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پيمانۀ مهارتى (٣)

مخلوط کردن و تهيهٴ خوراک
زمان آموزش (ساعت)

عملى نظرى 
۱۰۴۰

هدف کلى

نحؤه استفاده از جداول تغذيه اى و مخلوط کردن مواد خوراکى

هدف هاى رفتارى: فراگيرنده با گذراندن اين پيمانٔه مهارتى، خواهد توانست: 
۱ــ کاربرد جداول تغذيه اى را شرح دهد. 

۲ــ نسبت ترکيب مواد خوراکى را در جيرٔه غذايى طيور بيان نمايد. 
۳ــ با دستگاه هاى آسياب و مخلوط کن کار کند. 
۴ ــ َاشکال مختلف جيرٔه طيور را شناسايى کند. 
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١ــ٣ــ استفاده از جداول تغذيه اى  
طيور  تغذئه  در  معمول  به طور  که  خوراکى،  مواد  آناليز 
استفاده مى شوند، در جداول تغذيه اى و هم چنين نيازهاى غذايى 
آنها در جداولى ديگر آمده است و شما دانش آموزان مى توانيد از 

آنها در جيره نويسى طيور به راحتى استفاده کنيد. 
(جدول  خوراکى  مواد  آناليز  جدول  بيشتر،  آشنايى  براى 
شمارهٔ ۱ــ۳) و جدول احتياجات غذايى جوجه هاى گوشتى (جدول 

شمارٔه ۲ ــ۳) و نحؤه استفاده از آنها توضيح داده مى شود. 
در جدول شمارٔه ۱ــ۳ در ستون اول نام مواد خوراکى و 
انرژى،  شامل  مغذى  مواد  از  بعضى  ترکيب  ديگر  ستون هاى  در 
پروتئين و ... آمده است. براى استفاده از اين جدول براى مثال 

دانٔه ذّرت را ببينيد. 
در جلوى نام ذرت ترکيب مواد مغذى آن شامل انرژى 
قابل سوخت و ساز (۳۳۵۰ کيلو کالرى بر کيلو گرم)، پروتئين 
 ۰/۰۲) کلسيم  درصد)،   ۲/۲) لينولئيک  اسيد  درصد)،   ۸/۵)
مواد  ترکيب  و  درصد)   ۰/۰۸) دسترس  قابل  فسفر  درصد)، 
آمده  جدول  ادامه  در  نيز  آمينه  اسيدهاى  مانند  ديگر  مغذى 

است. 
کرد  استفاده  مواد  اين  ترکيب  از  بايد  نويسى  جيره  هنگام 
تأمين  مختلف، نسبت به  و با روش هاى موجود و با مواد غذايى 
نيازهاى غذايى طيور، که در جدول ۲ــ۳ براى جوجه هاى گوشتى 

آمده است، اقدام کنيد. 

در جدول شمارهٔ ۲ــ۳ احتياجات غذايى جوجه هاى گوشتى 
را مشاهده مى کنيد. در جدول فوق براى سنين مختلف مواد مغذى 
مورد نياز، شامل انرژى قابل سوخت وساز، پروتئين و ... آمده 
است و با استفاده از مواد خوراکى مختلف جيرٔه مورد نظر تهيه 

مى شود. 

۲ ــ۳ــ نسبت ترکيب مواد اوليه در جيرۀ طيور
ترکيب مواد اوليه  در جيرهٔ جوجه هاى گوشتى به اين صورت 
است که شما مى توانيد حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد از غالت را به منظور 
تأمين انرژى و حدود ۳۰ درصد از کنجالٔه دانه هاى روغنى و پودر 
ماهى را براى تأمين پروتئين و حدود ۵ درصد باقى مانده را از مواد 
معدنى، مکمل هاى اسيد آمينه و مکمل هاى ويتامينى و معدنى مورد 

استفاده قرار دهيد. 
در جيرٔه مرغ تخم گذار حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از غالت 
دانه هاى  کنجالٔه  از  درصد   ۲۰ حدود  و  جيره  انرژى  تأمين  براى 
روغنى و پودر ماهى براى تأمين پروتئين جيره و حدود ۱۰ درصد 
مکمل هاى  و  اسيد آمينه  مکمل هاى  معدنى،  مواد  از  باقى مانده 

ويتامينى و معدنى استفاده مى شود. 
مواد خوراکى به گونه اى با هم ترکيب مى شوند که نيازهاى 
غذايى طيور تأمين شود و هيچ کمبودى ايجاد نشود زيرا، همان طور 
که مى دانيد، کمبود مواد مغذى جيره سبب کاهش رشد و بيمارى 

در طيور مى شود. 



مهارت: تغذيه طيور   پيمانۀ مهارتى: مخلوط کردن و تهئه خوراک 
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 ( NRC , 1994  منبع) جدول ۱ــ۳ــ ترکيب (به استثناى اسيد آمينه) برخى از مواد خوراکى متداول در تغذيۀ طيور

      مادۀ خوراکى
 

انرژى قابل
سوخت و ساز 

(کيلو کالرى بر کيلوگرم) 

پروتئين
(٪)

اسيد
لينولئيک

 (٪)

کلسيم
 (٪)

فسفر قابل
استفاده 

(٪)

کلر 
(٪)

سديم
 (٪)

۳۳۵۰۸/۵۲/۲۰/۰۲۰/۰۸۰/۰۴۰/۰۲ذّرت
۲۶۴۰۱۱۰/۸۳۰/۰۳۰/۱۷۰/۱۵۰/۰۴جو
۰/۰۵۰/۱۱۰/۰۵۰/۰۶ــ۳۱۲۰۱۱/۵گندم

۱۳۰۰۱۵/۷۱/۷۰/۱۴۰/۲۰/۰۶۰/۰۵سبوس گندم
۲۲۳۰۴۴۰/۴۰/۲۹۰/۲۷۰/۰۵۰/۰۱کنجالٔه سويا 

۰/۲ــ۱۵۴۳۳۲۰/۶۰/۲۱۰/۱۴کنجالٔه آفتاب گردان 
۲۵۸۰۶۴/۲۰/۲۳/۷۳۲/۴۳۰/۶۰/۶۵پودر ماهى 

۲۱۹۵۵۴/۴۰/۲۸۸/۲۷۴/۱۰/۹۱۱/۱۵پودر گوشت 
۲۱۵۰۵۰/۴۰/۳۶۱۰/۳۵/۱۰/۶۹۰/۷پودر گوشت و استخوان 

 ( NRC,1994 منبع) ادامه جدول ۱ــ۳ــ ترکيب اسيد آمينه برخى از مواد خوراکى متداول در تغذيۀ طيور

آرژنين      مادۀ خوراکى 
(٪)

ليزين
 (٪)

متيونين
(٪)

سيستين
 (٪)

تريپتوفان
 (٪)

ترئونين
 (٪)

۰/۳۸۰/۲۶۰/۱۸۰/۱۸۰/۰۶۰/۲۹ذّرت
۰/۵۲۰/۴۰/۱۸۰/۲۴۰/۱۴۰/۳۷جو
۰/۴۰/۳۱۰/۱۵۰/۲۲۰/۱۲۰/۳۲گندم

۱/۰۲۰/۶۱۰/۲۳۰/۳۲۰/۲۳۰/۵سبوس گندم
۳/۱۴۲/۶۹۰/۶۲۰/۶۶۰/۷۴۱/۷۲کنجالٔه سويا 

۲/۳۱۰/۵۰/۵۰/۲۵۱/۰۵کنجالٔه آفتاب گردان 
۳/۸۱۵/۰۷۱/۹۵۰/۶۵۰/۷۸۲/۸۲پودر ماهى 

۳/۷۳۳۰/۷۵۰/۶۶۰/۳۶۱/۷۴پودر گوشت 
۳/۲۸۲/۶۱۰/۶۹۰/۹۶۰/۲۷۱/۷۴پودر گوشت و استخوان 
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 ( NRC, 1994 منبع) جدول ۲ــ۳ــ احتياجات غذايى جوجه هاى گوشتى

٠ تا ٣ هفتگیواحدمادۀ مغّذی
(دورۀ آغازين)

٣ تا ٦ هفتگی
(دورۀ رشد)

٦ تا ٨ هفتگی
(دورۀ پايانی)

۳۲۰۰۳۲۰۰۳۲۰۰کيلو کالرى بر کيلو گرمانرژى قابل سوخت و ساز
۲۳۲۰۱۸٪پروتئين خام

۱۱۱٪اسيد لينولئيک
۱۰/۹۰/۸٪کلسيم

۰/۴۵۰/۳۵۰/۳٪فسفر قابل دسترس
۰/۳۰/۳۰/۳٪پتاسيم
۰/۲۰/۱۵۰/۱۲٪سديم
۰/۲۰/۱۵۰/۱۲٪کلر

۱/۲۵۱/۱۱٪آرژنين
۱/۱۱۰/۸۵٪ليزين

۰/۵۰/۳۸۰/۳۲٪متيونين
۰/۹۰/۷۲۰/۶٪متيونين  + سيستين

۰/۲۰/۱۸۰/۱۶٪تريپتوفان
۰/۸۰/۷۴۰/۶۸٪ترئونين

۳ــ۳ــ نمونه هايى از جيرۀ غذايى
در جدول هاى ۳ــ۳ و ۴ــ۳، نمونه هايى از جيره هاى غذايى 
که در تغذئه طيور گوشتى و طيور تخم گذار استفاده مى شود، آمده 

است.  
براى  مى کنيد،  مشاهده  ۳ــ۳  جدول  در  که  همان طور 
مختلف، از مواد  نيازهاى غذايى مرغ گوشتى در دوره هاى  تأمين 
خوراکى اى مانند ذّرت و روغن سويا براى تأمين انرژى جيره، کنجالٔه 
سويا و پودر ماهى براى تأمين پروتئين و از مکمل ها براى تأمين مواد 

معدنى، ويتامين ها و اسيدهاى آمينه استفاده شده است. 

در جدول ۴ــ۳، نمونٔه فرمول غذايى مرغ تخم گذار در دورٔه 
تخم گذارى آمده است. از ذّرت و روغن گياهى براى تأمين انرژى 
و از کنجالٔه سويا و پودر ماهى براى تأمين پروتئين و از مکمل ها 
براى تأمين مواد معدنى، ويتامين ها و اسيدهاى آمينه استفاده شده 
است. از کربنات کلسيم و دى کلسيم فسفات براى تأمين کلسيم و 

فسفر مورد نياز براى تخم گذارى استفاده شده است. 
سؤال: چرا در جيرهٔ غذايى مرغ تخم گذار (جدول ۴ــ۳) 

از مقدار زيادى کربنات کلسيم در جيره استفاده شده است؟ 
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جدول ۳ــ۳ــ نمونۀ جيرۀ غذايى مرغ گوشتى در دوره هاى مختلف پرورش

مواد خوراکى
(درصد) 

۰ تا ۳ هفتگى
(دورۀ آغازين)

۳ تا ۶ هفتگى
(دورۀ رشد)

٦ تا ٨ هفتگی
(دورۀ پايانی)

ذرّت
کنجالٔه سويا
پودر ماهی

روغن گياهی
دی کلسيم فسفات

کربنات کلسيم
نمک طعام

بی کربنات سديم
مکمل ويتامينی و معدنی

متيونين

۶۳/۷۶
۲۷/۶۷
۵

۰/۱۷
۱/۰۹
۱/۲۶
۰/۲۴
۰/۲۱
۰/۵
۰/۱

۶۶/۹۱
۲۳/۳۲
۵
۲
۰/۶
۱/۳۱
۰/۱۸
۰/۱۶
۰/۵
۰/۰۲

۷۱/۶
۱۹/۰۵
۵
۲

۰/۳۸
۱/۲۱
۰/۱۶
۰/۱
۰/۵
ــ

 

   
دورۀ تخم گذارىمواد خوراکى (درصد)

۶۸/۵۷ذّرت
۱۳/۳۷کنجالٔه سويا
۵پودر ماهى

۲روغن گياهى 
۰/۷۶دى کلسيم فسفات

۹/۲۹کربنات کلسيم
۰/۲نمک طعام

۰/۲بى کربنات سديم
۰/۵مکمل ويتامينى و معدنى

۰/۰۴متيونين
۰/۰۷ليزين

جدول ۴ــ۳ــ نمونۀ جيرۀ غذايى مرغ تخم گذار در دورۀ تخم گذارى
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شکل ۴ــ۳ــ ميکسر عمودى 

شکل ۲ــ۳ــ آسياب چکشى 

۴ــ۳ــ چگونگى کار با دستگاه آسياب و مخلوط کن  
حاوى  بايد  طيور  غذايى  جيرٔه  يک  از  کوچک  بخش  هر 
غذايى  نيازهاى  تمام  تا  باشد  استفاده  مورد  خوراکى  مواد  تمامى 
طيور تأمين شود. براى رسيدن به اين هدف، بايد در هنگام تهئه 
خوراک، ابتدا تمام اجزا را به يک اندازه خرد کنيد و سپس مواد 
گوناگون را به خوبى مخلوط نماييد. براى اين کار از آسياب چکشى 

و مخلوط کن (ميکسر۱) استفاده مى شود. 
آسياب چکشى مجهز به يک سرى غربال و سوراخ هايى با 
قطر متفاوت مجهز است و براى به دست آوردن اندازهٔ متفاوت مواد 

خوراکى به کار مى رود. 
براى کار با اين آسياب ابتدا مقدار مواد خوراکى را طبق فرمول 
غذايى توزين نماييد و توسط انتقال دهنده ها (اوگر۲) به آسياب انتقال دهيد. 

دقت کنيد با توجه به سن جوجه از غربال مناسب استفاده کنيد. 
سپس مواد خوراکى آسياب شده را توسط انتقال دهنده ها 
وارد مخلوط کن نماييد تا در حدود ۲۰ دقيقه در مخلوط کن به طور 

کامل مخلوط شوند. 
توجه داشته باشيد که مواد خوراکى مانند مکمل ها که مقدار 
آنها در جيره کم است را ابتدا با مقدار بيشترى از مواد ديگر مانند 
ذرت مخلوط نماييد و سپس داخل مخلوط کن بريزيد. اين عمل 

براى بهتر مخلوط شدن اقالم خوراکى با يکديگر است. 
براى جلوگيرى از گلوله  شدن جيره در اثر استفاده از روغن، 
روغن را با کمى دان خرد شده مخلوط کرده و سپس خيلى آهسته 

داخل مخلوط کن بريزيد. 
در انتهاى کار جيرٔه کامل را براى استفاده در تغذئه طيور 

داخل کيسه بريزيد. 
کار عملى با آسياب و مخلوط کن 

۱ــ همراه مربى خود به يک کارخانٔه خوراک يا مرغدارى 
                          مخلوط کن Mixer  ــ١
انتقال دهنده Oger  ــ٢

شکل ۳ــ۳ــ انواع غربال (تورى)
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ـ ۱ ـ ٢  Mash  ـ ـ Crumble ۳  ـ Pellet ـ

محل تحصيل خود مراجعه کنيد. 
۲ــ جيرهٔ دورهٔ آغازين جدول ۳ــ۳ را در نظر بگيريد و مطابق 
آن مقدار مواد خوراکى را توزين کنيد و مواد خوراکى اى را که 
به خرد کردن نياز دارد، داخل آسياب بريزيد. دقت داشته باشيد که 

از تورى اندازٔه (سايز) ريز استفاده کنيد. 
۳ــ مواد خوراکى آسياب شده را داخل ميکسر بريزيد و 

در حدود ۲۰ دقيقه بگذاريد تا مخلوط شوند. 
۴ــ براى مخلوط کردن مکمل ها و مواد کم مصرف، پس از 
توزين، آنها را با مقدارى دان آسياب شده مخلوط کنيد و سپس 

داخل مخلوط کن (ميکسر) بريزيد. 
۵  ــ روغن مايع را نيز با کمی دان خرد شده مخلوط کرده و 
داخل مخلوط کن بريزيد تا به صورت يک نواخت با مواد خوراکى 

ديگر مخلوط شود. 
و  تهيه  مخلوط کن  و  آسياب  با  کار  نحؤه  از  گزارشى  ۶ــ 

دربارٔه آن در کالس گفت وگو کنيد. 
 

۵ ــ۳ــ َاشکال مختلف دان مخلوط
اغلب جيره هاى طيور به سه شکل آردى (مش۱)، کرامبل۲ 

و حبّه (پلت۳) مصرف مى شوند. 
فرم آردى (مش): بايد ابتدا مواد اولئه غذايى جيرٔه طيور 
و آن چه را که به صورت دانه هاى درشت هستند آسياب کنيد تا به 

شکل آردى درآيد. 
و  مى شود  آسياب  ابتدا  خوراکى  مواد  (پلت):  حّبه  فرم 
به صورت آردى (مش) در مى آيد و مخلوط مى شود و طى مراحل 
خاصى از دستگاه هاى مخصوصى به نام پلت زن عبور مى کند و 
در قالب استوانه هاى کوچکى با اندازه هاى مختلف، به صورت حبّه 
پِلت اين است که  (پلت) شکل مى گيرد. يکى از مزيت هاى مهم غذاى ِ
طيور قدرت انتخاب قسمت هاى مشخص از جيرهٔ غذايى را از دست 

مى دهند و در نتيجه غذا را به صورت کامل مصرف مى کنند. 
فرم کرامبل (پلت خرد شده): اگر پلت هاى درشت آسياب 
شوند يا به وسيلٔه غلتک هاى مخصوص خرد شوند محصولى بين 
آردى و ِپِلت حاصل مى شود که به آن کرامبل مى گويند. از اين 
فرم، با توجه به اندازه کوچک آن، مى توانيد براى جوجه هاى جوانى 

که قادر به مصرف پلت نيستند استفاده کنيد. 

۶  ــ۳ــ مخلوط کردن دستى مواد اوليۀ آسياب شده  
بهترين روش  براى مخلوط کردن مواد خوراکى آسياب شده 

استفاده از مخلوط کن است. 
اما چنان چه در مرغدارى مخلوط کن نداريد مى توانيد مواد 
خوراکى را به صورت دستى مخلوط  کنيد. براى اين کار به ترتيب 

زير عمل نماييد: 
۱ــ ابتدا مواد خوراکى را طبق فرمول جيرٔه غذايى توزين 

و آسياب نماييد. 
۲ــ  سپس مواد خوراکى آسياب شده را بر روى کف انبار 

پخش کنيد. 
۳ــ مواد خوراکى کم مصرف، مانند مکمل ويتامينى و مواد 
معدنى، اسيدهاى آمينه، نمک و ... را با مقادير بيشترى از ذرت 

يا سبوس توسط بيل مخلوط کنيد. 
روى  بر  را  شده  مخلوط   و  کم مصرف  خوراکى  مواد  ۴ــ 

مواد خوراکى پخش کنيد. 
۵ ــ در انتهاى کار مواد خوراکى را توسط بيل براى چندين 

بار زير و رو کنيد تا کامالً مخلوط شود. 
کامل  صورت  به  خوراکى  مواد  حتماً  که  کنيد  دقت  ۶ ــ 
مخلوط شده باشد، اگر هنوز از مخلوط شدن کامل اطمينان نداريد، 

زير و رو کردن مواد خوراکى را ادامه دهيد. 
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آزمون پيمانۀ مهارتى (۳) 
۱ ــ براى خرد و يک نواخت مخلوط کردن مواد خوراکى از چه دستگاه هايى استفاده مى شود؟ 

۲ ــ مراحل کار با آسياب چکشى و مخلوط کن (ميکسر) را شرح دهيد. 
۳ــ دان مخلوط طيور به چه شکل هايى وجود دارد، نام ببريد؟ 

۴ــ يکى از مزيت هاى مهم غذايى پلت را بيان کنيد. 
۵ ــ  نحؤه مخلوط کردن مواد خوراکى به روش دستى را توضيح دهيد. 


