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مقدمه
ــه  ــر ب ــور، منج ــاط کش ــر نق ــی در بیش ت ــع آب ــی و مناب ــت بارندگ محدودی
ــده  ــن امــر یکــی از مهم تریــن عوامــل بازدارن ــه شــده اســت کــه ای کمبــود علوف
در توســعه دامپــروری محســوب می شــود. همچنیــن فقــر منابــع غذایــی ناشــی از 
وقــوع خشکســالی ها در بســیاری از مناطــق کشــور، ســاالنه خســارت چشــمگیری 
ــی از  ــه در خیل ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــروری وارد می کن ــش دامپ ــه بخ را ب
ــد  ــور تولی ــاورزی در کش ــای کش ــی از بقای ــم انبوه ــاالنه حج ــور، س ــق کش مناط
ــوان  ــا می ت ــتفاده از آن ه ــل آوری و اس ــح عم ــت صحی ــا مدیری ــه ب ــود ک می ش
بخــش زیــادی از خــوراک دام هــا را تأمیــن کــرد. البتــه فــراوری و نقــل و انتقــال 
بقایــای مزبــور بــه مناطــق مــورد نظــر نیــاز بــه روش هــا و فن آوری هــای مناســب 

ــول دارد.  ــری معق و هزینه ب

یکــی از دالیــل اســتفاده نامطلــوب از بقایــای کشــاورزی و انتقــال بــه مناطــق 
مــورد نیــاز، نبــود فــن آوری مناســب و هزینه بــری زیــاد اســت. 

ــا  ــی پژوهش ه ــه ط ــت ک ــی اس ــه موفق ــوراک دام تجرب ــوک خ ــن آوری بل ف
ــی  ــه صنعت ــه مرحل ــران ب ــان و در ای ــی از جه ــده در نقاط ــام ش ــات انج و تحقیق
ــر اســاس تجربیــات و آزمایش هــای انجــام شــده، تولیــد بلــوک  رســیده اســت. ب
خــوراک دام کامــل، راه حلــی بــرای بهبــود وضعیــت تغذیــه دام، افزایــش عملکــرد 

ــود.       ــوب می ش ــروری محس ــش دامپ ــره وری در بخ و به
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اهمیت تغذیه در پرورش دام
بخــش اصلــی هزینــه پــرورش دام بــه تأمیــن خــوراک و تغذیــه روزانــه دام هــا 
ــب از  ــتفاده مناس ــکان اس ــح ام ــه صحی ــدون تغذی ــی ب ــود. از طرف ــوط می ش مرب
تــوان تولیــدی دام هــا امکان پذیــر نیســت. بنابرایــن بهبــود تغذیــه اثــر مســتقیم 

ــر عملکــرد تولیــد، هزینه هــا و قیمــت تمــام شــده محصــول خواهــد داشــت. ب

عــالوه بــر ایــن، تغذیــه نقــش تعیین کننــده در مــواردی چــون؛ ســالمت، تولیــد 
مثــل، رشــد و رســیدن بــه مرحلــه بــاروری در ســن مناســب، طــول عمــر مفیــد 

حیــوان و اقتصــاد تولیــد، در کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت دارد.

 هــر حیوانــي بســته بــه شــرایط و تــوان تولیــدی نیــاز بــه تعــداد متنوعــی از 
مــواد مغــذي1 دارد. مــواد مغــذی در بــدن حیــوان تحــت فراینــد هضــم، جــذب و 
ــا همــراه  ــی و ی ــواد مغــذی به تنهای ــک از م ــرد. هــر ی ــرار می گی سوخت وســاز ق
ــن  ــوان و همچنی ــظ ســالمت، ســرزندگی حی ــی را در حف ــواد، وظایف ــر م ــا دیگ ب

رشــد بــدن و تولیــد محصــول ماننــد شــیر داراســت. 

 اگــر  مــواد مغــذي مختلــف بــه انــدازه  نیــاز و متــوازن بــا ســایر مــواد تأمیــن 
ــر کمیــت و کیفیــت تولیــد و قیمــت تمــام شــده تولیــد  ــر مســتقیم ب نشــود، اث

خواهنــد داشــت. 

ــدن  ــاز ب ــورد نی ــذی م ــواد مغ ــی م ــن تمام ــوراک دادن دام، تأمی ــدف از خ ه
حیــوان بــه مقــدار مناســب اســت بــه نحــوی کــه نســبت هــر یــک از مــواد مغــذی 
در جیــره بــه حالــت تــوازن باشــد تــا بهره دهــی آن در حفــظ ســالمت حیــوان و 

تولیــد محصــول بــه حداکثــر برســد.

1. مــواد مغــذی: بــه اجــزای مفیــد در غــذای مصرفــی یــک موجــود زنــده گفتــه می شــود کــه آن 
موجــود بــرای زنــده مانــدن و رشــد خــود بــه آن مــواد نیازمنــد اســت.
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ــرای بهبــود بهــره وری  اســتفاده از بلــوک خــوراک کامــل، راهــکار مناســبی ب
ــا  ــدار ب ــف، دام ــی مختل ــواد خوراک ــه م ــرا به جــای تهی ــرورش دام اســت زی در پ
اســتفاده از بلــوک )به صــورت جیــره کامــل و آمــاده( از علــم تغذیــه دام در عمــل 

ــکل1(. ــد )ش ــتفاده می کن اس

شکل 1- نمونه بلوک خوراک کامل

مدیریت تغذیه دام ها
مدیریــت تغذیــه مجموعــه ای از تدبیرهــا و عملیاتــی اســت کــه  طــی آن هــا 
ابتــدا نیازهــای غذایــی هــر حیــوان را در هــر مرحلــه از زندگــی )رشــد، بــاروری، 
ــا شــناخت مــواد  آبســتنی، تولیــد شــیر، خشــکی(  محاســبه می کنــد. ســپس ب
ــر آن  ــرده و ب ــم ک ــی را تنظی ــای غذای ــا، جیره ه ــی آن ه ــی و ارزش غذای خوراک
اســاس، بــا روش هــای مناســب، خــوراک را آماده ســازی و مطابــق بــا نیــاز آن هــا، 

ــد.  ــرار می ده ــار دام ق در اختی
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مدیریت تغذیه زماني رضایتبخش خواهد بود که مطمئن باشیم: 

- مواد خوراکي تهیه شده داراي ارزش غذایي مورد انتظار هستند؛

- سهم هر خوراک به نسبت مناسب در جیره روزانه مشخص شده باشد؛

- جیــره غذایــی بــا روشــی مناســب آماده ســازي شــود و بــه صــورت مطلوبــي 
در اختیــار حیــوان قــرار بگیــرد بــه نحــوي کــه حیــوان در حــد پیش بینــي از آن 

مصــرف کنــد. 

عــالوه بــر ایــن الزم اســت عملکــرد حیــوان در تولیــد و تولیــد مثــل در کوتــاه 
ــه و  ــت تغذی ــرای مدیری ــاخص ب ــوان ش ــه عن ــی، ب ــول دوره زندگ ــدت و در ط م
اقتصــاد تولیــد مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد. ایــن مهــم را می تــوان از طریــق تهیــه 

خــوراک کامــل تأمیــن کــرد )شــکل2(.

شکل 2- نمونه ای از حیوانی که با مدیریت نامناسب تغذیه شده است.
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ضرورت استفاده ازپسماندهای کشاورزی 
ــه از پســماندهای  ــه در کشــور، اســتفاده بهین ــت علوف ــه محدودی ــا توجــه ب ب
ــی در  ــوده گیاه ــادی از ت ــش زی ــت. بخ ــروری اس ــه دام ض ــاورزی در تغذی کش
تولیــدات کشــاورزی اســتفاده ای بــرای انســان نــدارد در حالــی کــه بــرای تولیــد 
ــت  ــن الزم اس ــت؛ بنابرای ــده اس ــرف ش ــاورزی مص ــای کش ــا آب و نهاده ه آن ه
ــن  ــتفاده از ای ــن روش اس ــود.  مهم تری ــتفاده ش ــوب اس ــو مطل ــا  به نح از آن ه

ــه دام اســت.  ــرای تغذی پســماندها، مصــرف ب

تأمیــن نیازهــای غذایــی دام هــا بــا اســتفاده از بقایــای زراعــی، مســتلزم بهبــود 
ارزش غذایــی آن هــا و همچنیــن اســتفاده تــوأم از مکمل هــای غذایــی مختلف اســت.         

ــای  ــتفاده از بقای ــا اس ــل ب ــی کام ــای غذای ــد جیره ه ــورت تولی ــر ص در ه
ــا مــواد  ــه و پســماند نیشــکر و غیــره( همــراه ب ــواع کاه، تفال ــژه ان کشــاورزی )بوی
مکمــل، بــرای دام هــای مختلــف، راهــی بــرای بهبــود عملــی مدیریــت تغذیــه دام 

ــه شــمار مــی رود.    ب

در راســتای دســتیابی بــه فــن آوری مناســب بــرای تحقــق نیازهــای ذکر شــده، 
تولیــد خــوراک دام بــه شــکل بلــوک کامــل راه حــل مناســبی اســت. 

بهبود ارزش غذایی بقایاي زراعی
همــه بقایــای زراعــی از لحــاظ میــزان پروتئیــن، مــواد معدنــی و ویتامین هــا 
فقیــر هســتند. همچنیــن هضم پذیــری و خوش خوراکــی پایینــی دارنــد و نیازهــای 
ــی  ــن در حال ــد. ای ــن نمی کنن ــد را تأمی ــات پرتولی ــژه حیوان ــا بوی ــی دام ه غذای
ــای  ــتفاده از بقای ــه اس ــر ب ــور ناگزی ــاط کش ــر نق ــداران در بیش ت ــه دام ــت ک اس

زراعــی نظیــرکاه غــالت درجیــره دام هــای خــود هســتند. 
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ــا اســتفاده  ــرای دام، الزم اســت ب ــرای اســتفاده از مــواد خوراکــی پــرارزش ب ب
ــی  ــا ارزش غذای ــل آوری شــده ت ــاز دام عم ــورد نی ــواد م ــن آوری مناســب، م از ف
آن هــا بهبــود پیــدا کنــد. عــالوه برایــن، بایــد بــا اســتفاده ازمکمل هــای غذایــی، 

کمبودهــای آن هــا جبــران شــود.  

دام هــای نشــخوارکننده توانایی اســتفاده از بقایــای محصوالت کشــاورزی را دارا 
هســتند. البتــه از قدیــم نیــز ایــن بقایــا بــه صــورت ســنتی در تغذیــه دام هــا مــورد 

مصــرف دام قــرار می گرفتــه اســت. 

ایـن منابـع در برخـی از مناطـق کشـور بوفـور یافـت می شـوند ولـی در نواحـی 
دیگر، به دلیل شـرایط نامسـاعد جوی وخشکسـالی ها، چندان در دسـترس نیستند.

تأمیــن احتیاجــات غذایــی دام هــا بــا اســتفاده از جیره هــای حــاوی کنســانتره 
بــا درصــد بــاال نیــز هزینــه زیــادی دارد  و مقــرون بــه صرفــه نیســت. عــالوه بــر 

ــرای دامــداران فراهــم نمی شــود.   ــر مــوارد ب ــن امــکان تهیــه آن در بیش ت ای

بنابرایــن تولیــد جیره هــای غذایــی کامــل بــر اســاس اســتفاده بهینــه از علوفــه 
ــا نســبت های مناســب کنســانتره،  ــواد خشــبی و پســماندهای کشــاورزی ب ــا م ی
متناســب بــا نیــاز دام هــای مختلــف، راهــی بــرای بهبــود عملــی مدیریــت تغذیــه 
دام بــه شــمارمی رود. فــن آوری بلــوک خــوراک کامــل از جملــه راه هــای کاربــردی 

در ایــن راستاســت کــه مزایــای چنــد جانبــه دارد )شــکل 3(.

شکل 3- تغذیه گاو با خوراک کامل بلوک شده
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 خوراک کامل چیست؟ 
ــه در آن  ــوان اســت ک ــاز حی ــورد نی ــی م ــره غذای ــان جی ــل هم ــوراک کام خ
بخــش علوفــه ای بــه همــراه مــواد متراکــم )کنســانتره( و افزودنی هــای غذایــی را 
ــا هــم مخلــوط کــرده و در اختیــار حیــوان قــرار می دهنــد. افزودنی هــا شــامل  ب
ــی  ــره جزئ ــا در جی ــاز آن ه ــدار نی ــه مق ــتند ک ــا هس ــی و ویتامین ه ــواد معدن م

اســت امــا وجــود آن هــا ضــروری اســت. 

خــوراک کامــل ممکــن اســت به صــورت مخلــوط فلــه ای و یــا فشــرده شــده 
)حبــه، بلــوک( آمــاده شــود و بــه مصــرف دام هــا برســد. تهیــه خــوراک کامــل بــه 
شــکل مخلــوط فلــه ای می توانــد توســط دامــدار انجــام شــود امــا شــکل فشــرده 

آن حتمــاً بایــد توســط کارخانــه خــوراک دام تهیــه شــود. 

ــا اســتعداد  ــوب و متناســب ب ــه اینکــه تهیــه خــوراک کامــل مطل ــا توجــه ب ب
تولیــد دام هــا، نیــاز بــه علــم جیره نویســی و تأمیــن اقــالم مختلــف مــواد خوراکــی 
و مکمل هــای غذایــی دارد، انجــام آن توســط اغلــب دامــداران براحتــی امکان پذیــر 
نیســت. بنابرایــن، تأمیــن خــوراک کامــل آمــاده، بویــژه بــه صــورت بلــوک شــده، 

ــد راهگشــا باشــد )شــکل4(. می توان

شکل 4- بهره وری مناسب از استعداد دام ها با جیره غذایی کامل به دست می آید.
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بلوک خوراک کامل

بلــوک خــوراک کامــل، محصولــی اســت کــه در آن هــر یــک از مــواد خوراکــی 
ــده  ــواد آماده ش ــپس م ــود. س ــل آوری می ش ــزوم عم ــورت ل ــازی و در ص آماده س
ــاًل  ــا هــم کام ــورد نظــر ب ــی م ــره غذای ــه جی ــرای تهی ــه نســبت های مناســب ب ب
مخلــوط می شــود. مخلــوط تهیــه شــده به صــورت بلوک هــای فشــرده بــه ابعــاد 
ــا 20 ســانتي متر آمــاده می شــود.  حــدود 40 در 50 ســانتیمتر و ضخامــت 10 ت
ــا  ــک ی ــه ی ــل روزان ــذای کام ــوان غ ــا می ت ــن بلوک ه ــک از ای ــر ی ــا مصــرف ه ب

چنــد رأس دام را بخوبــی تأمیــن کــرد )شــکل5(.

ــه ده رأس گوســفند  ــی روزان ــوان نیازهــای غذای ــوک، میت ــک بل ــا مصــرف ی ب
را تأمیــن کــرد. بســته بــه نــوع مــواد مــورد اســتفاده و نیــز انــدازه قطعــات آن هــا 
)بویــژه انــدازه قطعــات مــواد علوفهــای وســبک وزن( و همچنیــن ضخامــت بلــوک، 

وزن هــر بلــوک ممکــن اســت از 12 تــا 20 کیلوگــرم متفــاوت باشــد. 

ــی  ــوک خوراک ــه از بل ــی ک ــاز دام های ــه نی ــوک ب ــی بل ــت و ارزش غذای کیفی
ــا کیفیــت مــورد نظــر، از  ــرای تهیــه بلــوک ب اســتفاده می کننــد بســتگی دارد. ب

ــود.  ــتفاده می ش ــب اس ــای مناس ــبت ه ــا نس ــترس ب ــی در دس ــواد خوراک م

شکل5-  نمونه ای از تولید بلوک خوراک کامل 
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اهمیت بلوک خوراک کامل

ــا  ــت ی ــورت پل ــل به ص ــوراک کام ــتفاده از خ ــر، اس ــه اخی ــد ده ــی چن ط
ــرار  ــه ق ــورد توج ــورها م ــی ازکش ــا در برخ ــه دام ه ــی در تغذی ــای خوراک حبه ه
گرفــت اســت. امــا بــرای تهیــه خــوراک کامــل حبــه شــده الزم اســت مــواد کاه و 

ــز آســیاب شــود کــه: ــه ای نی علوف

اوالً سبب باال رفتن قیمت خوراک شود.

ثانیـاً مصـرف خوراکی که بخش علوفه ای آن آسـیاب شـده باشـد، در دراز مدت 
بـرای دام هـا مشکل سـاز اسـت و برای دام های داشـتی توصیه نمی شـود. 

بــا ایــن کــه مخلــوط خــوراک کامــل میتوانــد تمامــی احتیاجــات غذایــی دام 
ــه  ــا و پســماندهای کشــاورزی در تهی ــم از کاه ه ــا اگــر بخواهی ــد ام را تأمیــن کن
خــوراک کامــل اســتفاده کنیــم، بــه دلیــل حجیــم بــودن جیــره، حمــل و نقــل و 
انبارکــردن خــوراک ســبب باالرفتــن هزینــه خواهــد شــد. از طرفــی بــا توجــه بــه 
محدودیــت علوفــه مرغــوب، اســتفاده بهینــه از بقایای کشــاورزی در کشــور ضروری 
اســت. در عیــن حــال ایــن مــواد معمــوالً حجیــم بــوده و جابه جایــی، نگهــداری، 
نقــل و انتقــال و مصــرف آن هــا هزینه بــر خواهــد بــود. بــه همیــن دلیــل، تولیــد 
خــوراک کامــل بــه صــورت بلــوک فشــرده شــده مــورد توجــه قرار گرفتــه اســت. 

در تولیــد بلوک هــای کامــل خوراکــی می تــوان انــواع کاه و بقایــای کشــاورزی 
را بــدون آســیاب کــردن در جیــره غذایــی وارد کــرد و ازطرفــی یکنواختــی نســبت 
مــواد را در خــوراک حفــظ کــرد. ایــن فــن آوری، بــدون  نیــاز بــه اســتفاده از فشــار 
ــب  ــواد درقال ــردن م ــم ک ــرای متراک ــی ب ــاده هیدرولیک ــا فشــار س ــا ب بخــار، تنه

بلــوک بــا شــکل و انــدازه دلخــواه، انجــام می شــود.
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مزایاي بلوک خوراک کامل

فــن آوری بلــوک خــوراک کامــل، در راســتای حــل مشــکالت و محدودیت هــای 
گفتــه شــده، طــی ســال های اخیــر، مــورد توجــه قــرار گرفــت. در ایــن صنعــت، 
ــده  ــرده ش ــی فش ــای خوراک ــب بلوک ه ــده در قال ــوط ش ــاًل مخل ــای کام جیره ه
ــاده  ــب( آم ــر مکع ــر مت ــرم در ه ــا 500 کیلوگ ــاال )300 ت ــوص ب ــا وزن مخص ب
ــا  ــای از آن ه ــه پاره ــر ب ــه در زی ــت ک ــادی اس ــای زی ــه دارای مزای ــود ک می ش

ــود: ــاره می ش اش

ــور  ــاز دام به ط ــورد نی ــذی م ــواد مغ ــاوی م ــل ح ــی کام ــره غذای ــه جی - تهی
ــت؛ ــوازن و یکنواخ مت

- بهبود هضم پذیری و ارزش غذایی خوراک مصرفی توسط حیوان؛

- فراهــم آوردن شــرایط محیطــی مطلــوب در شــکمبه حیــوان و جلوگیــری از 
تغییــرات ســریع، بویــژه حفــظ شــاخص اســیدی )pH( در محیــط شــکمبه و حفــظ 

ســالمت حیــوان؛

- دسترســی آزادانــه حیــوان بــه مخلــوط خوراکــی یکنواخــت به جــای تغذیــه 
ــه؛ ــور جداگان ــا به ط خوراک ه

ــره توســط دام و حــذف  ــواد خــوش خــوراک جی ــری از ســواکردن م - جلوگی
ــه و افزایــش بهــره وری؛ ــه تغذی پســماند خــوراک در آخــور، کاهــش هزین

ــد  ــای مفی ــرای میکروب ه ــادل ب ــذی متع ــواد مغ ــوب م ــم شــدن مطل - فراه
شــکمبه، پایــداری فراینــد تخمیــر و هضــم در شــکمبه و رشــد بهتــر باکتری هــای 

مفیــد در شــکمبه؛

-کاربرد آسان تر مواد افزودنی مناسب و باال بردن عملکرد تولید در دام ها؛
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- سهولت درحمل و نقل، نگهداری و مصرف بلوک های خوراک کامل؛

ــی در نیــروی کار و زمــان  ــه جوی - ســهولت در مدیریــت خــوراک دادن، صرف
خــوراک دهــی دام هــا؛   

- در مــوارد بحرانــی ماننــد خشکســالی، ســیل و زلزلــه، اســتفاده از بلوک هــای 
خــوراک کامــل در تغذیــه دام  می تواند راه گشــای بســیار مناســبی باشــد )شــکل 6(.

شکل6- تغذیه گوسفند با بلوک خوراک کامل در شرایط خشکسالی

مواد مناسب مصرف در تولید بلوک
در تهیــه بلــوک خــوراک کامــل، می تــوان انــواع مــواد علوفــه ای، کاه هــا و دیگــر 
پســماندهای کشــاورزی را بــه صــورت عمــل آوری نشــده و یــا پــس ازعمــل آوری 
ــا و ...(  ــبوس ها، کنجاله ه ــالت، س ــه غ ــر )دان ــی دیگ ــواد خوراک ــراه م ــه هم ب
ــول،  ــول و غیرمعم ــی معم ــواد خوراک ــرد. م ــتفاده ک ــی اس ــای افزودن و مکمل ه
بقایــای زراعــی و پســماندهای کارخانه هــای مختلــف صنایــع غذایــی، پســماندهای 
ــی،  ــع تخمیــری، مــواد افزودن ــه گوجه فرنگــی، پســماندهای صنای مرکبــات و تفال
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ویتامین هــا و مــواد معدنــی، پروتئیــن و چربــی محافظــت شــده، اوره و مــالس را 
براحتــی می تــوان در جیــره وارد کــرد. ســرانجام یــک جیــره کامــل مخلــوط شــده 

و آمــاده مصــرف بــه شــکل بلــوک در اختیــار دام قــرارداد. 

بلوک هــای خــوراک کامــل، تأمین کننــده نیــاز میکروب هــای شــکمبه و 
همچنیــن خــود حیــوان به طــور همزمــان و مســتمر از نظــر انــرژی و کلیــه مــواد 
مغــذی )مــواد معدنــی، ویتامین هــا، پروتئین هــا و غیــره( بــوده و تحریک کننــده 
فعالیــت میکروب هــای شــکمبه هســتند کــه ســبب بهبــود هضــم مــواد خشــبی 

ــا کیفیــت پاییــن نیــز می شــود. ب

بلوک خوراک کامل راه حلی برای خشکسالی
ــم  ــبی حجی ــواد خش ــر م ــی بیش ت ــای زراع ــژه بقای ــه ای و بوی ــالم علوف اق
هســتند. به همیــن دلیــل جابه جایــی و حمــل و نقــل آن هــا از مناطــق پرنعمــت 
ــژه  ــتند، بوی ــه هس ــوراک دام مواج ــع خ ــود مناب ــا کمب ــه ب ــر ک ــق دیگ ــه مناط ب
ــوان  ــوک می ت ــد بل ــن آوری تولی ــا ف ــت. ب ــر اس ــه ب ــالی، هزین ــع خشکس درمواق
ضمــن فشــرده کــردن و کاهــش حجــم ایــن نــوع مــواد، خوش خوراکــی آن هــا را 

ــود بخشــید )شــکل 7(. ــز بهب نی

 بـا اسـتفاده از فـن آوری تولیـد بلـوک )با متراکـم کردن مـواد مزبـور( می توان 
حمـل و نقـل را آسـان و ارزان کـرد. حجـم و وزن بلوک هـا بـه میـزان رطوبـت و 
خصوصیـات مـواد خوراکـی مـورد اسـتفاده و همچنین میزان فشـارتنظیم شـده در 
ماشـین بلوک زنـی متغیـر اسـت. البتـه بسـته بـه نیـاز می تـوان میزان فشـردگی، 
ابعـاد و وزن بلـوک را تغییـر داد. بـا بلوک کردن مواد خشـبی می تـوان حجم آن ها 

را بـه یـک سـوم تا یـک پنجم کاهـش داد )شـکل8(. 
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شکل 7- شتردرحال مصرف بلوک خوراک کامل

شکل 8- مقایسه حجم خوراک قبل و بعد از بلوک شدن

برخــی خصوصیــات مــواد خوراکــی حجیــم ماننــد کاه در حالــت بلــوک و غیــر 
بلــوک در جــدول صفحــه بعــد ارائــه شــده اســت.
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جدول 1-  وزن حجمی کاه ها در نتیجه بلوک شدن

225 تا 250 وزن حجمی در حالت بلوک
)کیلوگرم بر متر مکعب(

70  تا 80 وزن حجمی همان مواد در حالت غیر بلوک
)کیلوگرم بر متر مکعب(

3/21 تا 3/13 نسبت وزن حجمی پس از بلوک شدن 

6 تا 12 میزان انبساط بلوک طی مدت نگهداری )درصد(

بنابرایــن، ظرفیــت حمــل و نقــل و انبــار مــواد حجیــم پــس از بلــوک شــدن 
ــه خواهدشــد. ــه ســبب کاهــش هزین ــد ک ــش می یاب ــر افزای ســه براب

در شــکل )9( نمونــه ای از بلوک هــای خــوراک کامــل بســته بندی انبــار شــده 
را مشــاهده می کنیــد.

شکل9- نمونه ای از بلوک های خوراک کامل بسته بندی انبار شده



21  معرفی بلوک خوراک کامل در تغذیه دام

 عملکرد بلوک خوراک کامل در تغذیه دام 
ــود،  ــه می ش ــی تغذی ــوک خوراک ــورت بل ــا به ص ــی دام ه ــره غذای ــی جی وقت
ــه  ــن تجرب ــد. همچنی ــدا می کن ــود پی ــری آن  بهب ــی و هضــم پذی خــوش خوراک
نشــان داده اســت کــه دام هــای شــیرده و پــرواری کــه بــا  بلــوک تغذیــه شــده اند، 

عملکــرد تولیــد بهتــری را دارا بودنــد.

تغذیــه جیــره به صــورت بلــوک، کارآیــی اســتفاده از مــواد مغــذی، بویــژه مــواد 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــش می ده ــا افزای ــت را در شــکمبه دام ه ــم کیفی ــی ک پروتئین
امــکان اســتفاده بهتــر از مــوادی ماننــد اوره را در جیــره دام هــا فراهــم می ســازد. 

ــوک امــکان رشــد جمعیــت باکتری هــای ســودمند موجــود در  ــا مصــرف بل ب
شــمکبه می توانــد افزایــش پیــدا کنــد. ایــن باکتری هــا به عنــوان منبــع پروتئیــن 

ــد. ــرار می گیرن ــوان ق مــورد اســتفاده حی

تجربــه مربــوط بــه تلیســه های تغذیــه شــده بــا بلــوک خــوراک کامــل، حاکــی 
ــه ســنتی در  ــه روش تغذی ــل 20 درصــد نســبت ب ــه حداق ــه روزان از آن اســت ک

ــته اند. ــد داش ــتایی رش ــای روس ــرایط دامداری ه ش

افزایــش عملکــرد دام هــای پــرواری و شــیری در نتیجــه مصــرف بلــوک خوراک 
ــوده و  ــار نب ــا دور از انتظ ــه دام ه ــنتی تغذی ــای س ــا روش ه ــل در مقایســه ب کام

امــری طبیعــی اســت. 

از دالیــل اصلــی بهبــود عملکــرد دام هــا، امــکان تأمیــن جیــره غذایــی کامــل 
متناســب بــا نیازهــای غذایــی حیــوان اســت.   

ــوک  ــورت بل ــه به ص ــی ک ــای غذای ــی از جیره ه ــمت نمونه های ــن قس در ای
خــوراک کامــل تهیــه و بــر روی دام هــا، در مؤسســه تحقیقــات علــوم دامــی کشــور 
و ایســتگاه گاو سیســتانی واقــع در حومــه زهــک از توابــع شهرســتان زابــل، تجربــه 
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ــه می شــود )شــکل10(. شــده اســت ارائ

ــتی  ــای داش ــرای دام ه ــه ب ــل ک ــوراک کام ــای خ ــن، بلوک ه ــر ای ــالوه ب ع
پیشــنهاد شــده اســت، عــالوه بــر آزمایــش در ایســتگاه تحقیقاتــی بیــن تعــدادی 
از دامداری هــای مختلــف نیمــه صنعتــی، روســتایی و عشــایری توزیــع شــد کــه 

ــود.  نتایــج آن هــا رضایــت بخــش ب

شکل10-  استفاده بلوک های خوراک کامل در تغذیه گاو شیرده

استفاده از بلوک خوراک کامل در تغذیه گوسفند
الــف- تغذیــه گوســفند بــا بلــوک خــوراک کامــل در دوره خشــکی بــه منظــور 

نگهــداری و حفــظ ســالمت حیــوان:

ــق  ــرای گوســفند مطاب ــل ب ــوک خــوراک کام ــره بل اجــزای تشــکیلدهنده جی
ــدول )2( اســت. ج
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جدول 2- اجزای تشکیل دهنده جیره بلوک

درصدمکمل هادرصدماده خوراکی

1/5اوره60انواع کاه

0/5دی کلسیم فسفات5یونجه

0/5کربنات کلسیم8سبوس گندم

0/5مکمل ویتامینی+معدنی8جو

1زئولیت15مالس )چغندر/نیشکر(

ترکیب مغذی بلوک  

ــو  ــاز 1800 کیل ــرژی مناســب ســوخت و س ــن 9/8درصــد و ان ــزان پروتئی می
ــرم اســت. ــری در کیلوگ کال

نتیجه

مصــرف خــوراک روزانــه هــر گوســفند بیــش از 1430 گــرم، معــادل 2/8 درصد 
وزن بــدن بــود کــه حاکــی از خــوش خوراکــی مطلوب اســت.

ب- عملکرد بلوک در تغذیه گوسفند داشتی مولد: 

اجــزای تشــکیل دهنده جیــره بلــوک خــوراک بــرای گوســفند داشــتی مطابــق 
جــدول )3( اســت.
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جدول 3- اجزای تشکیل دهنده جیره بلوک

درصدمکمل هادرصدماده خوراکی

0/7اوره45انواع کاه

0/25دی کلسیم فسفات15یونجه

0/25کربنات کلسیم9سبوس گندم

0/5مکمل ویتامینی+معدنی9جو

0/3زئولیت12مالس )چغندر/نیشکر(

5تفاله چغندر

3انواع کنجاله

ترکیب مغذی بلوک  

میــزان پروتئیــن 10/5 درصــد و انــرژی مناســب ســوخت و ســاز 2000 کیلــو 
کالــری در کیلوگــرم اســت.

نتیجه 

- هضم پذیری 61 درصد است. 

- مقــدار مصــرف خــوراک روزانــه 2 کیلوگــرم )معــادل 4 درصــد وزن بــدن( کــه 
حاکــی از خــوش خوراکــی مطلــوب اســت.

- تأمین نیازهای غذایی نگهداری و تولید شیر طی دوره شیردهی است.  
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عملکرد بلوک در تغذیه گاو

الف-آزمایش بلوک در گوساله های پرواری 

اجزای تشکیل دهنده جیره بلوک برای تغذیه گاو مطابق جدول )4( است.

جدول 4-اجزای تشکیل دهنده جیره بلوک

درصدمکمل هادرصدماده خوراکی

1اوره18کاه/تفاله نیشکر

0/5بیکربنات سدیم5یونجه

0/5کربنات کلسیم10سبوس گندم

0/25مکمل ویتامینی31/5بلغور جو

0/25نمک10بلغور ذرت

12مالس )چغندر/نیشکر(

6تفاله چغندر

5کنجاله پنبه دانه

ترکیب مغذی 

ــو  ــاز 2500کیل ــرژی مناســب ســوخت و س ــن 13 درصــد و ان ــزان پروتئی  می
ــرم اســت. ــری در کیلوگ کال

نتیجه 

- افزایش وزن روزانه 1500 گرم است.

- مقدار خوراک مصرفی برای هرکیلو وزن اضافه شده 7/6 کیلوگرم است.
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توضیــح: گوســاله های مــورد اســتفاده در آزمایــش از نــژاد مونت بلیــارد )قرمــز 
و ســفید( موجــود در ایــران بــا وزن اولیــه 300 کیلوگــرم بودنــد.

ب- آزمایش بلوک در گاو شیری دورگ 

اجــزای تشــکیل دهنده جیــره بلــوک بــرای تغذیــه گاو شــیری دورگ مطابــق 
جــدول )5( اســت )شــکل 11(.

جدول 5- اجزای تشکیل دهنده جیره بلوک

درصدمکمل هادرصدماده خوراکی

1اوره30کاه/تفاله نیشکر

0/5کربنات کلسیم10یونجه

0/5زئولیت14سبوس گندم

0/5مکمل15بلغور جو

10بلغور ذرت

12مالس )چغندر/نیشکر(

6/5کنجاله پنبه دانه

ترکیب مغذی  

میــزان پروتئیــن 12/5 درصــد و انــرژی مناســب ســوخت و ســاز 2200 
کیلوکالــری در کیلوگــرم اســت.

نتیجه 

تولید شیر روزانه 12 تا 17 کیلوگرم است.
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شکل 11- استفاده از بلوک خوراک کامل در تغذیه گاو دورگ شیرده
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ــوک  ــذی بل ــب مغ ــرژی و ترکی ــزان ان ــرای می ــی ب ــمت جدول های در این قس
ــود. ــتی پیشــنهاد می ش ــرواری و داش ــرای دام پ ــل ب ــوراک کام خ

ــرواری  ــاله های پ ــی گوس ــره غذای ــم جی ــرای تنظی ــی ب ــدول )6( راهنمای ج
اســت کــه براســاس مــواد خوراکــی در دســترس و قیمــت آن هــا  تهیــه شــده و 

ــود. ــاده ش ــوک آم ــکل بل ــه ش ــد ب می توان

جدول 6-  غلظت انرژی و مواد مغذی بلوک خوراک کامل مخصوص گوساله های پرواری )بر 
حسب ماده خشک(

مراحل دوره پروار ترکیبات مغذی
سوم)بر حسب ماده خشک( دوم اول

2570 2560 2500 انرژی دارای متابولیسم
)کیلوکالری درکیلوگرم(

13 14 14/5 پروتئین خام )درصد(

28-35 30-35 30-33 فیبر نامحلول در 
شوینده خنثی1  )درصد(

16-19 17-19 18-20 فیبر نامحلول در 
شوینده اسیدی2 )درصد(

0/50 0/52 0/59 کلسیم )درصد(

0/43 0/44 0/45 فسفر )درصد(

کم تراز 14 کم تراز 14 کم تراز 14 رطوبت )درصد(

ADF :2   NDF :1
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نحوه تغذیه گوساله پرواری با بلوک خوراک کامل

ــا بلــوک خــوراک کامــل  ــه پرواربنــدی قبــاًل ب چنانچــه گوســاله های ورودی ب
تغذیــه نشــده باشــند نیــاز بــه دوره عادت پذیــری دارنــد. بنابرایــن، برنامــه تغذیــه 
ــرم  ــک کیلوگ ــز از ی ــوک نی ــا مصــرف بل ــول انجــام می شــود ام ــق روال معم طب
ــدت  ــی م ــا ط ــه ت ــش یافت ــج افزای ــود و بتدری ــاز می ش ــر دام آغ ــرای ه در روز ب
ده روز حیــوان بــه مصــرف آن کامــاًل عــادت کنــد. پــس از ایــن مــدت،  دام هــا را 

ــه کــرد.  ــوک تغذی ــا بل ــوان فقــط ب مي ت

ــه وزن حــدود 15 کیلوگــرم،  ــوک خــوراک کامــل، ب  انتظــار مــی رود یــک بل
ــد.  ــن کن ــی را تأمی ــه ســه رأس گوســاله 200 کیلوگرم ــی روزان نیازهــای غذای

ابعــاد بلوک هــا بــه نحــوی اســت کــه همزمــان دو رأس گوســاله می تواننــد از 
یــک بلــوک تغذیــه کننــد. بنابرایــن، پــس از عادت پذیــری، بــه ازای هــر دو رأس 

دام یــک بلــوک در آخــور قــرار داده شــود.

نحوه تغذیه گاو و گاومیش داشتی با بلوک خوراک کامل

- مقــدار مصــرف بلــوک از حــدود یــک کیلوگــرم در روز بــرای هــر دام شــروع 
می شــود و بتدریــج افزایــش یافتــه تــا در مــدت دو هفتــه حیــوان بــه مصــرف آن 

کامــاًل عــادت کنــد. 

- پــس از کامــل شــدن دوره عادت پذیــری، بــرای هــر دو رأس گاو یــک بلــوک 
در آخــور قــرار داده شــود امــا تعــداد وعــده خــوراک دادن بســته بــه وزن بلــوک 

ممکــن اســت یــک بــار یــا دو بــار در روز باشــد. 

ــی  ــه وزن حــدود 15 کیلوگــرم، نیازهــای غذای ــوک ب ــک بل انتظــار مــی رود ی
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ــد شــیر  ــا تولی ــی ب ــا 400 کیلوگرم ــده 350 ت ــا وزن زن ــک گاو دورگ ب ــه ی روزان
ــد.  ــن کن ــی تأمی ــرم را بخوب حــدود 15 کیلوگ

- بهتــر اســت میــزان مصــرف، متناســب بــا وضعیــت تولیــد و نــوع حیــوان )گاو 
یــا گاومیــش( تنظیــم شــود به نحــوی کــه حداکثــر تولیــد را در بــر داشــته باشــد 
امــا ســبب پرخــوری و چــاق شــدن حیــوان نشــود چــرا کــه چاقــی بــرای حیــوان 

داشــتی مناســب نیســت.

- هــر چنــد کــه بلــوک خــوراک کامــل تمامــی نیازهــای غذایــی دام را تأمیــن 
می کنــد امــا چنانچــه دامــدار عالقمنــد بــه اســتفاده از دیگــر مــواد خوراکــی و یــا 
علوفــه تولیــدی مزرعــه خــود باشــد می توانــد میــزان مصــرف بلــوک را محــدود 

کــرده و در کنــار آن از خوراک هــای موجــود در اختیــار دام هــا قــرار دهــد.

ــوص گاو و  ــل مخص ــوراک کام ــوک خ ــذی بل ــب مغ ــماره 7 ترکی در جدول ش
ــر حســب مــاده خشــک( توضیــح داده شــده اســت. گاومیــش داشــتی )ب
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جدول 7-  ترکیب مغذی بلوک خوراک کامل مخصوص گاو و گاومیش داشتی 
)بر حسب ماده خشک(

# دوره زمانی ترکیبات مغذی
دوره )بر حسب ماده خشک( دوم اول

2000 2100 2250 انرژی دارای متابولیسم

)کیلوکالری درکیلوگرم(

12 12/5 13 پروتئین خام )درصد(
32-42 32-42 30-40 1فیبر نامحلول در 

شوینده خنثی  )درصد(
26-22 22-25 22-24 2فیبر نامحلول در 

شوینده اسیدی )درصد(
0/50 0/50 0/50 3کلسیم )درصد(

0/40 0/40 0/40 فسفر )درصد(
کمتر از 14 کمتر از 14 کمتر از 14 رطوبت )درصد(

     # : دوره زمانی اول از ماه آخر آبستنی  تا دوسوم دوره شیردهی است.    
     دوره زمانی دوم از دوسوم دوره شیردهی تا دوره خشکی است. 

     دوره زمانی سوم دوره خشکی است. 
  ADF :2   NDF :1       

      3: قبل از زایمان میزان کلسیم  متناسب با توازن آنیون-کاتیون تصحیح شود.

ــای نیمــه  ــرای دامداری ه ــر شــده در جــدول )7( ب ــا مشــخصات ذک ــوک ب بل
صنعتــی و روســتایی )گاوهــای متوســط تولیــد و گاومیــش( پیشــنهاد شــده اســت. 
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نکته مهم
ــر  ــی و ب ــره عموم ــوان جی ــور به عن ــای مذک ــه جیره ه ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
ــه شــده اســت.  بدیهــی اســت کــه  اســاس اســتفاده از خوراک هــای معمــول ارائ
ــواد  ــر م ــه دیگ ــه دسترســی ب ــه ب ــا توج ــه و ب ــر منطق ــت ه ــا وضعی متناســب ب
خوراکــی و بویــژه پســماندهای کشــاورزی و صنایــع غذایــی می تــوان از آن هــا در 
تنظیــم جیــره بــرای تولیــد بلــوک جایگزیــن کــرد. در عیــن حــال مهــم این اســت 
کــه جیــره غذایــی متناســب بــا نیازهــای غذایــی دام مــورد هــدف تنظیــم و تهیــه 
شــود. همچنیــن، جیــره به نحــوی تنظیــم و آمــاده ســازی شــود کــه بــرای تولیــد 
هــر واحــد محصــول )شــیر و یــا افزایــش وزن( هزینــه تولیــد بــه حداقــل برســد. 


