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آشنايی با برخی نکات عملی توليد 
خوراک در فارم

سعيد مصلحی

سعيد مصلحی
کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفھان

کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفھان
تغذيه طيور:پايان نامه 

:فعاليت و سوابق کاری 

سال ١٢عضو ھيئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی -١
 ١٣٨٧تا  ١٣٧۶تاسيس اولين آزمايشگاه بخش خصوصی تغذيه و دامپزشکی اصفھان -٢

مشاوره با کارخانجات خوراک ٰکنسانتره مکمل و افزودنی خوراک دام و طيور-٣
توليد خوراک کنسانتره مکمل و افزودنی ھای دام و طيور-۴
فعاليت توليدی مرغداری-۵
نوع افزودنی خوراک دام و طيور ١٢ثبت اختراع و توليد حدود -۶
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جيره يا فرمول خوراک

:ھدف از تنظيم جيره 

تامين مواد مغذی در سطح نيازھای حيوان برای رسيدن به پتانسيل ژنتيکی

:عوامل ممانعت کننده 

انحراف آناليز مواد از مفروضات-١
٧.۵پروتئين واقعی ٨.٨ذرت                  پروتئين مفروض : مثال 
درصد کاھش پروتئين ايجاد می شود ٠.٨۴۵درصد ذرت  ۶۵در جيره ای با  :              نتيجه 

منابع معدنی  -ذرت –گندم –علوفه خشک مانند يونجه –مھمترين موارد کنجاله سويا 
 

اشتباه در توزين بچينگ و دازينگ-٢
توزين دستی    
توزين اتوماتيک
ھاپر مواد دستريز

اشتباه در ميکس-٣
ميکسر عمودی
ميکسر افقی 
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ميکس شدن تحت تاثير چه عواملی است ؟
:عوامل مربوط به مواد اوليه 

اندازه ذرات وشکل مواد و نوسان آن -١
دانسيته -٢
الکتريسيته ساکن  -٣
آب دوستی اجزا  -۴
جريان پذيری -۵

: به ماشين آfت عوامل مربوط 

نوع ميکسر -١
طراحی و چينش دستگاھھا -٢
انتقال دھنده ھا و الواتورھا -٣
نگھداری و تعميرات -۴

:عوامل مربوط به فرموfسيون 

درصد يا سھم مواد -١
پرميکس يا پيش مخلوط ھا -٢
وجود مايعات در فرمول -٣

:عوامل مربوط به اپراتور و نيروی انسانی 

ترتيب ريختن مواد -١
تايمينگ  -٢

ميکسر افقی
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ريبون و پدل 
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جريان مواد در ميکسر افقی
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عمودیجريان مواد در ميکسر 
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ضريب تغييرات
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مثال از مواد ميکرو در خوراک
در ھر تن خوراک که از طريق مکمل ويتامينه ميکس ميشود  ١ويتامين ب

ميکس ميشود مينراله در ھر تن خوراک که از طريق مکمل يد 

گرم است ١٧مصرف خوراک جوجه در روز اول متوسط 

گرم ٢

گرم ۵.٢
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ميکس شدن تحت تاثير چه عواملی است ؟
:عوامل مربوط به مواد اوليه 

اندازه ذرات وشکل مواد و نوسان آن -١
دانسيته -٢
بار الکتريسيته ساکن  -٣
آب دوستی  -۴
جريان پذيری -۵

: به ماشين آfت عوامل مربوط 

نوع ميکسر -١
طراحی و چينش دستگاھھا -٢
انتقال دھنده ھا و الواتورھا -٣
نگھداری و تعميرات -۴

:عوامل مربوط به فرموfسيون 

درصد يا سھم مواد -١
پرميکس يا پيش مخلوط ھا -٢
وجود مايعات در فرمول -٣

:عوامل مربوط به اپراتور و نيروی انسانی 

ترتيب ريختن مواد -١
تايمينگ  -٢
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اندازه ذرات متوسط اندازه ذرات و يکنواختی 

تاثير نوع ميکسر افقی بر ضريب تغييرات
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: عوامل مربوط به ماشين آfت 
نوع ميکسر -١
طراحی و چينش دستگاھھا -٢
انتقال دھنده ھا و الواتورھا -٣
نگھداری و تعميرات -۴

الکتريسيته ساکن و اثر آن بر ويتامين ھای خوراک
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برخی ويژگيھای فيزيکی ويتامينھای خالص

امروزه در بسياری از مرغداری ھا از اتصاfت پوليکا و يا پليمری استفاده ميشود که با خاصيت بار دار شدن در اثر حرکت مواد 
داخل آن موجب جدا سازی ويتامين ھای حساس به بار الکتريکی ميشود 

:راه حل 

حذف لوله ھا و اتصاfت پوليکا و عايق و استفاده از سيم ارت در نواحی fزم
وجود روغن در فرمول حذف تفرق ويتامينھا به دليل الکتريسيته ساکن را کاھش ميدھد
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حساسيت ويتامين ھا به اکسيداسيون و احيا

روزگی 28تاثير کيفيت ميکس بر عملکرد جوجه تا سن 

ميکس بد ميکس متوسط ميکس خوب

ضريب تغييرات 40.5 12.1 9.7

رشد روزانه 

گرم
23.6 30 30.3

مصرف خوراک 
گرم

43.1 51.5 51.7

تلفات 12 0 0



4/5/2015

14

رطوبت

افزايش رطوبت موجب کاھش ارزش غذايی واقتصادی ماده غذايی 
به عنوان مثال اگر دو نمونه ذرت با ويژگيھای زيرداشته .خواھد شد

:باشيم

5ارزش پروتئين انرژی رطوبت

8500 8.5 3350 13 1ذرت

8075 8.0 3180 18 2ذرت

:نوسان در کيفيت کنجاله سويا 

نوسان رطوبت -١
٢- fنوسان پروتئين به دليل فيبر با
دليل تفلبنوسان پروتئين به  -٣
فراوری ناقص کنجاله و باقی ماندن ترکيبات ضد تغذيه ای -۴
فراوری بيش از حد و آسيب حرارتی به پروتئين ھا و کاھش زيست فزاھمی اسيدھای آمينه  -۵
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مواد ضد تغذيه ای موجود در سويا

جلوگيری از ھضم پروتئين:  آنتی تريپسين     •

  جلوگيری از ھضم پروتئين: کيموتريپسين آنتی •

تخريب گلبول قرمز:    ھماگلوتنين•

جذب يد جلوگيری از:     ژنيستئين•

اکسيد کردن چربی ورنگدانه ھا:  ليپواکسيداز•

کاھش جذب PHافزايش :  اوره آز •


