پودمان 3

تغذیه دام

پرورش دام هایی که از ظرفیت تولید (شیر ،گوشت و )...باالیی برخوردارند ،مستلزم اعمال مدیریت در
مطلوب ترین سطح ممکن است .تغذیه صحیح یکی از مهم ترین عوامل مدیریتی مؤثر در بازده اقتصادی
گله است .عدم تغذیه صحیح باعث کاهش تولید و در نتیجه افزایش هزینه تولید می شود .هزینه مربوط
به تغذیه دام در ایران بیش از  ۶۰درصد سرمایه جاری است ،خرید به موقع علوفه ،خوراک و کاهش
ضایعات آن در کاهش هزینه تغذیه مؤثر است .یک دامپرور موفق موقع فراوانی محصول ،خوراک دام خود
را تهیه می نماید .بدیهی است یك برنامه تغذیه ای مناسب برای دستیابی به تولید مطلوب و اقتصادی،
باید از كیفیت مطلوب مواد خوراكی ،مقدار مناسب مصرف خوراك ،تناسب و تعادل مواد مغذی موجود در
خوراك با احتیاجات دام و زمان مناسب مصرف برخوردار باشد.

واحد یادگیری 4
آماده سازی خوراک دام
آیا تا به حال پی بردهاید؟
برای تغذیه دام از چه مواد خوراکی استفاده می شود؟
روش تهیه مواد اولیه خوراک دام چگونه است؟
آماده کردن خوراک دام چگونه انجام می شود؟
روش های نگهداری و ذخیره محصوالت دانه ای و علوفه ای چگونه است؟
برای آماده سازی خوراك چه تجهیزاتی نیاز است؟
تهیه و آماده كردن خوراك یكی از مهم ترین مراحل تغذیه دام می باشد ،یك دامپرور موفق باید بتواند پس
از تهیه نمودن مواد خوراكی (علوفه و مواد متراکم) به نحوی آنها را نگهداری و آماده نماید كه نه تنها از
كیفیت آن كاسته نشود بلكه باعث بهبود كیفیت آن گردد ،بدین منظور باید بتواند نگهداری علوفه خشك،
سیلو نمودن مواد علوفه ای ،تهیه و آماده كردن مواد كنسانتره را به بهترین نحو انجام دهد به طوری كه هنگام
مصرف از كیفیت مطلوبی برخوردار باشد.

استاندارد عملکرد
پس از اتمام این واحد یادگیری ،هنرجویان قادر خواهند بود ،خوراك مورد نیاز دام را تهیه و آماده كنند.
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بحث
کالسی

مواد مغذی چیست و در مورد دسته بندی آن توضیح دهید.

ماده غذایی

1

به عنوان غذا مورد مصرف موجودات قرار می گیرد و شامل مواد مغذی می باشد.
به عنوان مثال در مورد حیوانات نشخوارکننده ،یونجه ،کاه ،گندم ،ذرت و اقالم خوراکی مشابه دیگر در تغذیه
آنها استفاده می شود.
ماده مغذی
ماده موجود در مواد غذایی است که برای متابولیسم بدن مورد نیاز هستند مانند :آب ،پروتئین ها ،کربوهیدرات ها،
اسیدهای آمینه ،ویتامین ها ،مواد معدنی و لیپیدها.
2

فعالیت
کارگاهی

شناسایی مواد خوراکی
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار      ٢مواد خوراکی
 ١لباس كار بپوشید.
 ٢همراه هنرآموز خود از انبار خوراک دامداری هنرستان بازدید کنید.
 ٣مواد خوراکی را شناسایی کنید.

 Feedـ1
 Nutreintـ2
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٤

جدول زیر را با توجه به اطالعات قبلی خود كامل كنید.
شرح

مواد خوراکی موجود در دامداری هنرستان

1ـ ..........................................................................
2ـ ..........................................................................
منابع تأمین كننده کربوهیدرات 3ـ ..........................................................................
4ـ ..........................................................................
 5ـ .........................................................................

منابع تأمین كننده پروتئین

1ـ ..........................................................................
2ـ ..........................................................................
3ـ ..........................................................................
4ـ ..........................................................................

1ـ ..........................................................................
2ـ ..........................................................................
منابع تأمین كننده موادمعدنی
3ـ ..........................................................................
4ـ ..........................................................................

منابع تأمین كننده ویتامین ها

بحث
کالسی

1ـ ..........................................................................
2ـ ..........................................................................
3ـ ..........................................................................
4ـ ..........................................................................

اهمیت و نقش آب را در تغذیه دام بررسی کنید؟

آب موجود در بدن حیوان در دو بخش داخل سلولی و خارج سلولی وجود دارد که میزان آن در بدن بر اساس
نوع دام ،سن و مرحله رشد متفاوت است .مقدار مصرف آب در دام به عوامل مختلفی از جمله نژاد ،وزن،
سن ،دمای محیط ،مدت زمان دسترسی به آب ،دمای آب ،نوع تولید ،میزان تحرک دام ،مقدار مصرف غذا
و ...بستگی دارد.
قابلیت دسترسی و کیفیت آب برای سالمت و توان تولیدی حیوان بسیار مهم است که بر اساس عواملی
از جمله  ،pHطعم و بو ،وجود امالح یا ترکیبات سمی سنجیده شده و هر یک به نوبه خود در میزان مصرف و
جذب و دفع آب در بدن حیوان و رشد و تولید آن تأثیرگذار هستند .جذب آب در قسمت های مختلف دستگاه
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گوارش و همچنین دفع آب از راه ادرار ،مدفوع ،شش ها ،عرق به صورت دوره ای و پیوسته و تحت تأثیر شرایط
مختلف تغذیه ،دمای محیط و بسته به نوع خوراک مصرف شده صورت می گیرد.
در مصرف آب باید وجود بعضی از آلودگی ها نظیر نیترات ،کلرورسدیم و سولفات ها ،امالح کلسیم و منیزیم و
همچنین عوامل میکروبی و بیماری زا را جدی گرفته و سعی نمود آبی سالم با دمای مناسب و قابل قبول را
در اختیار دام قرار داد .اکثر آلودگی های آب ،یک اثر ناشناخته و نامحسوس روی توان تولیدی حیوان دارد.
در صورتی که میزان آلودگی آب در غلظت های پایین باشد و به مدت طوالنی مورد مصرف دام قرار گیرد در
سالمت و تولید دام کام ً
ال تأثیرگذار است.

کیفیت آب
کیفیت آب یک موضوع مهم در تولید و سالمت دام ها است .پنج معیار در سنجش کیفیت آب ،در حیوان
مورد توجه قرار دارند:
 ١خواص ارگانولپتیک (بو و طعم)،
 ٢خواص فیزیکی و شیمیایی ( ،pHمواد جامد محلول ،اکسیژن محلول و سختی)،
 ٣وجود ترکیبات سمی (فلزات سنگین ،مواد معدنی سمی ،فسفات های آلی و هیدروکربن ها)،
 ٤وجود امالح یا ترکیبات اضافی (نیترات ها ،سدیم ،سولفات ها و آهن)،
 ٥وجود باکتری ها.
بو و طعم :آب آشامیدنی نباید بو و طعم نامطلوبی داشته باشد ،بو و طعم آب مربوط به امالح معدنی و یا
مواد آلی موجود در آن است.
خواص فیزیکی و شیمیایی :آب آشامیدنی باید بی رنگ ،زالل و شفاف باشد .تیره بودن آب به دلیل معلق
بودن مواد غیرضروری مانند ماسه ریز ،رس ،جلبك و موجودات زنده در آن است .آب مناسب باید  pHبین
 6/5تا ( 8به طور طبیعی  )7داشته باشد ،وجود گازهایی از قبیل هیدروژن ،سولفور و انیدرید كربنیك در آب
ایجاد اسیدیته نموده و  pHآب را کاهش می دهد و در نتیجه باعث زنگ زدگی و خوردگی لوله ها می شود.
آب هایی که  pHکمتر از  5/5دارند ،اسیدوز را تشدید می کنند .از سویی آب قلیایی با  pHبیشتر از 8/5
آلکالوز مالیم ایجاد می کند .مواد جامد نامحلول در آب را هم باید مورد نظر داشت .برخی مناطق دارای آب
آهکی و پاره ای دیگر آب گچی هستند که تمام این موارد تا حدودی قابل تحمل بوده و بیش از یک میزان
خاص ،مسموم کننده خواهد شد.
وجود ترکیبات سمی :مواد محلول در آب ممکن است عالوه بر مضر بودن ،موجب تغییر جیره غذایی
مصرفی شوند و یا ممکن است آب را غیرقابل مصرف سازند.
گاوهای شیری بالغ می توانند بعد از مدتی به مقادیر باالی سولفات موجود در آب ( 2500 ppmـ )2000
عادت نمایند .نکته دیگر در مورد امالح و مواد معدنی موجود در آب این است که سطوح زیاد سولفات و
منیزیم در آب ،باعث اسهال گاو می شود و سطح نیاز به سلنیوم و ویتامین  Eرا افزایش می دهد .از طرفی اگر
آهن زیادی در آب وجود داشته باشد ،نیاز به مس بیشتر می شود .گاوهای بومی نسبت به گاوهای اصالح شده
تحمل بیشتری به مصرف آب های دارای ناخالصی دارند .ولی ،گاوهای گوشتی اصالح نژاد شده و غیربومی که
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به مناطق مختلف کوچ داده و پروار می شوند به ناخالصی های آب حساس تر از بقیه هستند.
ضدعفونی کردن آب با کلر (تا  )220 ppmهیچ پیامد حادی ندارد لیکن در مقادیر  50تا 100 ppm
خوش خوراک تر است.
وجود آهن در آب به دلیل امکان ترکیب شدن آن با فسفر و ایجاد نمک های غیرمحلول ممکن است کمی
مسئله ساز باشد .منابع آب حاوی بیش از  3 ppmآهن باید آهن زدایی شوند.
انجام آزمایش هایی برای اطمینان از عدم وجود حشره کش در آب توصیه می شود.
سختی آب :سختی در کل بر حسب مجموعی از کلسیم و منیزیم گزارش شده و در مقادیر معادل
کربنات کلسیم بیان می شود .کلیسم و منیزیم موجود در آب برای سالمتی حیوان مضر نیست ،بنابراین به
جیره غذایی موادمعدنی اضافه می کنند .طبقه بندی سختی در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول سختی آب

تحقیق
کنید

طبقه بندی

سختی ـ میلی گرم در لیتر

نرم

 60ـ 0

سختی متوسط

 120ـ 61

سخت

 180ـ 121

بسیار سخت

بیش از 180

منبع آبی موجود در هنرستان خود را از نظر موارد باال ارزیابی کنید.

احتیاجات شتر به آب
یكی از بارزترین خصوصیات شتر مقاومت در برابر
كم آبی است ،میزان مصرف آب در شتر به عواملی
مانند محل زندگی ،سن ،نژاد ،درجه حرارت بدن،
آب و هوا ،میزان و كیفیت خوراک ،میزان كار یا
تولید بستگی دارد.
از شترهایی كه عادت به نوشیدن آب در هر روز
دارند نمی توان انتظار كار برای مدت طوالنی در
محیط بیابان بدون منابع آبی داشت ،اما با عادت
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دادن تدریجی می توان این كار را انجام داد.
از خصوصیات ویژه شترها این است كه می توانند مدت زیادی بدون آب به راحتی زندگی کنند ،وقتی كه به
آب برسند نیز می توانند به همان راحتی مقدار زیادی آب مصرف نمایند .یك شتر سالم و قوی می تواند در
مدت  13دقیقه  135لیتر آب مصرف كند .مقدار آب مورد نیاز شتر با توجه به عوامل ذكر شده  13تا 100
لیتر در روز برآورد می شود و متوسط نیاز روزانه هر نفر شتر در كل سال  13/5لیتر میباشد.
فاصله زمانی آب دادن به شترها نسبت به فصل فرق دارد و ممكن است از یك تا سه روز متغیر باشد .البته در
برخی جاها یا مواقعی از سال كه آب موجود در علوفه بیشتر از  75درصد باشد ،شتر نیاز به آب كمتری دارد
زیرا آب مورد استفاده بدن خود را به طور كامل از این علوفه ها تأمین می نماید.
شتر خیلی بهتر از گوسفند از علوفه خشبی کمپروتئین استفاده می كند .همچنین ،سازگاری بسیار خوبی
از نظر كم آبی از خود نشان می دهد .مقدار آب مورد نیاز شترها در مقایسه با گوسفندان برای هر واحد ماده
خشك مصرفی كمتر است.
احتیاجات گاو به آب
گاو برای تولید یک لیتر شیر حداقل سه لیتر آب نیاز دارد و در ازای مصرف یک کیلوگرم خوراک حدود ۵
لیتر آب مصرف می کند .این بدین معنی است که گاوهایی که تولید زیادی دارند ،بیش از  ۱۵۰لیتر آب در
روز مصرف می کنند .البته در آب و هوای گرم و خشک این مقدار افزایش می یابد.
عوامل مؤثر بر آب مصرفی گاو عبارت اند از ١ :ماده خشک مصرفی ٢ ،میزان و نوع تولید 3 ،ماده خشک 
جیره 4 ،دمای محیط 5 ،سدیم مصرفی.
نکته کلیدی این است که آب یکی از مواد مغذی مهم مورد نیاز گاوها است و برای مدیریت بهتر توجه به
بیشتر
بدانیم

گاوهای مستقر در جایگاههای ویژه حدود  14بار در روز آب می نوشند ،در حالی که گاوها در بهاربندها
 7بار در روز آب می نوشند .بیشتر آب در ساعات روز و روشنایی هوا مصرف می شود و میزان آب مصرفی
در هر وعده حدود  15لیتر است.
چند نکته زیر ضروری است:
 ١فضای آبشخور به اندازه کافی باشد تا گاوها برای مصرف آب نیاز به هل دادن یکدیگر نداشته باشند.
 2سطح آب باید بدون جریانات تند باشد تا گاو بتواند سریع و بدون استرس آب مصرف کند.
 3دمای مناسب آب باید بین  ۱۵تا  ۱۷درجه سانتی گراد باشد زیرا در این دما بیشترین جذب صورت
می گیرد.
 4درجه شوری pH ،و آلودگی میكروبی آب نیز بسیار مهم است .پس بهتر است حداقل سالی یک بار کیفیت
آب بررسی شود.
 5تمیز كردن آبشخور.
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اقالم خوراكی مورد استفاده در تغذیه دام
مواد خوراكی مورد استفاده در تغذیه دام از دو منشأ گیاهی و حیوانی تأمین می شود.
مواد خوراكی با منشأ گیاهی :از انواع آن می توان غالت ،علوفه مرتع ،علوفه غالت ،مواد سیلویی ،ریشه ها
و غده ها را نام برد.
مواد خوراكی با منشأ حیوانی :از انواع آن می توان پودر گوشت ،شیر و فراورده های آن ،پودر خون ،پودر
ماهی و سایر موارد مشابه را نام برد.
لگومینه

علوفه ها
گرامینه

مواد خوراكی مورد
استفاده در تغذیه دام

علوفه

مواد متراکم
(كنسانتره)

انرژی زا
پروتئینی

فراورده های
فرعی

خوراک گیاهی و پر حجم که دارای ارزش غذایی بوده و خوش خوراک می باشد مانند :یونجه ،شبدر و سیلوی
ذرت .وجود علوفه به میزان حداقل  ۱/۵درصد وزن بدن گاو شیری ضروری است .علوفه دارای انرژی ،پروتئین
و قابلیت هضم کمتری نسبت به کنسانتره بوده و فیبر آن (سلولز ،همی سلولز و لیگنین) بیشتر می باشد.
مهم ترین عامل تعیین کننده کیفیت علوفه ،مرحله رشد در هنگام برداشت است به عنوان مثال برای یونجه
بهترین زمان برداشت هنگامی است که  ۱۰درصد مزرعه به گل دهی رسیده باشد .هر چقدر علوفه به مرحله
زایشی نزدیک تر شود دیواره سلولی و لیگنین آن افزایش یافته و به دنبال آن قابلیت هضم کاهش می یابد.
علوفه های خشبی به خصوص آنهایی که فیبر بیشتری دارند مانند کاه به دلیل قابلیت هضم کمتر مدت زمان
بیشتری در شکمبه مانده و بر تولید شیر یا گوشت اثر منفی گذاشته و تولید را کاهش می دهند .انرژی علوفه
کمتر از غالت است.
مواد علوفه ای شامل دو دسته لگومینه و گرامینه (گندمیان) می باشد و به سه شكل تازه (سبز) ،خشك شده و
مواد سیلویی در تغذیه گاو استفاده می شود .میزان مصرف و کیفیت علوفه ها تا حدود زیادی به مرحله رشد آنها
بستگی دارد .گیاهان اگر در سن مناسب و از زمینهای کوددهیشده برداشت گردد ،حاوی پروتئین و انرژی
زیادی خواهند بود .با افزایش سن علوفه ،نسبت برگ به ساقه کاهش یافته و میزان پروتئین آن کم می شود .از
علوفه های خشبی نیز باید در جیره روزانه دام برای تولید شیر با کیفیت مناسب و حفظ سالمتی دام استفاده
کرد ،اما کنسانتره از قابلیت هضم بسیار باالیی در مقایسه با علوفه خشبی برخوردار است و وقتی کمیت و کیفیت
علوفه های خشبی پایین است برای داشتن دام سالم و تولید بیشتر ،مصرف کنسانتره دامی ضروری است.
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الف) علوفه های لگومینه
شامل یونجه ،شبدر ،اسپرس و ...هستند .دارای برگ های پهن و پروتئین مناسب می باشند .به علت بروز
بیماری هایی همچون نفخ ،به ندرت از این گونه محصوالت به صورت چرا یا تغذیه با علوفه سبز استفاده
می شود .لگومینهها در مقایسه با گندمیان پروتئین ،کلسیم ،فسفر ،منیزیم ،گوگرد و مس بیشتری دارند.
عملکرد لگومینهها در واحد هکتار زیاد است و رشد آنها باعث بهبود حاصل خیزی خاک نیز می شود.
توجه

هنگام تغذیه با علوفه های تازه لگومینه ،خطر ابتال به نفخ کفی افزایش می یابد .به علت باال بودن قابلیت
تخمیر و سطح پروتئین این علوفه ها ،کف پایداری در شکمبه تشکیل شده که مانع خروج گازهای
اضافی از شکمبه حیوان توسط آروغ زدن می شود و در نهایت باعث مرگ دام می شود.
یونجه
یونجه ارزش غذایی زیادی دارد و یکی از بهترین گیاهان علوفه ای برای تغذیه دام میباشد .استفاده از یونجه
تازه برای گاوهای گوشتی و شیری مزایای زیادی از نظر کاهش استرس گرمایی ،شست وشوی دستگاه گوارش
دام و افزایش تولید شیر دارد؛ اما یونجه تر سبب نفخ در گاوها می شود ،بنابراین باید به تدریج به جیره غذایی
دام اضافه شود .یونجه تر دارای مواد استروژن دار بوده و ممکن است باروری را کاهش دهد .تغذیه گاوهای
شیری با یونجه تازه سبب افزایش تولید شیر و کاهش درصد چربی شیر می شود .هر  ۴تا  ۵کیلوگرم یونجه
تازه معادل یک کیلوگرم یونجه خشک است و باید در محاسبات جیره به جای هر یک کیلو یونجه خشک۴ ،
تا  ۵کیلوگرم یونجه تازه در نظر گرفت.
یونجه گیاهی چند ساله بوده و در هر سال  ۴تا  ۶چین برداشت می شود .رطوبت یونجه هنگام برداشت حدود
 ۱۵درصد (هر پرس معمولی  ۱۲تا  ۱۵کیلوگرم) می باشد .اگر رطوبت بیشتر باشد یونجه حین پرس زدن
و انبار کردن کپک زده و سیاه می شود .اگر بیش از حد هم خشک باشد سبب ریزش برگ ها شده و خطر
آتش سوزی در انبار وجود دارد.
یونجه درجه یک دارای برگ زیاد ،یک دست ،بدون آشغال ،کاه و علف های هرز است .این یونجه را می توان
برای گاوهای پرشیر ،گوساله ها و گاوهای تازه زا استفاده کرد .یونجه درجه  ۲اغلب دارای ناخالصی (آشغال و
علف های هرز) ،برگ کم و ساقه زیاد می باشد.
1

توجه

یونجه های دارای کیفیت پایین را برای گاوهای کم شیر ،گاوهای خشک ،تلیسه ها و گوساله های پرواری
استفاده نمایید .از خرید یونجه های نامرغوب خودداری کنید.
علف باغ :نوعی علوفه است که در گاوداری سنتی استفاده می شود و در گاوهای شیری باعث افزایش چربی
شیر می شود .برای جلوگیری از دفع سریع خوراک های آردی از بدن دام های پرواری ،می توان از علف باغ
استفاده كرد.
 Alfalfaـ1
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یونجه

شبدر :گونههای مختلفی از شبدر وجود دارد که در نقاط مختلف آب و هوایی کشت می شود و به مصرف دام
میرسد؛ برخی از آنها عبارت اند از :شبدر برسیم ،شبدر سفید ،شبدر ایرانی ،شبدر قرمز ،شبدر پنجهکالغی و
شبدر اسپانیایی .شبدر به صورت تازه و خشك قابل استفاده است ،بنابراین با مصرف شبدر تازه احتمال بروز
نفخ وجود دارد.

شبدر قرمز
بحث
کالسی

شبدر سفید

عالئم و راه های پیشگیری از نفخ را بررسی كنید.

اسپرس :اسپرس ،گیاهی علوفه ای از تیره لگومینه ها است که از قدیم در ایران کشت می گردیده است و در
کشور با نام (یونجه فریدن) از آن یاد می کنند .مکان مناسب برای کشت این گیاه مناطقی است که کشت
یونجه یا شبدر موفقیت چندانی ندارد .اسپرس از نظر ارزش غذایی همانند یونجه است ولی از نظر پروتئین
قابلیت هضم آن باالتر می باشد .در ایران به  ۵۶گونه گیاه علفی یک ساله و چندساله تقسیم می شود .مناطق
مهم کشت و کار اسپرس در ایران عبارت اند از :شهرستان های فریدن ،اردبیل ،کردستان ،شهرکرد ،آذربایجان
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شرقی ،دماوند ،فیروزکوه ،زنجان و طالقان .از مزایای این گیاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 ١عدم ایجاد نفخ در دام که به همین دلیل یک گیاه علوفه ای مناسب برای چرای دام ها است.
 2مقاومت به آفات به خصوص سرخرطومی برگ و ریشه یونجه.
 3به دلیل مقاومت این گیاه در برابر سرما در پاییز ،مدت زمان بیشتری را نسبت به یونجه به رشد خود ادامه
می دهد و در بهار فعالیت رویشی خود را زودتر آغاز می کند.
 4اسپرس به دلیل داشتن ریشه های عمیق باعث شکسته شدن الیه های نفوذ ناپذیر زیرین خاک می شود و
از طرف دیگر به دلیل داشتن غدد تثبیت کننده ازت ،حاصل خیزی خاک را به همراه دارد؛ ریشه های عمیق
و قدرت استقرار مطلوب این گیاه در شیب های تند می تواند از فرسایش آبی و بادی خاک جلوگیری کند.
راه های تعیین کیفیت علوفه
 ١آنالیز آزمایشگاهی
 2مشاهدات عینی
برای مشاهدات عینی موارد زیر بررسی می شود:
گونۀ گیاه
بلوغ علوفه
مقدار برگ
رنگ علوفه (رنگ سبز روشن نماینده تازگی و خوش خوراکی ،رنگ زرد و قهوه ای نماینده بدی علوفه)
بوی علوفه
ساقه گیاه (نباید خشبی ،چوبی و سفت باشد ،زیرا نشان دهندۀ پایین بودن کیفیت علوفه است)
مواد خارجی (شامل سنگ ریزه ،گل والی و)...
تحقیق
کنید

نمونه هایی از علوفه های در دسترس را از نظر کیفیت ارزیابی کنید.

اسپرس
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تیموتی

چاودار چندساله
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علف باغ یا پنجه باغی

علف گندمی

لرزانک یا فستوکای بلند
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ب) علوفه های گرامینه (گندمیان)
گرامینهها جزء گیاهان علوفه ای ارزشمند در تغذیه هستند و حاوی مقادیر مناسبی از انرژی و پروتئین
میباشند .برای داشتن بهترین عملکرد کمی و کیفی الزم است گیاهان مذکور در مرحله مناسب از رشد
برداشت شوند .یکی از انواع آنها علف چاودار یک ساله است که گونه ای زودرس می باشد .اگر زمان و مرحله
برداشت علف چاودار به درستی انجام گیرد می توان از این محصول ،علوفه و سیلوی با کیفیت تهیه نمود.
مقادیر مناسبی از برخی مواد معدنی ارزشمند در این گیاهان وجود دارد.
بخش علفی این گیاهان ممکن است پیش از تشکیل دانه (قصیل) به مصرف دام برسد .یکی دیگر از روشهای
مصرف آن استفاده از کاه باقی مانده پس از برداشت دانه در تغذیه دام می باشد.
کاه :کاه به علت خشک و پرحجم بودن ،ارزش غذایی زیادی برای دام ها ندارد .اگر به صورت ساقه کامل باشد
کلش نامیده می شود .قابلیت هضم کاه فقط  ۳۰تا  ۳۵درصد است پس ارزش تغذیه ای ندارد .از نظر ارزش
غذایی کاه گندم و کاه جو از کاه برنج بهتر است .کاه برای گاوهای خشک بهتر است که به صورت رشته های
بلند و برای گوساله های پرواری و گوساله های زیر  ۶ماه بهتر است به صورت خرد شده مصرف شود .هرچه کاه
در جیره غذایی دام ها بیشتر باشد هضم و مصرف غذا را كاهش می دهد .بهتر است کاه را بعد از خوراک های
دیگر به دام داد .به عنوان یک ماده خوراکی شکم پرکن برای تلیسه ها و گاوهای خشک جهت جلوگیری از
چاق شدن و همچنین برای افزایش چربی شیر در گاوداری استفاده می شود .گاهی از کاه و کلش برای بستر
گوساله ها استفاده می شود که این عمل اشتباه بوده و خاک اره و تراشه چوب برای این کار بهتر است چرا که
کاه توانایی جذب آب کمی دارد.
اگر تصمیم دارید کاه را به عنوان یک ماده خوراکی در تغذیه گاوهای پرواری و گاوهای شیری اضافه کنید،
حتماً آن را غنی سازی کنید .با این کار قابلیت هضم و ارزش غذایی آن افزایش می یابد.
بحث
کالسی

درباره غنی سازی کاه چه میدانید؟

علف چاودار یک ساله
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سیالژ :در تقسیم بندی بر اساس منشأ خوراک ،می توان آن را در دسته مواد علوفه ای قرار داد .سیالژ از تخمیر
کنترل شده محصوالت مرطوب مانند علوفه ذرت ،جو ،سورگوم ،یونجه و شبدر تولید و فراوری می شود .با
کمک تخمیر ،این خوراک به مدت طوالنی نگهداری می شود و دارای انرژی باال است .تخمیر در سیالژ سبب
می شود ،تا مدت ها بتوان از علوفه های سیالژ شده استفاده نمود ،بدون آنکه ارزش غذایی علوفه به میزان
زیادی تغییر کند.
ریشه ها و غده ها :منابع خوبی از انرژی هستند و مقادیر متغیر و قابل توجهی از پروتئین را نیز در اختیار
حیوان قرار میدهند .این مواد شامل شلغم ،كلم ،چغندر علوفه ای ،هویج و موارد مشابه است .چغندرقند
یكی از محصوالت ریشه ای مهم است كه اصوالً برای استخراج قند آن ،كشت شده و به شكل اولیه به مصرف
دام نمی رسد و دو محصول فرعی آن تفاله چغندر قند و مالس (مازاد كارخانه های قندسازی) در تغذیه دام
اهمیت دارد .از محصوالت غده ای می توان سیب زمینی و سیب زمینی ترش را نام برد .در زمان مصرف این
مواد خوراکی باید سطح مناسب آنها در جیره رعایت شود تا مشکالت گوارشی و ناراحتی برای حیوان رخ
ندهد .همچنین ،الزم است خوب شسته شده ،عاری از خاک باشند و در اندازه مناسب خرد شوند تا مشکل
بلع و خفگی در دام رخ ندهد.
كنسانتره یا مواد متراكم
کنسانتره شامل تعدادی از مواد خوراکی است که با ترکیب و مقدار مشخصی با هم مخلوط می شوند .کنسانتره
یا خوراك متراکم مواد مغذی مورد نیاز دام را به اندازه کافی تأمین می کند .کنسانتره در مقایسه با علوفه
خشبی ،دارای انرژی ،پروتئین و قابلیت هضم بیشتری است .جو ،ذرت ،سبوس گندم ،کنجاله سویا ،کنجاله
تخم پنبه ،کنجاله آفتابگردان ،تفاله چغندرقند ،مالس ،پودر ماهی ،مکمل های کلسیم و فسفر ،نمک ،اوره،
مکمل های ویتامینی و معدنی و ...مواد اولیه ای هستند که با استفاده از آنها کنسانتره تهیه می شود .مواد
متراكم به دو دسته انرژی زا و پروتئینی تقسیم می شوند.
الف) خوراك های متراكم انرژی زا :این مواد خوراكی به دلیل در برداشتن چربی یا كربوهیدرات باال انرژی
زیادی دارند .بیشتر خوراك های انرژی زا را غالت و فراورده های فرعی آن تشكیل می دهند .روغن ها و چربی ها
نیز از جمله مواد خوراكی انرژی زا محسوب می شوند.
دانه جو :متداول ترین و جزء اصلی جیره در کنسانتره گاوها می باشد و حدود ۷۰ـ ۳۰درصد کنسانتره را
تشکیل می دهد .در پرورش گوساله های پرواری ممکن است تا  ۸۰درصد کنسانتره را شامل شود .نسبت
به گندم و ذرت قابلیت هضم جو پایین تر و دارای 12ـ 10درصد پروتئین و  5/4درصد فیبر است .برای
افزایش هضم ،بهتر است دانه جو را فراوری کرد و از روشهایی مانند خرد کردن در حد بلغور یا غلتک 
زدن استفاده نمود .ارزش غذایی دانه های جو بر اساس وجود یا نبود پوسته و بر اساس نوع واریته متفاوت
است.
تحقیق
کنید
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دانه جو

دانه ذرت :دانه ذرت یکی از غالت اصلی است که در جیره گاوها استفاده میشود .در ایران ،پس از جو
بیشترین مصرف را دارد .اما در برخی کشورها از نظر مصرف باالتر از جو قرار دارد .ذرت بهطور معمول حاوی
 8درصد پروتئین 3/5 ،درصد چربی و  2/7درصد فیبر میباشد .از نظر مقدار پروتئین ،کلسیم و فسفر و دو نوع
اسیدآمینه ضروری لیزین و تریپتوفان فقیرتر از دانههای دیگر است ولی در بین غالت باالترین میزان انرژی حدود
3400ـ 3200كیلوكالری و نیز مجموع مواد مغذی قابل هضم ( )TDNباالتری را دارد.
دانه ذرت یکی از غالت است که به واسطه نشاسته فراوان آن ،انرژی و ارزش غذایی باالیی داشته و در جیره
دام به عنوان منبع انرژی استفاده می شود.
توجه

معموالً روشهای صحیح غلتک زدن با بخار ،پولکی شدن با بخار و ورقه ورقه کردن موجب افزایش
قابلیت هضم مواد دانه ای می شود.

دانه ذرت

دانه یوالف :یوالف ،حدودا ً ۱۵درصد انرژی کمتر و 3۰ـ 2۰
درصد پروتئین بیشتر نسبت به دانه ذرت دارد .مزیت اضافه
نمودن یوالف به جیرههای گاوهای شیری ،حجیم نمودن جیره
(فیبر باال و نشاسته کم) و تأمین فیبر بیشتر برای این گاوها
میباشد که می تواند در ثبات کاری شکمبه مؤثر باشد .یوالف
حاوی ماده معطر آونین است که محرک و اشتها آور است.

یوالف یا جو دوسر
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دانه چاودار :چاودار از نظر منبع انرژی در جیره ،شبیه دانه جو می باشد و همانند سایر دانه ها پیش از مصرف
باید عملیات فراوری روی آن انجام شود .دانه مذکور خوش خوراک نیست و در کل ،خوش خوراکی کمتری
نسبت به دیگر غالت دارد .میزان مصرف مجاز آن در بخش دانه ای جیره غذایی گاوهای شیرده تا  20درصد
می باشد .باید مراقب بود که دانه های مذکور در زمان مصرف ،آلوده به قارچ ارگوت نباشد .برای مصرف بهتر
است خرد شود؛ اما خرد کردن بیش از حد دانه چاودار موجب سوء هاضمه می شود.

دانه چاودار

دانه گندم :میزان پروتئین دانه گندم در مقایسه با جو و ذرت بیشتر می باشد .از لحاظ انرژی نزدیك به
ذرت است؛ اما سریع تر از آن در شکمبه تجزیه می شود .در تغذیه دام ها از گندم های نامرغوب استفاده
می شود .اگر گندمی که برای تغذیه دام استفاده می شود زیاد خرد شده یا آرد باشد ،خوش خوراک نخواهد
بود چرا که سبب تشکیل توده های چسبنده و خمیری در دهان می شود و این امر سبب عدم گوارش پذیری
در شکمبه شده و همچنین سبب ایجاد گرد و غبار ،اسیدوز ،سوءهاضمه ،کاهش درصد چربی شیر و لنگش
می شود.
اگر هم دانه گندم به صورت كامل به گاو داده شود حداقل  ۳۰درصد آن بدون هضم از دستگاه گوارش عبور
می كند .بنابراین باید دانه های گندم به صورت بلغور به دام خورانیده شوند .گندم بیشتر از جو سبب اسیدوز
می شود .بنابراین باید نكات زیر را در هنگام استفاده از آن مورد توجه قرار داد:
 ١گندم را باید به تدریج طی دو هفته به
جیره افزود.
 2تغذیه گندم باید با سایر اجزای خوراک و
به صورت تمام آمیخته ( )TMR1انجام شود.
 3گندم را باید به همراه مواد قلیایی مثل
جوش شیرین به دام خورانید.
 4حداکثر  ۲۰درصد کنسانتره یا 3ـ2
کیلوگرم برای هر گاو از گندم استفاده شود.
گندم

 Total Mixed Rationـ1
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منابع چربی در خوراک دام
چربی ،منبع فشرده انرژی است .چندین نوع از چربی های حیوانی و گیاهی یا روغنها ،در دسترس هستند
که می توانند در تغذیه گاوها مورد استفاده قرار گیرند .مقدار مصرف و نیز واکنش حیوان در مصرف چربی ها
بر اساس اسید چرب محتوای آن (اشباع و یا غیراشباع بودن آنها) متفاوت خواهد بود .کل چربی اضافه شده
به جیره ،نباید بیش از  ۴درصد بر اساس ماده خشک جیره شود.
منابع چربی های مورد استفاده در خوراک گاو دارای انواع مختلفی است که بر اساس پاسخ به نوع چربی
به صورت زیر طبقه بندی می شود:
 ١چربی های خنثی در شکمبه :به مقدار کم در جیره نشخوارکنندگان استفاده می شود و اثرات بسیار
کمی بر قابلیت هضم مواد خوراکی دارند .این چربی ها در شکمبه شامل اسیدهای چرب اشباع و چربی های
هیدروژنه هستند.
 2چربی های فعال در شکمبه :این چربی ها به شدت مانع تخمیر میکروبی در شکمبه شده و قابلیت
هضم مواد خوراکی را با درجات متفاوت کاهش می دهند .این چربی ها در شکمبه شامل چربی هایی با منشأ
حیوانی (نظیر پیه) ،روغن گیاهی (نظیر روغن کلزا) ،دانه های روغنی (نظیر دانه سویا) و چربی به دست آمده
از باقی مانده مواد خوراکی گیاهی حاصل از فراوری می باشد.
 3چربی های محافظت شده :این نوع چربی ها به عنوان منابع مقاوم در برابر میکروارگانیسم های شکمبه ای
به طور وسیع در جیره نشخوارکنندگان به کار رفته و موجب تغییر الگوی اسیدهای چرب بافت های بدن و شیر
می شوند .از روش های مقاوم کردن چربی ها در مقابل اشباع شدن در شکمبه ،استفاده از نمک های کلسیمی
اسیدهای چرب و چربی اسیدی می باشد.
بیشتر
بدانیم

اسیدهای چرب غیراشباع ،باعث اختالل در هضم مواد فیبری در شکمبه شده و از این طریق میزان
خوراک مصرفی را کاهش می دهند.

روغن کلزا

پودر چربی

پیه

فراوردههای فرعی
به موادی گفته می شود كه از بقایای كارخانه های مواد غذایی و كشتارگاه ها به دست می آید و دارای ارزش
غذایی است و در جیره غذایی گاو از آنها استفاده می شود .برخی از آنها عبارت اند از :انواع کنجالهها (سویا،
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تخم پنبه ،تخم کتان ،آفتابگردان ،گلرنگ ،کلزا ،کنجد ،بادام زمینی و گلوتن ذرت) ،پودر پر ،تفاله چغندر قند،
مالس ،پودر ماهی ،پودر خون ،پودر گوشت ،انواع سبوس ،پوست مرکبات ،کاه؛ تعدادی از آنها در زیر بررسی
میگردد.
تفاله چغندرقند :تفاله چغندرقند ،باقی مانده
چغندرقند بعد از عصاره گیری یا استخراج قند
می باشد .تفاله چغندر حجیم و ملین ،خوش
خوراک و ارزان است که دارای مواد قندی
زیادی بوده و حدود  ۹/۶درصد پروتئین و 0/5
درصد چربی می باشد .از لحاظ فسفر ضعیف و
از نظر کلسیم غنی است.
تفاله چغندرقند

مالس :مالس (چغندر قند و نیشکر) از بقایای كارخانه قند می باشد .این مایع سیاه رنگ غنی از انرژی و مواد
قندی بوده و باعث خوش خوراکی و چسبندگی دانه های ریز و پودری مثل ویتامین های موجود در کنسانتره
می شود .مالس حداکثر می تواند حدود 7ـ  5درصد کنسانتره (تا  ۱۰درصد در خوراکهای پلت شده) جیره
غذایی را تشکیل دهد زیرا مالس ملین بوده و مصرف زیاد آن سبب اسهال می شود .از مالس می توان برای
افزایش اشتهای دام های بیمار ،رفع یبوست و در غنی سازی کاه و سیلوی ذرت استفاده کرد.

مالس

خوراك های متراكم پروتئینی
کنجاله سویا :بعد از روغن گیری از دانه کامل
سویا مواد باقی مانده را کنجاله سویا می گویند.
کنجاله سویا ،پروتئین و انرژی زیادی دارد
و عمده ترین مکمل پروتئینی رایج می باشد.
بر اساس روش استخراج روغن از دانه سویا،
غلظت پروتئین ،فیبر و انرژی در کنجالههای
مختلف سویا متفاوت خواهد بود .میزان
پروتئین آن از  50ـ  34درصد متغیر می باشد.
کنجاله سویا در جیره گاوها مصرف می شود و
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کنجاله سویا
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به ویژه به دلیل خوش خوراکی باالی این محصول ،در جیره آغازین گوساله مورد استفاده قرار می گیرد.
کنجاله دانه آفتابگردان :بعد از روغن گیری از تخم آفتابگردان حاصل می شود .این كنجاله از نظر انرژی و
لیزین كمبود دارد؛ اما دارای دو برابر متیونین بیشتری نسبت به كنجاله سویا است .میزان پروتئین کنجاله
آفتابگردان از  34تا  44درصد متغیر می باشد.

کنجاله دانه آفتابگردان

کنجاله کلزا :کنجاله کلزا ،بقایای حاصل از دانه کلزا بعد از عصاره گیری یا استخراج روغن می باشد .قبل از
فراوری ،دانه های کلزا را تمیز کرده تا دیگر دانه ها و مواد اضافی آن را جدا نمایند .بقایای بوجاری نیز معموالً
با کنجاله کلزا مخلوط می شود و در جیره دام ها استفاده می کنند .غلظت پروتئین خام آن حداکثر  30درصد
است .کنجاله مذکور تا  10درصد در جیره نشخوارکنندگان قابل مصرف است.

کنجاله کلزا

كنجاله تخم پنبه :كنجاله تخم پنبه یكی از موادی است كه در تركیب كنسانتره ،پروتئین مورد نیاز دام را
تأمین می كند .این ماده باقی مانده كارخانه روغن كشی می باشد و حدود 43ـ 36درصد پروتئین دارد .چربی
کنجاله تخم پنبه حدود  ۶درصد بوده و مواد قابل هضم آن از کنجاله سویا کمتر است .دارای  ۰/۲درصد
کلسیم و حدود یک درصد فسفر می باشد .حاوی ماده سمی به نام گوسیپول است که این ماده برای گاوهای
بالغ مشکلی ایجاد نمی کند.
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پودر خون :پودر خون از محصوالت فرعی
کشتارگاه ها می باشد .این محصول عمدتاً در جیره
گاوهای شیرده به عنوان منبع پروتئین ( 80ـ 55
درصد پروتئین خام) با کیفیت غنی از اسیدهای
آمینه ضروری مورد استفاده قرار می گیرد .از لحاظ
اسید آمینه ایزولوسین کمبود داشته و خوش خوراکی
پایینی دارد.
پودر خون

پودر ماهی :پودر ماهی می تواند از محصوالت فرعی
حاصل از بقایای ماهی در کارخانه های كنسرو و
بسته بندی ماهی و یا پودر بعضی از انواع ماهی مانند
کیلکا باشد .پودر ماهی با کیفیت خوب یکی از منابع
خوب پروتئین (70ـ  50درصد پروتئین خام) به
شمار می رود .استفاده از مقادیر زیاد آن باعث ایجاد
طعم و بوی ماهی در گوشت و شیر دام ها می شود.
پودر ماهی

مکمل های معدنی :به طور کلی هر جیره ای برای دام های مختلف نیازمند مکمل های معدنی می باشد .مواد
معدنی مخلوط شده به فرمول های مختلفی وجود دارند .مکمل های معدنی را می توان به طور جداگانه در
اختیار دام قرار داده یا با مخلوط کردن آن با کنسانتره به مصرف دام رساند.

انواع آجرهای معدنی

مکمل های ویتامینی :میکروب های شکمبه قادر به ساخت بسیاری از ویتامین های ضروری ( Bو  )Kدر
نشخوارکنندگان می باشند .بنابراین در جیره این حیوانات تنها باید ویتامین های محلول در چربی مانند  D ،Aو
 Eمدنظر قرار گیرد .مکمل های ویتامینی را با مخلوط کردن با بخش کنسانتره جیره به مصرف دام می رسانند.
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برخی از اقالم خوراكی مورد استفاده در جیره غذایی شتر
گیاهان مرتعی یكی از منابع غنی مورد استفاده در تغذیه شترها به شمار می رود .گیاهان مناطق بیابانی
عمدتاً متعلق به تیره اسفناجیان ،كاسنی و بقوالت بوده و در گروه گیاهی شورپسند ،گچ دوست و شن دوست
طبقه بندی می شوند.
تعلیف شتر از اندام های هوایی گونه های بیابانی در زمان مناسب ،عالوه بركمك به هرس طبیعی و جوان سازی
پایه های قدیمی ،زادآوری گیاهان را به دنبال دارد .مشخص شده که چرای برنامه ریزی شده شتر در مراتع
بیابانی به شیوه سنتی ،از تخریب پوشش گیاهی جلوگیری نموده و با كمك به تولید و پایداری محیط ،روند
بیابانی شدن را كنترل می نماید.
گیاهان مرتعی مانند اشنیان و تاغ بیشتر از سایر گیاهان به وسیله شتر مصرف می شوند و سپس خارشتر در
مرحله بعد قرار می گیرد .گز ،قیچ ،ترخ ،شور ،گون ،نیل ،درمنه ،خارگونی ،كریفون ،سینی ،تیغ و نسی در
مرحله آخر چرا می شوند .گونه های گیاهی مرتعی ارزش غذایی متفاوتی دارند و برخی همچون نیام سمر،
سرشاخه كهور ایرانی ،ترات ،خارشتر و سرشاخه تج از ارزش غذایی باالتر و یا درحد علوفه خشك یونجه در
تغذیه شتر برخوردار هستند.
به طور کلی در پرورش صنعتی شتر ،جیره غذایی ممکن است از یونجه و علوفه های دیگر ،ذرت علوفه ای ،علف
چمنی ،کاه ،جو ،جو دو سر ،نمک طعام ،مکمل های ویتامینی و معدنی و ...تشکیل یابد.
تاکنون تحقیقاتی درباره تغذیه شتر همانند آن دسته از مطالعاتی که در مورد دام های اهلی دیگر انجام
شده ،صورت نگرفته است و علت این امر روش پرورش پراکنده شتر و دشواری رفتار با این دام در مقایسه با
روش های نوین پرورش سایر دام ها می باشد و یکی دیگر از علل این امر عدم توجه کافی به توسعه شترداری و
یا حتی توسعه مناطق پرورش این دام در طی دهه های گذشته می باشد .قابل ذکر است که برخی از مطالعات
در مورد تغذیه این دام تنها شامل چند توصیه برای تغذیه تکمیلی آن تحت شرایط پرورشی معین بوده است.
همچنین در پرواربندی شتر می توان از کاه و یونجه ،علف ذرت خردشده ،جو خردشده (چون معده شتر
نمی تواند دانه جو کامل را هضم کند) ،سبوس گیاهانی مانند بلوط استفاده نمود .پنبه دانه موجب تحریک 
مصرف خوراک در شتر و باز شدن رودههای شتر میگردد .مصرف نمک یا آب پنیر نیز به باز شدن رودههای
شتر کمک کرده و سبب افزایش مصرف خوراک می شود.

شكل های مختلف از گیاه خارشتر
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انواع گور گیاه

مزج

خورنال یا چمن تَشی
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برخی از انواع آتریپلکس

علف پشمكی

چبر
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علف شور

برشنك

خیو
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علف چمنی (چچم)

چوج (گیاه مسواك)

گاورس
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درخت ُكنار (سدر)

گز

درمنه دشتی ،یوشان ،ترخ

علف باغ
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شنبلیله

گون

یوالفك یا جوسیخ

تغذیه دام

یونجه

گیاه علفی جو

اسپرس

شبدرك یا یونجه باغی

سیاه تاغ

ُكما
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آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
مراحل
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
ردیف
کار
مکان و)...

1

فعالیت
کارگاهی

بررسی
اقالم خوراكی ،جدول احتیاجات
نیازهای
غذایی دام ()NRC
دام

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

شایستگی كامل بررسی كامل نیازهای دام

3

بررسی نسبی نیازهای دام

2

شایسته

نمره

نیازمند آموزش بررسی نامناسب نیازهای دام 1

تهیه مواد خوراکی
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار مناسب  2مواد خوراکی مورد نیاز  3اینترنت
از یك كارخانه روغن كشی ،كارخانه های قند و كشتارگاه بازدید نموده و گزارشی از نحوه تهیه فراورده های
فرعی مورد استفاده در تغذیه دام تهیه کنید.

آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
ردیف مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

2

مراکز معتبر فروش اقالم
خوراکی
تهیه خوراك
انبار مواد خوراکی

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

شایستگی كامل تهیه مواد خوراكی مناسب
شایسته
نیازمند آموزش

3

تهیه مواد خوراكی نسبتاً مناسب 2
تهیه مواد خوراكی نامناسب

1

نگهداری مواد خوراكی

خصوصیات ساختمانی انبارها برای نگهداری خوراک

 كف انبارها باید از مصالح مناسب استفاده شود تا از نفوذ رطوبت به داخل محصول جلوگیری نماید.
دیواره ها و سقف انبار باید بدون درز و شكاف و تا حد امكان عایق باشد.
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نمره
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انبار باید از استحكام و ابعاد مناسب برخوردار و دارای ایمنی مطلوب باشد.
نگهداری و دسترسی به محصول ،به سهولت امكان پذیر باشد.
تهویه انبار به خوبی امكان پذیر باشد .امروزه برای نگهداری مطلوب محصوالت از انبارهای تهویه دار مجهز
به هواكش و لوله های سوراخ دار در كف یا طول مخزن برای جریان هوا استفاده می شود.
انبار باید از نظر حرارت ،رطوبت نسبی ،نور و جریان هوا قابل كنترل باشد.
امکان ورود پرندگان وحشی ،موجودات موذی ،آفات و عوامل مضر و بیماری زا به داخل انبار نباشد.
فاصله انبارها تا محل پرورش دام باید مناسب باشد.
انبار باید متناسب با تعداد دام ها دارای حجم و فضای کافی برای ذخیره مقادیر کافی از خوراک باشد .در
غیر این صورت محصول نگهداری شده در انبار ،در اثر باال رفتن تدریجی دما و رطوبت فاسد شده یا در اثر
حمله آفات ،به تدریج از بین خواهد رفت.
ارتفاع انبار باید حدود  6متر باشد.
دیوارها و كف باید از بتن باشد.
نكات ضروری برای نگهداری خوراک در انبار

 ١تمام اجزای خوراک باید در دمای زیر  25درجه سانتی گراد نگهداری شوند.
 2غالت آسیاب شده را در مدت زمان یک ماه استفاده کنید.
 3دانستن تاریخ انقضای تمام مواد خوراکی ضروری است.
 4دانه ها و غالت کامل تا یک سال پس از برداشت باید مورد استفاده قرار گیرند.
 5برای جلوگیری از فساد چربی و روغن موجود در اقالم خوراکی ،از آنتی اکسیدان استفاده نمایید.
 6از پیش مخلوط های ویتامینی مقاوم و با کیفیت استفاده کنید.
 7ظروف روغن های گیاهی باز نشده را می توان به مدت یک سال نگهداری کرد ،اما اگر درب 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 .روغن را می توان با افزودن اتوکسی کویین به مقدار  125میلی گرم در کیلوگرم خوراک
نگهداری کرد.
 8مخلوط های ویتامینی را تا  6ماه پس از آماده سازی مصرف کنید.
 9اجزای خوراکی بدون چربی ،پودرهای پروتئینی و مواد معدنی با تاریخ انقضای نامشخص ،در مدت طوالنی
در جای خشک و بدون آلودگی قابل نگهداری هستند .به هر حال ،گذر زمان موجب افت ارزش غذایی این
مواد خواهد شد و بهتر است به صورت تازه خریداری و مصرف شوند و مدت زیادی انبار نگردند.
 10کنجاله های با بیش از  2درصد چربی (مثل کنجاله آفتابگردان ،کنجاله تخم پنبه ،پودر گوشت و
استخوان ،پودر ماهی و پودر ضایعات طیور) محدودیت زمان مصرف دارند .کنجاله ها باید در محل سرد انبار
شوند (دمای کمتر از  25درجه سانتی گراد) .در تابستان این مواد باید در مدت دو ماه بعد از تولید استفاده
گردند.
 11هرگز ویتامین ها و موادمعدنی را به شکل مخلوط نگهداری نکنید ،زیرا در یک مخلوط ویتامینی ـ معدنی
ممکن است بسیاری از این مواد بر یکدیگر اثر متقابل منفی داشته و ارزش تغذیه ای آنها کاهش می یابد.
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رطوبت ،حرارت و در بعضی از موارد نور ،موادمغذی خوراک را از بین می برد .با تهیه خوراک های مرغوب
و شرایط انبارداری مناسب ،ماندگاری خوراک و اجزای آن را افزایش دهید.
ذخیره سازی مواد خوراکی
روش نگهداری و ذخیره محصوالت دانه ای و كنسانتره در انبار :محصوالت دانه ای (نظیر گندم ،جو،
حبوبات و )...را در كیسه های كنفی قرار داده ،و در انبار نگهداری می كنند .در این صورت ،باید انبار قب ً
ال
ضدعفونی شود و حشرات ،موش ها و سایر عوامل زیان آور آن با استفاده از مواد شیمیایی دفع شده باشد تا
صدمه ای به محصول وارد نسازند .معموالً با گذاشتن چوب (پالت) در زیرگونی ها ،فاصله ای بین گونی و كف
انبار ایجاد می كنند .مدت نگهداری غالت در انبار به درصد رطوبت دانه ،درجه حرارت و رطوبت نسبی انبار
بستگی دارد .مث ً
ال گندم ،در صورتی كه رطوبت دانه  15درصد و حرارت انبار 14درجه سانتی گراد باشد ،فقط
 8تا  12ماه قابل نگهداری است و اگر درجه حرارت به 16درجه سانتی گراد برسد این مدت به  4تا  7ماه
كاهش می یابد .اگر رطوبت نسبی انبار باال باشد ،درصد رطوبت دانه ها نیز افزایش یافته در نتیجه مدت زمان
نگهداری آنها كاهش می یابد.
برای نگهداری گندم و جو ،اغلب از سیلوهای بتونی یا فوالدی استفاده می شود .این سیلوها مجهز به سیستم
تهویه و وسایل گردش هوا و مواد ضدعفونی کننده هستند .در این سیلوها ،غالت به صورت غیربسته بندی شده
و توده ای نگهداری می شوند.
کنسانتره های خشک در مخازن غله یا در انبار مسقف اقالم خوراکی ذخیره سازی می شوند که هرکدام معایب
و مزایایی دارد .مخازن غله امکان ذخیره سازی و محافظت در برابر شرایط آب و هوایی را با حداقل خطر
هدررفت مواد یا فساد فراهم می کند .البته این امر در شرایطی است که رطوبت ماده خوراکی به اندازه کافی
پایین باشد تا از رشد کپک ها ممانعت شود .همچنین امکان انتقال خودکار اقالم خوراکی از یک مخزن به
مخازن دیگر به خوبی با باالبرها و حلزونی های جابهجاکننده وجود دارد.
انبارهای مسقف برای گله هایی که میزان زیادی از اقالم خوراکی را به طور روزانه مصرف می کنند ،مناسب
است .این انبارها امکان بارگیری یا تخلیه سریع مواد خوراکی به داخل تجهیزات خوراک دهی یا مخلوط کن ها
را فراهم می کند .هدر رفتن مواد خوراکی بر اثر باد ،شرایط آب و هوایی و خراب شدن در این انبارها نسبت
به انبارهای مخزنی بیشتر است.
روش نگهداری و ذخیره محصوالت علوفه ای :بعضی محصوالت علوفه ای مانند شبدر و یونجه را پس از
خشك كردن ذخیره می نمایند و برخی دیگر نظیر ذرت علوفه ای را به حالت تر و تازه سیلو می كنند.
ذخیره سازی علوفه خشک :ذخیره علوفه خشك به انبار خاصی نیاز ندارد .همین كه علوفه از تابش
مستقیم آفتاب ،ریزش باران و وزش باد در امان باشد كافی است .در صورتی كه علوفه بسته بندی شده باشد
وجود یك سرپناه كفایت می كند .گاهی نیز بستههای علوفه خشک را در فضای باز مناسب با ارتفاع زیاد روی
هم قرار میدهند و برای محافظت از بارندگی فقط یک یا دو الیه پالستیک روی آنها پهن میکنند.
هدف اصلی در ذخیره سازی علوفه ،حفظ کیفیت مواد مغذی موجود در آن می باشد .زمانی باید به ذخیره و
انبار نمودن علوفه ها اقدام نمود که رطوبت آن از  20درصد تجاوز نکند .رطوبت زیاد در انبار موجب فساد
و کپکزدگی علوفه می شود .روی توده (دپو) علوفه خشک یا پرس های بزرگ علوفه باید با سقف یا برزنت
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مقاوم در برابر باد و رطوبت پوشیده شود تا آسیب ناشی از شرایط آب و هوایی به حداقل برسد .زمین محل
ذخیره سازی علوفه باید از سطح زمین های اطراف بلندتر باشد تا از ورود و تجمع آب های سطحی به آن
جلوگیری شود .علوفه باید در مرحله رشد مناسب برداشت و خشک شود .در زمان خشک کردن باید میزان
ریزش برگ گیاه در کمترین حد ممکن باشد.
تحقیق
کنید

باال بودن میزان رطوبت علوفه در هنگام انبار کردن چه نتایجی را به دنبال دارد؟

ذخیره سازی مواد سیلو شده :هدف اصلی در ذخیره سازی مواد سیلو شده ،حفظ ارزش غذایی و به حداقل
رساندن اتالف ماده خشک موجود در آن می باشد .ذخیره ذرت علوفه ای فقط در سیلو امكان پذیر است .به این
منظور ضمن برداشت ،ذرت را كام ً
ال خرد نموده در سیلوهای زمینی روی هم ریخته ،آن را می فشارند تا هوای
داخل آن خارج گردد و روی آن را با كاه و ورقه های پالستیكی و کاه گل می پوشانند .بدین ترتیب ،محصول
سیلو شده در شرایط بی هوازی به تدریج تخمیر و تا چندین ماه به خوبی نگهداری می شود .برای جلوگیری
از تجمع آب باران و نفوذ رطوبت به داخل سیلو باید ارتفاع توده سیلو شده در وسط نسبت به كناره های آن
بیشتر باشد .برای کنترل رطوبت در سیلو معموالً در قسمت انتهایی و پایین آن چاهکی در نظر می گیرند.

تحقیق
کنید

از انواع انبارهای خوراک دام موجود در منطقه بازدید نموده ،خصوصیات فنی آنها را بررسی و مقایسه
كنید .در صورت عدم امكان بازدید ،از فیلم و اسالید آموزشی استفاده كنید.

سیلوها و انواع آن
سیلوها محل نگهداری برخی از محصوالت كشاورزی به صورت توده و بدون بسته بندی هستند .این محل ها
باید دارای شرایطی باشند تا بتوانند كیفیت محصول را به نحو مطلوب حفظ نمایند.
هدف اصلی در ذخیره سازی مواد به صورت سیلو شده ،حفظ ارزش غذایی و به حداقل رساندن فساد و
کپکزدگی آنها می باشد .علوفه هایی همچون شبدر ،برگ چغندرقند ،قصیل جو ،تفاله تر چغندرقند ،ذرت
علوفه ای و برخی از ضایعات کشاورزی مرطوب هستند و بنابراین برای جلوگیری از فساد علوفه ،محیط باید
اسیدی یا قلیایی شود.
حفاظت مؤثر از مواد سیلو شده به موارد زیر بستگی دارد:
برداشت سریع و به موقع علوفه ها در مرحله مناسبی از بلوغ گیاه و رطوبت مناسب.
خرد كردن علوفه.
121

پر کردن سریع سیلو.
فشرده سازی و متراکم نمودن مناسب مواد موجود در سیلو به منظور به حداقل رساندن هوای موجود در
داخل توده علوفه.
پوشاندن و عایق بندی کامل مواد سیلویی ،زیرا پس از پر کردن و متراکم نمودن ،مرحله نهایی بستن
سیلوها است .برای پوشاندن روی سیلو می توان از پوشش نایلون استفاده نمود .در سیلوهای افقی روی پوشش
پالستیکی باید سنگین شود تا باد باعث کنار رفتن پوشش از روی مواد سیلویی نشود.
حفظ یکپارچگی پوشش پالستیکی یا کیسه نگهداری مواد سیلویی جهت جلوگیری از ورود هوا به داخل
مواد سیلو شده.
مدیریت دقیق در برداشت و خروج مواد سیلو شده جهت مصرف ،در به حداقل رساندن ضایعات مواد
سیلویی مهم است.
نگهداری مواد سیلو شده به مدت الزم با توجه به نوع علوفه.

ذرت علوفه ای سیلو شده

برای افزایش کیفیت و ارزش غذایی علوفه سیلوشده به آن افزودنیهایی را اضافه میکنند (مانند مالس ،غالت،
آهک ،اوره و غیره) .گاه نیز سیلوها را با برخی فراوردههای میکروبی مانند باکتری های الکتوباسیل فراوری
مینمایند.
روش های مختلفی برای سیلو کردن علوفه وجود دارد .روش هایی از قبیل سیلوی بسته ای ،ذخیره کردن در
کیسه های پالستیکی ،سیلوهای افقی و سیلوهای عمودی.
در دامداری های بزرگ و متوسط از سیلوی افقی استفاده می کنند .در سیلوهای عمودی ،کیسه های پر شده
با فشار قرار می گیرد و این سیلوها در گله های كوچك استفاده می شود.
الف) سیلوی کیسه ای (بستهای)
سیلوهای بسته ای کیفیت پایین دارند زیرا این روش برای نگهداری و جلوگیری از تخریب محصوالتی استفاده
می شود که در صورت شرایط مساعد آب و هوایی به صورت علوفه خشک برداشت می شدند.
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البته اگر از مواد اولیه خوبی استفاده شود امکان تولید مواد سیلویی باکیفیت به روش سیلوی بسته ای
وجود دارد.

دستگاه بسته بندی علوفه و سیلو

در این سیلوها ،علوفه تازه با استفاده از ماشین های متحرک کیسه پرکن در داخل کیسه انباشته و فشرده
می شوند .کیسه های پالستیکی می توانند تا نیمه پر شده و فشرده شوند و سپس به طور کامل پر شوند .کیسه
پر شده باید به خوبی فشرده و هواگیری گردد و محکم بسته شود ،زیرا نفوذ هوا پس از اتمام کار پمپ خروج
هوا و بسته شدن سیلو ،موجب افزایش افت مواد سیلویی می شود.
به منظور جلوگیری از یخ زدگی مواد سیلویی ،رطوبت مواد اولیه در هنگام پر کردن سیلو نباید بیش از 70
درصد باشد .کیسه پاره شده و سوراخ شده ،مجددا ً قابل استفاده نیست .برای پیشگیری از اتالف مواد سیلویی
ناشی از پارگی کیسه ها ،الزم است از پارگی آنها توسط جوندگان ،پرندگان و سایر حیوانات جلوگیری شود.
برای نگهداری این کیسه ها ،اختصاص محوطه ای که زهکشی و کفسازی شده و اطراف آن با نرده محصور
شده ،ضروری است.

پر كردن كیسه ها از مواد سیلویی
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ب) سیلوهای عمودی
سیلوهای عمودی ممکن است از بتن یا ترکیب آن با چوب ساخته شود که تخلیه کننده آن از باالست.
همچنین ممکن است جنس این سیلوها فوالد ضدزنگ باشد که تخلیه کننده آن از پایین است .قسمت
تخلیه کننده اهمیت زیادی دارد زیرا باید سیلو را از شرایط آب و هوایی محافظت کند و جابهجایی سیلو را
به صورت خودکار انجام دهد .داشتن دیواره های محکم و درهای عایق شده ضروری است .سیلوهای عمودی
بیشتر برای سیلو كردن مواد دانه ای به کار می روند.

سیلوهای عمودی
توجه

مشکل سیلوهای عمودی با تخلیه کن از باال این است که در زمان پر شدن امکان تخلیه از آنها وجود
ندارد .همچنین ،هدر رفتن در این سیلوها زمانی که مواد سیلو شده سریع مصرف نشود ،زیاد است.

ج) سیلوهای افقی
هزینه ذخیره سازی در آنها نسبت به سیلوهای عمودی کمتر است ،ولی ممکن است هدر روی بیشتری در
ذخیرهسازی داشته باشند .عمده ترین مزیت این سیلوها در گله های بزرگ ،امکان پر شدن و تخلیه سریع
آنهاست .باد ،بارندگی ،پرندگان و جوندگان برای این نوع سیلو مشکالتی را ایجاد می کنند.
این نوع سیلو به طور کامل در محل استفاده ساخته می شود .مخزن سیلو را می توان در محل شیب حفر کرد.
ارتفاع دیواره های جانبی  2/5تا  4/5متر است .برای کاهش هدر روی مواد سیلویی کف بتنی یا آسفالت با شیب
مناسب ضروری است .باید امکان ورود و خروج لودر یا دستگاه خوراک دهنده وجود داشته باشد .سیلوی افقی
خود به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
 ١سیلوی زمینی یا گودالی (خندقی) :سیلوی گودالی در زمین با طول زیاد و عرض كم با دیواره ها و كف
بتنی ،آجری یا سنگ فرش ساخته می شود .در این نوع سیلو برای تسهیل در كوبیدن علوفه ،عرض قسمت
كف كمتر از باال میباشد .در كف سیلو شیبی مناسب برای زهكشی پساب علوفه طراحی می شود و معموالً در
گاوداری های بزرگ ایران مرسوم است.
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کانال
برش طولی سیلو
چاه
برش عرضی سیلو

سیلوهای زیرزمینی یا خندقی

 2سیلوی روی زمینی یا دیواری :ساختمان این نوع سیلوها از دو دیوار و یك كف روی زمین تشكیل شده
است كه از جنس بتن مسلح ساخته می شود.

سیلوهای روی زمینی
نکات زیست
محیطی

تحقیق
کنید

باید تمهیدات الزم برای جمع آوری شیرابه های تجمع یافته در کف سیلو پیش بینی شود ،بنابراین سیلو
باید دارای كانال دفع پساب باشد تا از آلودگی آب های سطحی جلوگیری شود.

چه عواملی در انتخاب نوع سیلو برای دامداری مؤثر است؟
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آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
مراحل
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
ردیف
کار
زمان ،مکان و)...

3

پرسش

نگهداری
مواد
خوراکی

مكان مناسب
مدت الزم
مواد خوراكی
تجهیزات الزم

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

شایستگی كامل نگهداری مناسب مواد خوراكی
شایسته
نیازمند آموزش

3

نگهداری نسبتاً مناسب مواد خوراكی 2
نگهداری نامناسب مواد خوراكی

1

با توجه به اطالعات خود نوع آسیاب و مخلوط كن های زیر را مشخص کنید و نحوه کارکرد هر یک را
توضیح دهید؟

…………………………………………………………………
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نمره

تغذیه دام

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
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پرسش

چه نوع آسیابی برای گاوداری ها و واحدهای پرورش شتر استفاده می شود؟ برای انتخاب آسیاب چه
معیارهایی را باید در نظر گرفت؟

تجهیزات مخلوطکننده خوراك
انواع مختلفی از تجهیزات مخلوط کننده برای مخلوط سازی اجزای مواد خوراکی به صورت یک توده همگن
مورد استفاده قرار می گیرد .برای اجتناب از جدا شدن مواد اولیه الزم است اقالم مذکور به اندازه مناسب،
نسبتاً کوچک و یکسان آسیاب شوند .اجزایی که بخش عمده خوراک را تشکیل می دهند باید در ابتدا و مواد
مایع پس از آن به خوراک افزوده شوند .موادی مانند ویتامین ها ،عناصر کمیاب و مكمل ها که در مقادیر کم
استفاده می شوند ،باید به صورت یک پیش مخلوط تهیه شوند؛ بدین صورت که پیش از افزودن به میکسر،
ماده مورد نظر با مقداری از خوراک مخلوط شده و به داخل میكسر هدایت شود.
فیدر میکسر :در این ماشین مکانیسم هایی برای خرد کردن و مخلوط کردن مواد غذایی پیش بینی شده است.
دستگاه فیدر میکسر ماشینی است که یک دامدار برای تهیه خوراک کام ً
ال مخلوط ( )TMRبه آن نیاز خواهد داشت.
تفاوت فیدر میکسر با میکسرهای معمولی آن است که توسط فیدر میکسر می توان فرایند مخلوط کردن و
خوراک دهی هم زمان به دام ها را انجام داد اما میکسر صرفاً برای مخلوط کردن مواد خوراکی کاربرد دارد.

فیدر میکسر عمودی

128

تغذیه دام

فیدر میکسرهای عمودی با عمل آوری بهینه و استاندارد خوراک ،گامی نوین در عرصه مهندسی تغذیه
می باشد.
انتخاب اندازه مناسب فیدر برای تأمین نیازهای دامداری و نیز در نظر گرفتن اقالم خوراکی مورد  استفاده در
جیره غذایی می تواند زمان خوراک سازی روزانه را کاهش دهد.
فیدرهای سازنده جیره کام ً
ال مخلوط بخش جدایی ناپذیر هر دامداری است .این بخش از تجهیزات دامداری
روزانه چندین بار استفاده می شوند و انتخاب نوع مناسب آن می تواند خوراک سازی را به فرایندی ساده تر و
کاراتر تبدیل کند.
جیرههای کام ً
ال مخلوط ( :)TMRدر این روش تغذیهای تمامی اجزای خوراک اعم از علوفه ،کنسانتره ،افزودنیها
و غیره باهم مخلوط شده و در غلظت و نسبت معینی تنظیم میشوند .معموالً این جیرهها  بهصورت آزاد در اکثر
ساعات روز در اختیار دام قرار میگیرد .در جیرههای TMRوعدههای غذایی یکنواخت و از نظر تغذیهای متعادل
است .برخی متخصصان برای  TMRاز معادل «جیره کام ً
ال مخلوط» ( ،)totally mixed rationو برخی از معادل
«جیره
کامل مخلوط» ( )total mixed rationاستفاده میکنند .به هر حال ،منظور جیرهای است که حاوی تمامی
ِ
اقالم خوراکی است و به خوبی و کامل مخلوط شده باشد.
انتخاب فیدر میکسر مناسب برای دامداری
 ١ظرفیت و اندازه آن را متناسب با واحد پرورش انتخاب کنید.
دو عامل مهم که باید در هنگام انتخاب فیدر میکسر مد نظر قرار بگیرد عبارت اند از ظرفیت فیدر و توان
(قدرت) مورد نیاز برای راه اندازی آن.
تنوع در نیازهای غذایی بخش های مختلف گله (گاوهای شیری ،خشک ،تلیسه ها و غیره) باعث می شود که
چندین جیره غذایی مختلف تهیه شود و تنها تهیه یک جیره غذایی پاسخگوی گله نخواهد بود .اگر چنین
موردی در گله وجود دارد ،فیدر میکسری را انتخاب کنید که به اندازه بزرگ ترین جیره غذایی که در گله
(بزرگ ترین آن مربوط به گاوهای شیری است) خواهید ساخت ،ظرفیت داشته باشد تا حداکثر بازده حاصل
شود .بنابراین باید فیدری با ظرفیت بیشتر خریداری کنید.
اگر قصد خرید فیدر متحرک دارید ،پس داشتن یک تراکتور برای کشیدن آن به بخش های مختلف دامداری
و نیز فراهم کردن نیروی مورد نیاز برای هم زدن خوراک موجود در آن مورد نیاز است.
 2نوع فیدر میکسر را با توجه به نوع اقالم خوراکی انتخاب نماید.
انتخاب نوع فیدر میکسر مناسب برای مخلوط کردن بهینه و بازده مناسب اهمیت دارد .انواع مختلفی از فیدر
در بازار وجود دارند از جمله فیدرهای افقی و فیدرهای عمودی (که این نام ها به دلیل نوع وضعیت قرار گرفتن
همزن و اوگر در آنها اطالق شده است) .نوع فیدری که انتخاب می کنید به کیفیت مخلوط کردن و جیره
مورد استفاده ،بستگی دارد.
گنجاندن علوفه خشک یونجه یا کاه در جیره نیازمند آن است که فیدر توانایی خرد کردن آنها به قطعات
ریز را داشته باشد .فیدرهای عمودی تیغه هایی روی اوگر خود دارند که علف خشک را به قطعات ریز خرد
می کند .برخی فیدرها تجهیزات اضافی دارند که می تواند علف خشک را خرد کند و بعد به داخل فیدر بریزد.
به عبارت دیگر دستگاه هایی مثل یونجه خرد کن در بیرون از فیدر این عمل را انجام می دهند و علوفه خرد
شده را به داخل فیدر میریزند .اگر خرد کردن علوفه خشک نیاز نباشد ،فیدر افقی ممکن است کافی باشد.
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 3مشخصات فیدر بستگی به نحوه استفاده از آن دارد.
مشخصات فیدر می تواند روی بازده خوراک سازی نیز اثر داشته باشد .نوع فیدر می تواند با توجه به شرایط
زیر متفاوت باشد:
بسته به جایی که خوراک انبار می شود.
جایی که سیلوها قرار دارند.
تجهیزات مورد نیاز برای مخلوط کردن و بار کردن خوراک.
اگر فاصله بهاربندها با محل انبار خوراک فاصله بسیار زیادی دارد استفاده از فیدرهای سوار شده روی کامیون
ارجحیت دارد.
انتخاب فیدر مناسب برای دامداری میتواند به حفظ کیفیت خوراک کمک کرده و بازده خوراکسازی را افزایش دهد.
انتخاب ظرفیت مناسب فیدر ،توان مورد نیاز تراکتور ،نوع و مشخصات فیدر این امکان را فراهم میکند تا خوراکهایی
تولید کنید که بهطور یکنواخت مخلوط شده باشد و زمان مورد نیاز خوراکسازی را کاهش میدهد.
بیشتر
بدانیم

تحقیق
کنید

فعالیت
کارگاهی
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برای اینکه مطمئن شوید فیدر خوراک را خوب مخلوط می کند ،می توانید از ردیاب هایی برای این کار
استفاده کنید .به عنوان مثال از ذرت بو داده یا چیزی مشابه آن می توانید برای بررسی یکنواخت پخش
شدن آن در  TMRبهره ببرید .وقتی جیره در آخور ریخته شد می توانید مشاهده کنید که آیا به طور
مناسب  TMRمخلوط شده است یا خیر.
مزایای استفاده از فیدر میكسر را بررسی کنید؟

روش كار با آسیاب و مخلوط کن،
ابزار ،وسایل ،مواد و تجهیزات مورد نیاز
 ١لباس کار ،چكمه ،ماسك
 2مواد خوراکی جیره غذایی
 3ترازو  
 4آسیاب ،میکسر و باالبر
 5کیسه
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار بپوشید.
 2مواد خوراكی مورد استفاده در جیره غذایی را مشخص كنید.
 3با توجه به نوع جیره غذایی ،مواد غذایی مورد نیاز را وزن کرده و در چاله آسیاب و یا مخلوط کن بریزید.
 4با توجه به نوع و اندازه مورد نیاز كنسانتره ،الک مناسب را انتخاب کنید.
 5خروجی دستگاه باالبر را با ظرفیت آسیاب تنظیم نمایید.

تغذیه دام

 6قبل از روشن کردن دستگاه ،آن را کام ً
ال تمیز کنید.
 7ابتدا مخلوط كن و سپس آسیاب را روشن کنید.
 8بعد از رسیدن موتور آسیاب به دور مناسب ،باالبر را روشن کنید.
 9اجزای خوراک را که نیاز به خرد شدن دارند (ذرت ،جو ،کنجاله سویا و )...آسیاب کنید.
 10برای مخلوط کردن مکمل ها و مواد کم مصرف (نمک ،مکمل های معدنی و ویتامینه) ،پس از توزین،
آنها را با مقداری خوراک آسیاب شده مخلوط کنید و سپس داخل چاله مخلوط کن بریزید.
 11بعد از افزودن مواد كم مصرف به داخل مخلوط كن حدود  ۲۰ـ  ۱۵دقیقه زمان بدهید تا کام ً
ال
مخلوط شوند.
 12سپس خوراک آماده را در کیسه ریخته و برای استفاده در انبار بچینید.
 13محل نگهداری کیسه های محتوی خوراک باید کام ً
ال خشک ،خنک و دور از نور آفتاب و رطوبت باشد.
توجه

اجزای با مقدار زیاد در جیره مانند ذرت ،جو ،کنجاله سویا و غیره را با استفاده از ترازوی بزرگ و اجزای
کم وزن جیره مانند نمک ،مکمل های معدنی و ویتامینه را با استفاده از ترازوی دیجیتالی گرمی توزین
کنید (با استفاده از ترازوی دقیق).
مواد نرم تر مانند نمک و یا مکمل ها در چاله مخلوط کن ریخته شوند زیرا نیاز به آسیاب شدن ندارند و
مواد درشت مانند دانه های جو ،ذرت و گندم در چاله آسیاب ریخته شوند.

ایمنی

از وارد كردن دست در محفظه ورودی دستگاه آسیاب و مخلوط كن در زمان روشن بودن دستگاه
خودداری كنید.

توجه

توزین مواد خوراکی طبق دستورالعمل جیره باید با دقت فراوان صورت پذیرد تا جیره متعادلی داشته
باشیم.

تحقیق
کنید

چرا مصرف علوفه خرد شده برای دام بهتر از علوفه خرد نشده است؟

فعالیت
کارگاهی

روش کار با فیدر میکسر
ابزار ،وسایل ،مواد و تجهیزات مورد نیاز
 ١لباس کار ،چكمه ،ماسك
 2كاه
 3یونجه
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 4علوفه خردكن
 5چهار شاخ
 6کیسه
مراحل انجام کار:
 ١لباس كار بپوشید.
 2مقدار اقالم مورد استفاده در جیره غذایی را مشخص كنید.
 3مواد خوراکی مورد نیاز جیره غذایی را با دقت وزن کنید.
 4قبل از روشن کردن دستگاه ،خروجی و اطراف آن را کام ً
ال تمیز کنید.
 5مواد اولیه خوراك در هاپرهای ورودی ریخته شود.
 6دستگاه را روشن کنید.
 7این مواد در آسیاب خرد شده و سپس مخلوط می گردند.
 8میکسر را طبق یک برنامه منظم تمیز کنید.
توجه

هنگام کار با فیدر میکسر باید توجه داشت که ابتدا مواد خوراکی در داخل محفظه خوب مخلوط شود،
و سپس اقدام به تخلیه جیره غذایی در آخور نمود .بارها مشاهده شده است که مسئول فیدر میکسر،
به محض ریختن مواد در دستگاه و پیش از مخلوطسازی مناسب ،جیره را توسط فیدر در آخور تخلیه
کرده که موجب عدم تغذیه مناسب و مشکالت در خوراك دهی گله خواهد شد.

آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
ردیف مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و)...
4
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تجهیزات الزم (آسیاب ،میكسر،
آماده سازی
باالبر ،باسكول) ،انبار ،مواد
خوراك
خوراكی

نتایج ممکن
شایستگی كامل
شایسته
نیازمند آموزش

استاندارد
(شاخص ها/داوری/
نمره دهی)
3
خوراك مناسب
خوراك نسبتاً مناسب 2
1
خوراك نامناسب

نمره

تغذیه دام

ارزشیابی شایستگی آماده سازی خوراک دام
شرح کار:
1ـ بررسی نیازهای دام
2ـ تهیه مواد خوراكی
3ـ نگهداری مواد خوراكی
4ـ آماده كردن خوراك
استاندارد عملکرد:
تهیه اقالم خوراكی ،آماده كردن خوراك روزانه برای  20رأس گاو یا  20نفر شتر
شاخص ها:
1ـ تعیین مواد خوراكی مورد نیاز دام
2ـ وضعیت مواد خوراكی
3ـ كیفیت مواد خوراكی ذخیره شده
4ـ خوراك تهیه شده مطابق دستورالعمل جیره غذایی
شرایط انجام كار:
اقالم خوراکی ،تجهیزات ضروری و فضای كارگاهی (جایگاه دام ،انبار ،سیلو ،نیروی انسانی و ،)...جداول احتیاجات غذایی دام و نمون برگ های ثبت اطالعات.
ابزار و تجهیزات:
آسیاب ،میكسر و باالبر.
معیار شایستگی:
ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی از 3

1

بررسی نیازهای دام

2

2

تهیه خوراك

2

3

نگهداری مواد خوراکی

1

4

آماده سازی خوراك

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش :درستكاری،
صداقت ،وقت شناسی ،ایمنی فرد ،عدم انتقال بیماری به فرد یا افراد ،دفع صحیح پسماندها،
مسئولیت پذیری و درستكاری.
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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واحد یادگیری 5
خوراک دهی دام
آیا تا به حال پی بردهاید؟
خوراك مصرفی دام صرف چه فعالیت هایی می شود؟
میزان خوراك مصرفی هر گروه از دام ها را بر حسب چه عواملی تعیین می كنند؟
روش های استفاده از علوفه و كنسانتره در تغذیه دام چیست؟
علوفه را به چه اشكالی می توان در تغذیه دام استفاده کرد؟
در تركیب نمودن خوراک روزانه حیوان (جیره غذایی) باید به روشی عمل كرد كه مواد سازنده پروتئین
(اسیدهای آمینه) و مواد انرژی زا (قندها و چربی ها) ،مواد معدنی و ویتامین ها برای ادامه یك زندگی سالم
برای حیوان و تولید مناسب در هر شرایط زیستی تأمین شود .یك جیره برای حیوانات اهلی به شرطی مناسب
است که مقدار آن به اندازه ای باشد كه نیاز انرژی حیوان را تأمین كند ،دارای مقدار مناسبی آب باشد،
پروتئین آن جیره از لحاظ كمی و كیفی به قدری باشد كه نیاز رشد و تولید حیوان را برآورده سازد ،دارای
مقدار كافی و متوازن مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز باشد .همچنین حجم كافی داشته و سمی نباشد.

استاندارد عملکرد
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که تغذیه دام را انجام دهند.
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بحث
کالسی

نیازهای غذایی دام را بررسی کنید.

خوراك دام باید نیاز غذایی حیوان را تأمین کند و حداکثر بازده اقتصادی را با حداقل هزینه فراهم سازد.

انواع جیره غذایی
به مجموعه کاملی از مواد خوراکی که یک حیوان در طول یک شبانه روز برای تأمین حداقل نیاز خود دریافت
می کند ،جیره غذایی گویند.
جیره غذایی به دو صورت دستی و رایانه ای نوشته می شود ،در حال حاضر ،جیره نویسی با استفاده از
نرم افزارهای رایانه ای ارجحیت بیشتری دارد و البته فرموله کردن جیره غذایی به هنر و دانش شخص
جیرهنویس وابسته است.
یک  جیره نویس برای تنظیم جیره غذایی مناسب به
اطالعات زیر نیاز دارد:
 ١نیاز غذایی حیوان.
 ٢ترکیب شیمیایی خوراک های موجود.
 ٣توجه به محدودیت ها و بازدارنده های غذایی (تانن،
گوسیپول و  )...موجود در خوراک ها.
 ٤خوش خوراکی و خصوصیات خاص خوراک مانند
حبه ای شدن و اثرات جانبی آن.
 ٥هزینه خوراکهای مورد استفاده.
 ٦تخمین میزان مصرف روزانه خوراک دام.
نیازهای غذایی دام را می توان به صورت زیر تعریف كرد:
نیاز نگهداری :عبارت است از حداقل انرژی یا مواد
مغذی مورد نیاز دام در شرایطی كه حیوان در استراحت كامل است ،افزایش یا كاهش وزن نداشته (وزن آن
ثابت بماند) ،سالم باشد و تنها فعالیت های فیزیولوژیكی خود را انجام دهد و تولید شیر نداشته و نیز آبستن
نباشد.
نیاز تولید :به آن مقدار خوراکی گفته می شود كه عالوه بر تأمین نیاز نگهداری ،نیازهای تولید دام را برآورده
نماید.
نیاز رشد :شامل مقدار خوراک روزانه ای است كه عالوه بر نیاز نگهداری باعث رشد و توسعه ساختار اسكلت،
ماهیچه و اندام ها و ذخیره بدنی در حیوان گردد و افزایش وزن روزانه را باعث شود.
اقالم خوراکی مورد استفاده در تغذیه دام
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برای جیره نویسی باید از نیازها و احتیاجات غذایی دام در دوره ها و سنین مختلف اطالع داشت .نیاز به انرژی
و پروتئین در گاوهای آبستن و غیرآبستن ،گاو پرتولید و کم تولید ،گوساله در سنین مختلف ،متفاوت است.
جیره غذایی باید متناسب با نیاز دام و با کمترین قیمت تهیه گردد .نیاز غذایی دام ها بر اساس وزن ،سن،
میزان و نوع تولید و شرایط فیزیولوژیكی محیطی دسته بندی و بیان شده است.
تغذیه گاوهای شیرده
گوساله های ماده و تلیسه ها ،باید از تغذیه خوبی برخوردار باشند تا بتوانند در آینده به عنوان گاو شیری توان
ژنتیکی خود را بروز دهند .موفقیت در پرورش دام به چهار عامل تغذیه ،بهداشت ،تولید مثل و اصالح نژاد
بستگی دارد كه تحت مدیریت علمی و فنی می توان انتظار تولید مناسب را در دام داشت .تغذیه در پرورش
گاو شیری نقش به سزایی داشته و تولید شیر با كیفیت به آن بستگی دارد.
الف) تغذیه گوساله :در یک روزگی و بالفاصله بعد از تولد به گوساله آغوز خورانیده می شود .آغوز
ماده ای است كه تا  3روز پس از زایش از پستان دام ماده تولید می شود ،چربی و پروتئین آغوز
بیشتر از شیر بوده و مقدار الکتوز آن کمتر می باشد ،بنابراین قابلیت هضم آن بیشتر است .در ابتدای
تولد گوساله آب کافی در اختیارش قرار می گیرد .اولین آغوز باید بالفاصله پس از زایمان به گوساله
خورانیده شود و حجم آن حداقل  2لیتر باشد .دو لیتر باقی مانده آن باید تا  9ساعت پس از تولد به
گوساله داده شود.
بحث
کالسی

چرا در سه روز اول تولد به گوساله آغوز می دهند؟

بعد از مصرف آغوز به گوساله شیر داده می شود .استفاده از شیر با کیفیت موجب افزایش بازده غذایی
می شود .میزان شیر مصرفی روزانه گوساله ها برابر حدود  10درصد وزن آنها توصیه شده است .پژوهش های
جدید نشان می دهد ،گوساله هایی که با مقدار بیشتر شیر تغذیه می شوند در مقایسه با گوساله هایی که
 10درصد وزن اولیه شیر دریافت می کنند ،مواد مغذی بیشتری دریافت کرده و افزایش وزن باالتری در
زمان از شیرگیری دارند.
گوساله ها باید به طور آزاد به آب دسترسی داشته باشند .گوساله هایی که دسترسی مناسب به آب دارند ،به
دلیل مصرف بیشتر خوراك روزانه اضافه وزن بیشتری خواهند داشت .وجود آب در شکمبه گوساله های تازه
متولد شده محیط را برای رشد سریع باکتری ها فراهم می نماید .تغذیه گوساله از روز چهارم تا یک ماهگی
شامل شیر و یا جایگزین شیر و آب می باشد .از روز هفتم بعد از تولد ،كنسانتره وارد غذای گوساله می شود.
كنسانتره باید همواره تازه باشد .عالوه بر كنسانتره باید روزانه بر اساس درصدی از وزن بدن ،شیر در اختیار
حیوان قرار گیرد .علوفه مرغوب و باکیفیت (مانند یونجه مرغوب و خردشده) نیز از پایان هفته سوم در اختیار
گوساله قرار داده می شود.
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وقتی گوساله از شیر گرفته می شود باید برای جلوگیری از استرس بیشتر به مدت چند روز حیوان در محل
زندگی قبلی نگهداری گردد .پس از شیر گرفتن باید تغذیه با كنسانتره و علوفه نرم ادامه یابد و آب کافی در
اختیار حیوان قرار گیرد.

تغذیه گوساله با آغوز

ب) تغذیه گوسالهها پس از شیرگیری :پس از شیرگیری ،تغذیه گوسالهها با جیره آغازین به همراه علوفه
با کیفیت ادامه مییابد .جیره دوره رشد حاوی 18ـ 16درصد پروتئین خام بر اساس ماده خشک جیره غذایی
میباشد .زمانی که گوساله حدود  4ماه سن دارد و روزانه  2کیلوگرم جیره آغازین مصرف کند ،میتوان جیره
دوره رشد را جایگزین جیره آغازین کرد .معموالً در این سنین (حدود  6ماهگی) گوسالههای نر از ماده تفكیك
میشوند و در محلهای جداگانه نگهداری میگردند .در این شرایط گوسالهها در  24ساعت 4 ،بار تغذیه میشوند.
در آغاز  6ماهگی ،گوساله ها می توانند جیره کام ً
ال مخلوط شده بر پایه مواد سیلوشده مصرف کنند .در این
روش خوراک دهی ،تمام اجزای جیره با هم مخلوط می شوند تا کنترل مصرف خوراک بهتر شود و امکان
جداسازی اجزای جیره غذایی توسط دام کاهش یابد.
تحقیق
کنید

علت تفكیك گوساله نر و ماده در سنین  6ماهگی چیست؟

ج) تغذیه تلیسه :گاو ماده جوان را تا قبل از اولین زایمان ،تلیسه گویند .تغذیه تلیسه بر مبنای وزن زنده
دام محاسبه می شود .میزان ماده خشك مصرفی روزانه تلیسه ها باید  4درصد وزن زنده آنها باشد .در گله ها
معموالً میانگین وزن گله مبنا قرار می گیرد .تلیسه باید  4بار در روز تغذیه شوند .اگر تلیسه ها در سن 15
ماهگی تلقیح شوند در  24ماهگی می توانند اولین زایش را داشته باشند .تلیسه های ممتاز در زمان اولین
تلقیح ،وزنی حدود  350تا  425کیلوگرم خواهند داشت .طی یک سوم آخر دوره آبستنی ،جنین به سرعت
رشد می کند .در این مرحله احتیاجات غذایی افزایش یافته و تغذیه تلیسه آبستن با جیره کام ً
ال مخلوط
(تركیب كنسانتره و علوفه) ضروری می باشد .چنانچه علوفه به صورت آزاد تغذیه می شود ،کنسانتره مورد نیاز
را می توان به صورت مجزا تغذیه نمود.
د) تغذیه گاوهای شیرده :نیاز غذایی گاو شیری بر اساس میزان و كیفیت تولید شیر و وزن دام متغیر است.
در بیشتر گله ها از یک نوع جیره کام ً
ال مخلوط ( )TMRبرای تغذیه گاوهای شیرده استفاده می شود .در
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گله های بزرگ از سه جیره کام ً
ال مخلوط (گاوهای پرشیر ،متوسط شیر و کم شیر) استفاده می شود.
یکی از مزایای عمده استفاده از جیره کام ً
ال مخلوط در تغذیه گاوهای شیرده این است که می توان مطمئن بود
که همه گاوها فیبر و مواد مغذی کافی را دریافت کرده اند .میزان رطوبت جیره کام ً
ال مخلوط باید در محدوده
 55ـ  45درصد باشد.
بحث
کالسی

تفاوت خوراك گاوهای شیری و گوشتی (پرواری) كدام است؟

تغذیه گاوهای خشک
طول دوره خشکی به طور متوسط  60روز ( 2ماه آخر آبستنی) می باشد .نیاز یک گاو آبستن خشک ،بیشتر
از نیاز نگهداری است .در طی سه هفته قبل از زایمان ،گاو برای شیردهی بعدی آماده می شود .به این دلیل
میزان مواد مغذی موجود در جیره گاوها در این مرحله افزایش می یابد.
کاهش در میزان خوراک مصرفی قبل از زایمان زمینه را برای بروز اختالالت متابولیکی در زمان زایمان مهیا
می کند .این اختالالت شامل کتوز ،سندرم کبد چرب ،تب شیر ،جفت ماندگی و جابهجایی شیردان می باشد.
حدود سه هفته قبل از زایمان ،گاوهای آبستن به جایگاه گاوهای خشک (انتظار زایش) انتقال می یابند و با
جیره ویژهای تغذیه می شوند که به جیره دوره انتقال معروف است .در جیره انتقال نکات خاصی (به ویژه از نظر
مواد معدنی) باید رعایت شود تا حیوان زایش خوبی داشته باشد و پس از آن دچار مشکالت متابولیکی نشود.
مصرف ناکافی خوراک در این زمان که نیازهای غذایی در حال افزایش است ،احتمال ابتال به بیماری های
متابولیکی را افزایش می دهد و مانع از افزایش تولید شیر دام در اوایل دوره شیردهی می شود.
توجه

حفظ سالمتی بدن نیازمند مصرف مقدار کافی از جیره غذایی متعادل می باشد که شامل میزان
مناسب انرژی ،پروتئین ،فیبر ،مواد معدنی پرمصرف (کلسیم ،فسفر ،منیزیم و ،)...مواد معدنی کم مصرف
(كبالت ،ید ،مس و )...و ویتامین ها است.
تغییر جیره غذایی به تدریج انجام می شود تا حیوان دچار تنش نشود.
در تهیه جیره های غذایی متعادل برای دام باید نکات زیر رعایت شود:
 ١با آگاهی از میزان احتیاجات دام و ترکیب مواد مغذی تشکیل دهنده خوراك تهیه گردد.
 ٢به مقدار کافی انرژی و پروتئین مورد نیاز دام را تأمین کند.
 ٣خوش خوراک و دارای قابلیت هضم بسیار باال باشد.
 ٤دارای کلیه عناصر معدنی و ویتامین های مورد احتیاج دام به میزان مورد نیاز باشد.
 ٥عاری از عناصر مضر و مواد سمی برای بدن دام باشد و غلظت مواد ضدتغذیهای در آن در حداقل ممکن باشد.
 ٦باید اقتصادی باشد.
 ٧بهداشتی بوده و به سالمت دام خللی وارد نکند.
 ٨شکل فیزیکی جیره باید به گونهای باشد که باعث تحریک افزایش مصرف خوراک در حیوان شود.
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فعالیت
کارگاهی

بیشتر
بدانیم

تغذیه گوساله های تازه متولد شده با آغوز
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار
 ٢آغوز
 ٣سطل های سر پستانک دار مدرج یا ساده
مراحل انجام کار
 1لباس كار بپوشید.
 2گوساله را آماده كنید.
 3میزان آغوز مورد نیاز را محاسبه کنید.
 4ظرف سر پستانک دار را به میزان كافی از آغوز پر كنید.
 5آغوز را با آرامش به گوساله بدهید.
 6پس از خوردن آغوز توسط گوساله ،ظرف را شسته و ضدعفونی كنید.
هر گوساله باید در هر روز حداقل 10ـ  8درصد وزن تولد خود آغوز مصرف كند .این میزان آغوز را
می توانید سه نوبت در روز به گوساله بدهید .توصیه می شود گوساله های ماده تا  75روزگی از شیر
تغذیه کنند .در مورد گوساله های نر نیز توصیه می شود تا  60روزگی روزی  2وعده شیر دریافت کنند.

تغذیه نرهای پرواری
مدت پروار نمودن گوساله ها متغیر و معموالً  9ماه ( 270روز) است .سن شروع پروار در گوساله های نر
می تواند از  3ماهگی باشد .یعنی در  3ماهگی پروار را شروع و در  12ماهگی روانه بازار کنید .شروع پرواربندی
بستگی به بازار دارد .باید توجه داشت كه در برخی اوقات بازار گوشت كشور رونق بیشتری دارد (ایام نوروز
و مناسبت های خاص) .گوساله های جوان رشد مناسب تری در دوره پرواری دارند .در هر هفته میانگین وزن
گله و افزایش وزن روزانه را كنترل نموده و بر اساس میانگین وزن گله هر روز بدون محدودیت تغذیه کنید.
هر گوساله باید حداقل به میزان  4درصد وزن زنده خود به ماده خشك مصرفی دسترسی داشته باشد .بعد از
اینكه نیاز گوساله ها را محاسبه كردید ،این میزان را در  4وعده روزانه در اختیار گوساله ها قرار دهید.
نکات عمومی در تغذیه گاوهای شیری
 ١گاوها را بر اساس مرحله شیردهی یا میزان تولید دسته بندی نموده و بر اساس نیازهایشان تغذیه نمایید.
 ٢در طول سال از برنامه تغذیه ای استفاده کنید که اقتصادی و متعادل باشد و بتواند نیازهای حیوان را
برآورده نماید.
 ٣برای حداکثر شدن میزان خوراک مصرفی ،خوش خوراکی جیره مد نظر بوده و برای این منظور از اقالم
خوراکی متنوع و با کیفیت خوب استفاده کنید.
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 4دستگاه گوارش گاوها از قسمت های بسیار فعال بدن است .برای عملکرد بهتر این دستگاه باید مواد مغذی
مناسب در جیره غذایی تأمین شود.
 5دفعات خوراک دادن به گاوها را تنظیم نموده و مطابق برنامه عمل کنید.
 6گاوها عالقه خاصی به استفاده از علوفه های تازه و آب دار دارند ،در صورت در دسترس و ارزان بودن ،در
تغذیه آنها استفاده می شود.
 7ترکیب موادمغذی اقالم خوراکی ،متنوع و متغیر است .با تجزیه آزمایشگاهی آنها از اجزای مواد مغذی
جیره تهیه شده ،اطمینان حاصل کنید.
 8آب تمیز و سالم را به صورت دائم در اختیار گاوها قرار دهید.
 9شرایط محیطی مناسبی به خصوص در فصول تابستان و زمستان برای گاوها فراهم کنید.
 10هرگونه تغییر در جیره غذایی را به تدریج انجام دهید.
 11از جیره های مخلوط استفاده کنید (کنسانتره و علوفه).
 12اندازه ذرات خرد شده علوفه مصرفی بر اساس استاندارد باشد.
 13تدابیر الزم برای به حداقل رسانیدن هرگونه اتالف خوراک اعمال کنید.
 14برای اطمینان از میزان کافی خوراک مصرفی در جیره حد مجاز را مدنظر بگیرید.
 15از کارگران دلسوز و وظیفه شناس برای رسیدگی به تغذیه گاوها استفاده کنید و کارگران این بخش را به
دفعات تغییر ندهید.
 16تغذیه مواد غذایی بودار مانند سیلوی ذرت را در  0/5تا  2ساعت قبل از شیردوشی یا بعد از شیردوشی
انجام دهید تا شیر حاصل بوی خاصی نگیرد.
 17علوفه را به مدت طوالنی ذخیره نکرده و در موقع مصرف از عدم وجود کپک زدگی و اجسام خارجی در آن
مطمئن شوید .به هیچ وجه از نان خشک کپک زده استفاده نکنید.
 18برای مقابله با عوارض مصرف جسم خارجی ،مگنت (آهنربا) به حیوان بخورانید.
 19برنامه مبارزه با انگل های داخلی و خارجی به خصوص انگل های دستگاه گوارش را با جدیت پیگیری کنید.
 20در موقع استفاده از جیره های حاوی ذرات ریز یا آردی به منظور بازده بهتر خوراک مصرفی و جلوگیری
از عوارض تنفسی از مواد مرطوب کننده و چسباننده مانند چربی یا مالس استفاده کنید.
تغذیه شترها
شتر به دلیل داشتن پوشش مقاوم و ضخیم
روی لب ها از علوفه خاردار و سخت نیز
استفاده می كند ،لذا می تواند غذای خود
را از مرتع تأمین كند ،شترها از گونه های
مختلف گیاهی در مرتع تغذیه می كنند و
قادر هستند علوفه سمی را تشخیص دهند.
در تغذیه دستی شتر بیشتر از یونجه و جو
استفاده می کند .در تغذیه شتر می توان از
علوفه سبز استفاده نمود ولی باید دقت
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شود میزان آن از  35درصد بیشتر نباشد ،زیرا باعث نفخ می شود .در تغذیه دستی شتر باید از نمك طعام
استفاده شود.
در مورد تغذیه و عادت غذایی شتر (به ویژه در مراتع) دو نظر وجود دارد:
 ١شتر در مرتع ،گیاهان شورپسند و خاردار را ترجیح میدهد ،این گیاهان میزان الیاف فراوان و درصد
پروتئین پایین دارند .به همین علت بسیاری از محققان بر این باورند که شترها از علوفه ای با ارزش
غذایی کم استفاده میکنند و این امر دو بعد دارد :اول اینکه شترها در مراتع فقط سراغ این نوع علوفه ها
میروند و دوم اینکه آن بخشی از علوفه که مورد چرا و مصرف شتر قرار میگیرد ،ارزش غذایی کمتری
دارد.
 2برخی دیگر معتقدند که بر اساس شواهد موجود شتر با انتخاب بخشهای مغذی و مناسب گیاهان ،غذایی
با ارزش زیاد را ترجیح داده و مصرف می کنند .برخالف گوسفندان ،شترها از علوفه خشبی مورد استفاده
برای تغذیه گاوها استفاده نمیکنند .از سوی دیگر ،شترها از نظر هضم ماده خشک و الیاف خام بر گوسفندها
برتری دارند ،ولی در هضم پروتئین خام از گوسفندها ضعیفتر هستند .در زمان تغذیه كاه باید توجه داشت
که شتر نسبت به گاوهای شیری نه تنها چنین خوراکی را بهتر هضم می كند ،بلكه دارای سرعت رشد بهتری
می باشد.
احتیاجات شتر به مواد مغذی مختلف :شتر مانند هر حیوان برای ادامه اعمال حیاتی و ترمیم بافت های
بدن و ترشح آنـزیم ها و هورمون ها ،ترشح شیر و رشد به انرژی ،مـواد ازت دار ،موادمعدنی ،ویتامین و آب
احتیاج دارد .گرچه مطالعات زیادی در ارتباط با مصرف خوراك و آب شتر صورت گرفته است .ولی تحقیقات
دربارۀ تعیین احتیاجات غذایی شتر كمتر انجام گرفته و تعیین آن باید به صورت تجربی و یا بر اساس احتیاجات
گاو گوشتی صورت گیرد .احتیاجات نگهداری شتر برای انرژی و پروتئین ،نسبت بـه سایر نشخواركنندگان
كمتر می باشد.
ماده خشك مصرفی :به طور میانگین ماده خشك مصرفی شتر از دیگر نشخواركننده ها كمتر است .شترها به
علت رفتار تغذیه ای خود مسافتهای زیادی را در مراتع طی میکنند .این حیوانات برخالف گاوها همیشه بین
آبشخورها در مناطق چرا ،در حال رفت و آمد هستند و این امر باعث می شود که این حیوانات از یک سو به
خوراک مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر باعث تخریب مرتع و از بین رفتن محیط زیست
پیرامون خود نشوند .شتر یك كوهانه تحت شرایط طبیعی مختلف ،روزانه  6تا  12ساعت صرف چرا می كند؛
شترها برای تأمین خوراک مورد نیاز روزانه به  6تا  8ساعت چرا در مراتع خوب احتیاج دارند و این مدت در
مراتع فقیر به  12ساعت در روز میرسد .مقدار خوراك مصرفی آنها در روز ،بسته به فصل و قابل دسترس
بودن خوراک متغیر می باشد .به طور معمول ماده خشك مصرفی شتر حدود  12كیلوگرم در روز تخمین زده
می شود كه معادل  2/45درصد وزن بدن شتر  500كیلوگرمی (یا  104گرم ماده خشك به ازای كیلوگرم
وزن متابولیكی) می باشد.
در برخی از مواقع ،نیاز روزانه شتر یك كوهانه به ماده خشك برای نگهداری ،حدود  2/5درصد وزن بدن
تخمین زده می شود .وقتی شتر  2تا  4ساعت در روز چرا یا كار می كند ،نیاز نگهداری آن از نظر انرژی و
پروتئین به ترتیب  30و  50درصد افزایش می یابد .هر نفر شتر دوكوهانه روزانه در حدود  14كیلوگرم ماده
خشك مصرف می كند.
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توجه

شتر برای نگهداری ،انرژی قابل متابولیسم كمتری از نشخواركننده های دیگر نیاز دارد.

نیازهای غذایی شترها در حالت نگهداری (داشتی)
مجموع مواد
قابل هضم (گرم)

کلسیم
(گرم)

فسفر
(گرم)

وزن زنده
(کیلوگرم)

ماده خشک مصرفی پروتئین قابل هضم
(گرم)
(کیلوگرم)

500

12

500

5500

200

100

550

13

525

6000

225

120

600

14

550

6500

250

150

650

15

600

7000

250

150

750

16/5

650

7500

250

150

جیره غذایی شترهای داشتی بر اساس سن دام در زمان استفاده از مخلوط مرتع و كنسانتره در جدول زیر
آمده است.
جیره غذایی شترهای داشتی

سن شتر

علوفه مرتعی (کیلوگرم)

کنسانتره (کیلوگرم)

نمک (گرم)

زیر یک ساله

1/8

0/45

28

یک تا دو ساله

3/6

0/90

56

دو تا سه ساله

5/4

1/5

85

باالتر از سه ساله

7/3

2/0

115

شتر نر (لوک)

8/2

2/5
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احتیاجات شترهای ماده در دوره آبستنی :دوره آبستنی شتر ماده بین  12تا  13ماه است و میانگین آن
 12/5ماه میباشد .احتیاجات غذایی شتر مانند سایر دام های اهلی (مانند گاو ،گوسفند و بز) در سه ماهه آخر
آبستنی افزایش مییابد؛ میزان نیاز آبستنی در ماههای نهم و دهم حدود  20درصد جیره نگهداری و در دو
و نیم ماه آخر آبستنی تقریباً در حدود  50درصد جیره نگهداری است.
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احتیاجات شترهای ماده در دوره شیردهی :شیر شتر بهطور متوسط حاوی  13درصد ماده خشک و 87
درصد آب است و از این  13درصد ماده خشك 4/15 ،تا  4/33درصد چربی 3/4 ،تا  4درصد پروتئین 4/2 ،تا
 4/5درصد الکتوز و  0/7تا  0/8درصد خاکستر است ،از این اطالعات میتوان میزان نیاز غذایی برای تولید یک 
کیلوگرم شیر را محاسبه کرد .عالوه بر آن باید احتیاجات نگهداری شترهای شیرده در نظر گرفته شود و در نتیجه
احتیاجات غذایی شترهای شیرده شامل جیره نگهداری شتر شیرده به اضافه نیازهای غذایی تولید شیر میشود،
بنابراین احتیاجات غذایی شتر شیرده عبارت است از :جیره نگهداری شتر شیرده  +جیره تولید شیر
میزان پروتئین مورد نیاز شترهای شیرده برابر  55گرم پروتئین قابل هضم به ازای هر کیلوگرم شیر تولیدی در
نظر گرفته شده است .از سوی دیگر ،مشخص شده که پروتئین مورد نیاز برای نگهداری در طی دوره شیردهی
افزایش نمییابد ،اما با این همه میزان تأمین پروتئین قابل هضم شترهای ماده در اولین دوره آبستنی را به
میزان  20درصد و در دومین دوره آبستنی به میزان  10درصد افزایش میدهند.
تغذیه شترهای نوزاد (ناقه ـ حاشی) :شترهای نوزاد مشابه نوزاد سایر حیوانات پستاندار باید پس از تولد
حتماً از آغوز و سپس شیر مادر به عنوان یك غذای كامل استفاده كنند؛ زیرا توانایی هضم مواد غذایی گیاهی
را ندارند .مصرف آغوز برای دیالق ها با هدف تأمین آنتی بادی ،موادمعدنی ،پروتئین و انرژی ضروری است.
زمان از شیرگیری (قطع شیر) بسته به رشد حاشی و مدیریت گله می تواند تغییر كند و حتی ممكن است
بدون دخالت بهره بردار (دامدار) به صورت خود بهخودی انجام شود .شترهای تازه زا تا  7روز پس از زایمان
آغوز (ماك یا كلستروم) تولید می كنند.

تغذیه دیالق ها با آغوز

احتیاجات غذایی شترهای در حال رشد (پروار)
نیاز غذایی شتر در حال رشد با توجه به وزن زنده متفاوت است .نیازهای غذایی برای رشد و پروار به میزان
افزایش وزن ،سن و سرعت رشد حیوان بستگی دارد.
نیاز شتر به پروتئین :با توجه به اینكه نیاز پروتئینی شتر چندان مشخص نیست ،بنابراین مقدار
آن را با استفاده از معادالت موجود برای تعیین نیاز پروتئینی گاو بر اساس وزن حیوان و اضافه وزن
روزانه پیشبینی می نمایند .مث ً
ال از معادالت مربوط به گاوهای مناطق حارهای استفاده می شود .بر این
اساس ،نیاز پروتئین قابل هضم شتر از  2/6تا  2/8گرم به ازای هر كیلوگرم وزن متابولیكی پیشنهاد
شده است.
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روش سنتی تأمین احتیاجات شتر
در مراتع طبیعی بیشترین میزان ماده خشك مصرف شده در شتر  1/3كیلوگرم در روز می باشد ،ولی چنانچه
زمان چرا كوتاه و یا مراتع خیلی فقیر باشد ،می توان از علف یا سیلوی گیاهان علوفه ای به عنوان جیره اضافی
استفاده كرد.
در بعضی از مواقع كه شتر باردار بوده ،یا مجبور به انجام كار سنگین است ،شترها را با غذای دستی و یا
تكمیلی تغذیه می کنند .خوراک تكمیلی یا جیره دستی شامل جو (خرد شده) ،كاه بقوالت ،قصیل جو ،كاه
گندم ،سورگوم ،یونجه ،تفاله چغندرقند ،نان خشك و پنبه دانه است .همچنین ،می توان آرد گندم و روغن را
كه به صورت گلوله های كوچكی (نواله) درآمده و یا مخلوط آرد خرما ،بلغور جو و شیر را روزانه به مقدار 1/5
كیلوگرم در تغذیه شتر استفاده کرد.
در بعضی از مناطق ایران ،برای مثال در اصفهان ،بیشتر شترداران روزانه  10تا  20كیلوگرم خوراك دستی
به شتر می دهند ،ولی عده ای نیز كمتر و بیشتر از این مقدار تغذیه دستی انجام می دهند كه شامل انواعی
از مواد خوراکی مانند كاه ،تفاله چغندرقند ،سبوس گندم ،پنبه دانه ،جو ،یونجه ،علف منداب و كنسانتره
می باشد.
تركیبات جیره غذایی شتر در روش سنتی
ماده غذایی

مقدار (کیلوگرم)

درصد

کلش گندم و جو

20

40

یونجه

20

40

آرد گندم

10

20

کل

50

100

تغذیه شترها با مواد خشبی
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فعالیت
کارگاهی

تغذیه شتر
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار
 ٢جیره غذایی نرهای پرواری (علوفه و
کنسانتره)
 ٣ساعت
 ٤ماشین حساب
مراحل انجام کار
 ١شترها را بر اساس مرحله رشد آنها دسته بندی نموده و بر اساس نیاز آنها تغذیه کنید.
 ٢بر اساس نیاز دام مقدار علوفه و کنسانتره مورد نیاز را با توجه به روش های گفته شده ،تهیه کنید.
 ٣از اقالم خوراکی متنوع و با کیفیت خوب و خوش خوراک استفاده نمایید.
 ٤دفعات خوراک دهی به شترها را تنظیم نموده و مطابق برنامه عمل کنید.
 ٥شترهای نوزاد تازه متولد شده را با آغوز شتر با استفاده از سطل های سرپستانک دار یا سطل معمولی
تغذیه کنید (حدود 10ـ  8درصد وزن اولیه تولد آنها) .به طور میانگین طی  24ساعت اول تولد 3 ،تا 4
وعده آغوز به دیالق ها بدهید.
 ٦پس از یک هفته ،دو وعده شیر در روز و كنسانتره بدون محدودیت و آزاد در داخل سطل به دیالق ها
بدهید.
 ٧به شترهای پرواری و در حال رشد (حاشی) ،روزانه  3درصد وزن زنده خود جیره غذایی بدهید
(روزانه  4بار در روز).
 ٨شترهای بالغ روزانه حدود  2/5درصد وزن بدن خود ماده خشک مصرف می کنند .حتماً این موضوع
را در نظر داشته باشید.
 ٩در صورت تغذیه جداگانه علوفه و کنسانتره ،اول علوفه را در اختیار شتر قرار داده و سپس کنسانتره
را تغذیه کنید.
 10سعی کنید جیره آنها را نیز همانند جیره گاوها به صورت کام ً
ال مخلوط ( )TMRدر اختیار آنها قرار
دهید (به دلیل بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی).

آزمون ارزیابی عملکرد
شرایط عملکرد
ردیف مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...
1

استفاده از
جداول غذایی ،وجود
جیرههای
خوراك مناسب ،جدول
مناسب برای
جیره مورد نیاز گاوها
هر گروه دام

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

شایستگی كامل تغذیه دام ها با جیره مناسب
شایسته

نمره
3

تغذیه دام ها با جیره نسبتاً مناسب 2

نیازمند آموزش تغذیه دام ها با جیره های نا مناسب 1
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روشهای استفاده از علوفه
بهجز مرتع ،که دام مستقیماً در آن چرا کرده و علوفه را مصرف می کند ،علوفه را می توان به شکل های
گوناگون زیر آماده سازی و نگهداری نمود.
علوفه برداشتشده به صورت سبز و تازه
علوفه خشک بلند
علوفه خشک خرد شده
علوفه خشک بسته بندی شده
علوفه پلت شده
علوفه ویفری شده
علوفه آبگیری شده
سیالژ
در زیر به شرح برخی از روش های علوفه دادن به دام پرداخته می شود.
عوامل مؤثر بر کیفیت علوفه
 ١علوفه های سبز :این علوفه ها مانند یونجه،
شبدر و گیاهان مراتع به حالت سبز چرا شده یا پس
عوامل مؤثر بر
کیفیت علوفه
از برداشت به صورت تازه در تغذیه دام ها استفاده
می شوند .بلوغ گیاه تأثیر بسیار مهمی بر ارزش
غذایی و مصرف علوفه ها دارد .با رشد گیاه میزان
نحوه کشت
اندازه قطعات
پروتئین آن کاهش ،اما میزان فیبر و لیگنین آن
افزایش می یابد .میزان انرژی ،ماده خشک  و مواد
معدنی نیز با بلوغ گیاه دچار تغییراتی می شود و در
زمان تغذیه دام باید به این نکات و مرحله چرا یا
برداشت مناسب توجه نمود .از علوفه های سبز بیشتر
زمان برداشت
مرحله رشد
برای چرای دام ها در مراتع استفاده می گردد .بیشتر
دام ها تمایل زیادی به مصرف علوفه تازه دارند.

تغذیه دام ها با علوفه تازه
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 ٢علوفه خشک :برای تغذیه دام ها در اصطبل و یا تغذیه دام های چراگر در بخشی از سال ،از علوفه خشک 
استفاده می شود .روش های بسیاری درباره شیوه های خشک کردن علوفه وجود دارد .هنگام بسته بندی و یا
انبار کردن علوفه ،رطوبت آن باید به 20ـ  15درصد کاهش یابد تا به خوبی انبار گردد .عالوه بر این در شرایط
خوب انبارداری ،علوفه 3ـ 2درصد از رطوبت خود را نیز از دست می دهد .نکته مهم آن است که علوفه باید
در دوره رشد مناسب و با میزان رطوبت مطلوب برداشت شود و با روش اقتصادی و صحیح (در آفتاب ،سایه
یا توسط روش های مصنوعی) تا حد مطلوب خشک و سپس در انبار ذخیره گردد؛ به طوری که حداقل اتالف
مواد مغذی در حین خشک شدن و یا داخل انبار صورت گیرد و بافت گیاهی به بهترین شکل حفاظت شود.
روش های ﻋﻤﻞ آوری ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺷﺎﻣﻞ  آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﻋﻠﻮﻓﻪ ،ﭘﻠﺖ ﮐﺮدن ،ﺣﺮارت دادن ،ﺳﯿﻠﻮﮐﺮدن ،ﺧﺮدﮐﺮدن و
روش های ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ می باشد.
آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﻮاع آسیاب  .اﯾﻦ روش دارای ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ عبارت اند از:
 ١ﺑﺮای ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺸﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
 ٢ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری آن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
 ٣ذرات علوفه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا شود.
ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﭼﺎﭘﺮ ﮐﺮدن  6ـ  5سانتی متر ،ﺧﺮدﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از  2/5سانتی متر ،آﺳﯿﺎب ﺷﺪه  6ـ  1/5میلی متر.
از ﻣﻌﺎﯾﺐ ذرات رﯾﺰ ﯾﺎ ﭘﻮدری ﻣﯽ ﺗﻮان به موارد زیر اشاره نمود:
 ١در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺮی درﻣﯽ آﯾﺪ.
 ٢خوش خوراکی را ﮐﺎﻫﺶ می دهد.
 ٣در اﺛﺮ ﺑﺎد اﺗﻼف ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ٤موجب اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ و ﻋﺒﻮر ﺳﺮﯾﻊ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش می شود.
ﻣﺰاﯾﺎی ﭼﺎﭘﺮﮐﺮدن علوفه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ،اﻓﺰاﯾﺶ وزن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده خوراك ،خوشخوراک ﺷﺪن ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ.

تغذیه دام با علوفه فراوری شده
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روش خشك كردن علوفه
برای خشك كردن علوفه روش های گوناگونی وجود دارد:
خشك كردن طبیعی (دستی) :در مناطقی كه بارندگی كم است می توان علوفه را در معرض نور خورشید
قرار داد تا خشك شود .برای این منظور باید علوفه را در زمین های خشك پهن نمود و گاهی علوفه را به وسیله
چهار شاخ زیر و رو نمود تا تمام قسمت های علوفه خشك شود.
خشك كردن مصنوعی علوفه :در این روش می توان علوفه را در سالن های بسته پهن كرده و با عبور جریان
هوای گرم آنها را خشك نمود.
تغییرات علوفه به هنگام خشک کردن
در صورتی که خشک شدن سریع باشد و با گرمای زیاد همراه نباشد ،کمترین تغییرات شیمیایی در علوفه
ایجاد می شود .در صورتی كه علوفه هایی مانند یونجه به وسیله علوفه خردكن خرد شوند ،سرعت خشک 
شدن آنها افزایش می یابد .خشک کردن سریع با ابزار مکانیکی ،سبب می شود تغییرات شیمیایی علوفه
بسیار اندک باشد .به هر حال ،در انتخاب روش خشک کردن باید هزینهها و سود اقتصادی را به خوبی در
نظر داشت.
میزان رطوبت علوفه و دمای محیط بر میزان هدر رفت علوفه به هنگام خشک کردن ،تأثیر می گذارد .در کل،
اتالف پروتئین در اثر خشک کردن گیاه به مراتب کمتر از اتالف کربوهیدرات ها است .در زمان خشک کردن و
انبار کردن الزم است به حفظ برگ های ارزشمند علوفه توجه ویژه داشت و طوری عمل کرد که ریزش برگ ها
در مزرعه و انبار به حداقل ممکن کاهش یابد.
توجه

خشک شدن علوفه به تدریج در آفتاب ،موجب از بین رفتن حدود  80درصد از ویتامین  Aموجود در
آن می شود .برعکس ،مقدار ویتامین  Dعلوفه تازه ناچیز است ،اما با خشک کردن آن در آفتاب میزان
ویتامین  Dدر آن افزایش می یابد.

بحث
کالسی

مزایا و مضرات مربوط به استفاده از علوفه خشک را بررسی کنید؟

 ٣سیالژها :در روش سیلو کردن ،علوفه با رطوبت باال ( ۶۵تا  ۷0درصد) در محیطی بی هوازی و ایزوله
ذخیره می شود تا تخمیر شود و محصولی با  pHپایین ( 4/2ـ  )4ایجاد شود .باید توجه داشت که به هر حال
سیلو کردن دارای مزایا و معایبی است و مهارت در امر سیلو کردن باعث شدت و ضعف این مزایا و معایب
می شود .همچنین ،روش نگهداری به صورت سیلو برای برخی محصوالت مناسب است اما ممکن است برخی
علوفه ها خصوصیات سیلویی خوبی نداشته باشند .پس باید تصمیم درستی برای نگهداری هر محصول بر
اساس خصوصیات خاص آن گرفته شود.
148

تغذیه دام

مزایای سیلو کردن علوفه

اگر سیلو کردن با روش صحیح انجام شود ،مزایایی را در پی دارد:
اتالف کمتر محصول در حین برداشت
ممانعت از افت شدید مواد مغذی
افزایش كیفیت مواد علوفه ای
یکنواختی زیاد مواد مغذی
امکان دسترسی به علوفه در فصول نامناسب
فراهم بودن خوراکی آب دار برای فصل سرد سال
امكان غنی سازی مواد علوفه ای
علوفه سیلو شده فضای کمتری را نسبت به علوفه خشک شده ا ِشغال می کند.
اتالف پروتئین در علوفه سیلو شده کمتر است.
سیلو نمودن علوفه نسبت به خشک کردن آن به تجهیزات کمتری نیاز دارد.
میزان ویتامین ها در سیلو بسیار شبیه به علوفه تازه است.

معایب

سیلو کردن ممکن است با معایبی همراه باشد ،به ویژه وقتی استاندارد نباشد:
عدم امكان سیلو كردن برخی از علوفه ها.
نیاز به تکنولوژی بیشتر برای برداشت ،خرد کردن ،در سیلو ریختن ،فشردن و هواگیری ،پوشاندن سیلو و
برداشت سیلو برای تغذیه دام.
لزوم داشتن فضای زیاد برای ذخیره نمودن علوفه های تازه و پرآب.
احتمال اتالف مواد مغذی محلول از طریق پسآب یا شیرابههای خروجی از سیلو (به ویژه وقتی آب گیاه
زیاد باشد).
احتمال از دست رفتن برخی مواد مغذی در اثر فرایند تخمیر بی هوازی (از جمله تبدیل بخشی از پروتئین
به آمونیاک).
پایین بودن انرژی و ماده خشك (احتمال فساد سیلو).
مشکل ساختمان سیلو.

تغذیه با علوفه چاپر شده
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توجه

اندازه قطعات مناسب سیلو 3ـ 2سانتی متر می باشد ،البته بر اساس هر محصول علوفه ای ممکن است
فرق کند.

پوشاندن صحیح و مناسب سیلو
پرسش

پس آب سیلو

برای تهیه علوفه سیلو شده خوب چه نكاتی اهمیت دارد؟ با توجه به اطالعات خود جدول زیر را تکمیل
کنید.
.......................................................................................................................... ١
.......................................................................................................................... ٢
.......................................................................................................................... ٣
.......................................................................................................................... ٤
........................................................................................................................... ٥

اشكالکنسانتره
 ١آردی :کنسانتره ای که با دانه بندی ریز آسیاب شده باشد.
 ٢پلت :ﭘﻠﺖ ﮐﺮدن ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از در ﻣﻌﺮض ﺑﺨﺎر آب ﻗﺮار دادن ﺧﻮراك آﺳﯿﺎب ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺧﺮوج ﺧﻮراك 
داغ و ﻣﺮﻃﻮب از داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺖزن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن آن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا .رﻃﻮﺑﺖ ﻻزم برای ﭘﻠﺖ ﮐﺮدن
18ـ  15درصد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻮرد خوراکهای دارای ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .از ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ ﻟﯿﮕﻨﻮزول،
ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی 15ـ 10درصد ﮔﻨﺪم و ﺗﺎ ﺣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﺟﻮ 
در ﺟﯿﺮهﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده از  2درصد آب اﺿﺎﻓﯽ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .دراﯾﻦ روش زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺻﺮف ﺧﻮردن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻧﺮژی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
مزایای ﭘﻠﺖ ﮐﺮدن عبارت است از:
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮔﺮدوﺧﺎﮐﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ خوش خوراکی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد وزن و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ خوراك.
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ﻣﻌﺎﯾﺐ ﭘﻠﺖ ﮐﺮدن عبارت است از:
 ١ﭘﻠﺖ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺗﻦ خوراک آﺳﯿﺎب ﺷﺪه هزینه بردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ٢ﺧﻮراك ﻗﺒﻞ از ﭘﻠﺖ ﺷﺪن ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ آﺳﯿﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 ٣ﺟﯿﺮه ﻫﺎی ﺣﺎوی ﭼﺮﺑﯽ و ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﻠﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﻮاع ﭘﻠﺖ
 ١ﺣﺒﻪ ای :در ﺟﯿﺮه غذایی دام های جوان تر استفاده می شود.
 ٢ﻣﮑﻌﺒﯽ :اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،اﻧﺪازه ذرات در ﺣﺪود  2/5سانتی متر اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش نیازی ﺑﻪ 
آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن نیست و از اﺳﭙﺮی آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ شكل پلت برای ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺧﺸﮏ ،ﻧﻮع ﻣﮑﻌﺒﯽ اﺳﺖ.
عمل آوری خوراک
ﻋﻤﻞ آوری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ  از اعمال ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ روی بافت های ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ
به منظور اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ .روش ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻤﻞ آوری آن اﺳﺖ ﮐﻪ منجر ﺑﻪ افزایش
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻀﻤﯽ شود و ﺗﺠﺎوز از آن ﻣﯿﺰان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻀﻢ ﺷﻮد .ﻋﻤﻞ آوری ﺗأﺛﯿﺮ 
زﯾﺎدی در اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺷﮑﻤﺒﻪ دارد .آردی ﮐﺮدن زﯾﺎد ﻏﻼت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﻤﯿﺮ در ﺷﮑﻤﺒﻪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﯿﺪوز می ﺷﻮد.
اﻫﺪاف ﻋﻤﻞ آوری :ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮش ﺧﻮراك ﺗﺮ ﺷﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ و ﺑﺎزده ﻏﺬاﯾﯽ و خنثی کردن ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ از اهداف عمل آوری خوراک می باشد.
ﺿﺮورت ﻋﻤﻞ آوری :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺜﻪ دام متفاوت است .در دام های سبک ﻋﺒﻮر داﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت کامل
از ﺷﮑﻤﺒﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف انتهای دستگاه گوارش ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ عبور آن از ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺰرگ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
عوامل ﻣؤﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻠﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻠﺖ ﺑﻪ عوامل زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد:
 ١ﺟﯿﺮه غذایی  ٢اﻧﺪازه ذرات  ٣ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻠﺖ   ٤ویژگی های ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻠﺖ   ٥ﺧﻨﮏ ﺳﺎزی و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن
نکات قابل توجه برای تغذیه کنسانتره
بهتر است مواد خوراکی به صورت کام ً
ال مخلوط تغذیه شوند و کنسانتره با علوفه مخلوط گردد؛ زیرا قدرت
انتخاب و مصرف کنسانتره برای کلیه دام ها یکسان بوده و از مصرف بیش از حد کنسانتره نیز جلوگیری
می شود .مصرف کنسانتره دامی برای تولید شیر و افزایش وزن روزانه بسیار مناسب است و مقدار آن بستگی
به کیفیت علوفه دارد .بنابراین باید با توجه به کیفیت علوفه مصرفی دام ،میزان مناسبی از کنسانتره محاسبه
و تهیه گردد .از مصرف بیش از حد کنسانتره در جیره دام های شیری باید پرهیز کرد ،زیرا باعث کاهش چربی
شیر و تشدید احتمال ابتال به بیماری های متابولیکی از جمله اسیدوز می شود .بهتر است خوراک دهی در سه
نوبت با فواصل زمانی مساوی انجام شود و آب کافی و تمیز همیشه در اختیار دام قرار گیرد .کنسانتره مصرفی
باید متناسب با نیاز دام مورد پرورش استفاده گردد.
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تغذیه دام با کنسانتره

دفعات خوراک دهی
افزایش دفعات خوراک دادن سبب کاهش شدید تغییرات روزانه  pHشکمبه می شود ،بنابراین به ثبات محیط
شکمبه کمک می کند .حفظ  pHشکمبه و ثبات آن برای هضم مناسب الیاف از اهمیت باالیی برخوردار
است .دفعات خوراک دهی مواد خوراکی مختلف به دام بر عملکرد شکمبه و حیوان تأثیر می گذارد .اگر علوفه
و کنسانتره ،جدا از هم تغذیه می شوند ،ابتدا باید علوفه در اختیار دام ها قرار گیرد و پس از گذشت زمانی
مناسب ،کنسانتره را در اختیار دام ها قرار داد.
توجه

فعالیت
کارگاهی
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تغذیه همزمان دانه های پروتئینی (مثل کنجاله سویا) و دانه های کربوهیدراته (مانند ذرت) در مقایسه
با تغذیه جداگانه آنها سبب افزایش درصد چربی شیر می شود ،زیرا میکروب های شکمبه برای رشد
نیازمند انرژی و پروتئین هستند.

تغذیه دام با علوفه
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار
 ٢علوفه
 ٣بیل
 ٤چهارشاخ
 ٥فرغون
 ٦تراكتور
مراحل انجام کار
 ١لباس کار بپوشید.
 ٢تجهیزات و لوازم كار (بیل ،چهارشاخ ،فرغون ،تراكتور و )...را آماده كنید.
 ٣مواد مورد نیاز را آماده كنید.

تغذیه دام

 ٤اجسام خارجی مانند نخ ،میخ و ...را از علوفه جدا كنید.
 ٥علوفه را در ساعت تعیین شده و به میزان مورد نیاز (با توجه به دستورالعمل مربوط) در آخور قرار
دهید.
 ٦دقت كنید تمام دام های گله با علوفه تغذیه شوند.
 ٧در صورتی كه دامی تمایل به خوردن علوفه ندارد به كارشناس مربوط گزارش دهید (با ذكر شماره
دام).
 ٨وسایل كار را جمع آوری و در محل خود قرار دهید.

آزمون ارزیابی عملکرد
ردیف

شرایط عملکرد
مراحل
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج ممکن
کار
مکان و)...

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

شایستگی كامل تغذیه صحیح دام با مواد علوفه ای 3
2

تغذیه دام بیل ،فرغون ،تراكتور،
با علوفه و مواد متراكم ،علوفه ،چهارشاخ،
كنسانتره باسكول

شایسته

تغذیه نسبتاً صحیح دام با مواد
2
علوفه ای

نیازمند آموزش تغذیه ناقص دام با مواد علوفه ای 1
فعالیت
کارگاهی

تغدیه دام با جیره کام ً
ال مخلوط
()TMR
مواد ،تجهیزات و شرایط مورد نیاز
 ١لباس کار
 ٢جیره غذایی مخلوط (علوفه و کنسانتره)
 ٣چهارشاخ
 ٤بیل
مراحل انجام کار
 ١لباس کار بپوشید.
 ٢لوازم و تجهیزات را آماده كنید.
 ٣مقدار علوفه و کنسانتره مورد نیاز را بر اساس احتیاجات دام تهیه کنید.
 ٤ترکیب  TMRیا علوفه و کنسانتره را به اندازه کافی مخلوط کنید.
 ٥به هنگام مخلوط کردن جیره ،مواد غذایی با مقادیر خیلی کم (مانند ویتامین ها و مواد معدنی) را
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به صورت پیش مخلوط تهیه و سپس به خوراک اضافه کنید.
 ٦در صورت استفاده از فیدر ،زمان الزم برای میکس کردن خوراک بین  3تا  10دقیقه باشد.
 ٧خوراک تهیه شده را طی برنامه غذایی در اختیار حیوان قرار دهید.
 ٨برای افزایش مصرف خوراک ،خوراک خارج شده از دسترس گاو را مجددا ً در دسترس حیوان قرار دهید.
 ٩وسایل كار را جمع آوری کرده و در محل خود قرار دهید.
توجه

استفاده از جیره های کام ً
ال مخلوط در گاوداری های شیری پیشرفته رو به گسترش بوده و موجب
افزایش حدود 10ـ  5درصد تولید شیر گاوها در دوره های شیردهی شده و بیماری های متابولیکی
بهخصوص اسیدوز و نفخ را کاهش می دهد.

آزمون ارزیابی عملکرد
مراحل
ردیف
کار

3
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شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

تغذیه دام بیل ،فرغون ،تراكتور،
با جیره مواد متراكم ،علوفه ،چهارشاخ،
مخلوط باسكول

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

شایستگی كامل تغذیه صحیح جیره مخلوط
شایسته

نمره
3

تغذیه نسبتاً صحیح جیره مخلوط 2

نیازمند آموزش تغذیه نامناسب جیره مخلوط

1

تغذیه دام

ارزشیابی شایستگی خوراك دهی
شرح کار:
١ـ استفاده از جیره غذایی مناسب برای هر گروه دامی
٢ـ علوفه دادن و چرای دام
٣ـ دادن جیره مخلوط به دام
استاندارد عملکرد:
تغذیه دام در روز
شاخص ها:
١ـ تفكیك جیره غذایی بر اساس گروه های دامی
٢ـ میزان علوفه مصرفی در هر وعده غذایی
٣ـ میزان كنسانتره مصرفی در هر وعده غذایی
شرایط انجام كار:
جداول غذایی ،وجود خوراك مناسب ،جدول جیره مورد نیاز دام ،مواد متراكم ،علوفه و ماشین حساب.
ابزار و تجهیزات:
بیل ،تراكتور ،فرغون ،باسکول ،چهار شاخ ،فیدر ،مواد سیلویی ،گونی و سطل.
معیار شایستگی:
ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی از 3

1

استفاده از جیره های مناسب برای هر گروه دام

2

2

علوفه دادن به دام

١

3

تغذیه دام با جیره مخلوط

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
رعایت ایمنی و بهداشت دام ،اهمیت به كیفیت محصوالت و سالمت جامعه ،مسئولیت پذیری،
داشتن درك درست از سیستم سازمانی ،گردآوری ،اطالعات ،یادگیری ،مستندسازی ،تفكر
خالق و مدیریت زمان.
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

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