و تجهیزات: 
ترازو ـ آسیاب ـ میکسر ـ باالبر ـ بیل ـ فرم های ثبت اطالعات

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
1آماده سازی خوراك مرغ1
2توزیع خوراك مرغ در سالن پرورش2
2مستندسازی خوراك مصرفی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
محاسبه و ریاضی، حفظ ایمنی فردی در زمان کار با آسیاب، میکسر و باالبر، استفاده از لباس کار، ماسک و 

دستکش، جلوگیری از اتالف مواد خوراکی، دقت در کار، امنیت ابزار و وسایل کار
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: 11
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