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ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ )(٢

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ
زﻣﺎن آﻣﻮزش )ﺳﺎﻋﺖ(
ﻧﻈﺮى

ﻋﻤﻠﻰ

۱۴

۲۰

ﻫﺪف ﮐﻠﻰ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦﮐﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻰ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ:
ﻫﺪفﻫﺎى رﻓﺘﺎرى :ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن اﻳﻦ ٔ
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر ﺑﻪﮐﺎر ﻣﻰرود ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
۱ــ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰاى را ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژى در ٔ
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر ﺑﻪﮐﺎر ﻣﻰرود ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
۲ــ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰاى را ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ٔ
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
۳ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ را در ٔ
ٔ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ.
۴ــ ارزش ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ٔ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ.
۵ــ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎى ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ را در ٔ
۶ــ داﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻴﻮر را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﺧﻮراک ،از ﻣﻮاد
ﻣﻐﺬّ ى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﻳﮏ ﻓﺮق ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده ﻣﻐﺬّ ى آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮراکﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ٔ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاى آﺳﺎن ﺷﺪن ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻤﺎﻳﺰ
ﻏﺬاﻫﺎ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،آﻧﻬﺎ را ﮔﺮوهﺑﻨﺪى ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده آن  ۰/۰۸درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺟﻴﺮه
اﮔﺮ از ذرت ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد و ﺑﺮاى ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ در ٔ
ﻃﻴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺰاﻧﺘﻮﻓﻴﻞ )رﻧﮓداﻧﻪ زرد( ﻣﻮﺟﻮد در
آن ،ﭼﺮﺑﻰ ﻻﺷﻪ زرد ﻣﻰﺷﻮد.

۱ــ۲ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژى
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮادى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮاد ٔ
دﻫﻨﺪه ٔ
اوﻟﻴﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .داﻧﻪﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ،
ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ و روﻏﻦﻫﺎ و ﻣﺎزاد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آردﺳﺎزى ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژى
ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ) (۱ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ در ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﻴﻮر ﮐﻪ در ٔ
ﻣﻰﺷﻮد .در زﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎى ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﻰ آﺷﻨﺎ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ.
۱ــ۱ــ۲ــ داﻧﻪﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ )ﻏﻼت( و ﻓﺮآوردهﻫﺎى
ﺷﮑﻞ ۱ــ۲ــ داﻧﮥ ذرت
آﻧﻬﺎ
ذرت ﺧﻮﺷﻪاى )ﻣﺎﻳﻠﻮ( :اﻳﻦ داﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در
داﻧﻪ ﻣﺼﺮﻓﻰ در ﺟﻴﺮهﻫﺎى ﻃﻴﻮر
ذرت :ذرت اﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ ٔ
ّ
ّ
اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻫﻀﻢ ﺳﺎدهﺗﺮ و اﻧﺮژى زﻳﺎد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺟﻴﺮه ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻮ ،ﺳﻮرﮔﻮم و ذرت
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .ارزش اﻧﺮژىزاﻳﻰ ذرت ﺑﻪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ آن ،ﺧﻮﺷﻪاى اﺳﺖ .ارزش ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﺎﻳﻠﻮ از ﺑﺴﻴﺎرى ﺟﻬﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت
ذرت اﻧﺪﮐﻰ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار روﻏﻦ ذرت در آن اﺳﺖ ،ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى آن از ّ
ذرت ﺧﻮﺷﻪاى ﺣﺪود
اﺻﻠﻰ ذرت ،ﭘﺮوﻻﻣﻴﻦ )زﺋﻴﻦ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪﻫﺎى آن
ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖو ﺳﺎز ّ
ﺑﺮاى ﻃﻴﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻴﺰان رﻧﮓداﻧﻪﻫﺎى زرد و ﻧﺎرﻧﺠﻰ  ۳۳۰۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى ،ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ۸ﺗﺎ  ۱۰درﺻﺪ ،ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ
زرده  ۰/۰۴درﺻﺪ و ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده آن  ۰/۱درﺻﺪ اﺳﺖ.
در ذرت ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ رﻧﮓداﻧﻪﻫﺎى ﺑﺪن و ٔ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار
ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ذرت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎﻓﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻳﻠﻮ در ٔ
ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى وارﻳﺘﻪﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ذرت ،ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺗﺎﻧﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ذرت  ۳۳۵۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ رﻧﮓداﻧﻪ در ﻣﺎﻳﻠﻮ ،از آن ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ۸ﺗﺎ ۹٭ درﺻﺪ ،ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ  ۰/۰۲درﺻﺪ و ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ زﻳﺎد در ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل دارد.
٭ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ذرت و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ اﻧﻮاع آن و
ٔ
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ﺷﮑﻞ ۲ــ۲ــ داﻧﮥ ذرت ﺧﻮﺷﻪاى

ﺷﮑﻞ ۳ــ۲ــ داﻧﮥﺟﻮ

ﺟﻮ :ﺟﻮ داﻧﻪاى ﺑﺎ اﻧﺮژى و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻫﻀﻢ ﺟﻮ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻓﻴﺒﺮ )اﻟﻴﺎف ﺧﺎم( ﺑﺎﻻ
و ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮان،
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﮐﺎﻧﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﮐﺎن
ﺑﻪ
ٔ
را ﻫﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
وﺟﻮد ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﮐﺎن در ﺟﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﻣﺪﻓﻮع در ﻃﻴﻮر
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺑﺮاى
ﻣﻰﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮف آن در ٔ
رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻮ از آﻧﺰﻳﻢﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﮐﺎﻧﺎز
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻮ از  ۱۰ﺗﺎ  ۱۴درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار
اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺣﺪود  ۲۶۴۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم،
اﺳﺘﻔﺎده آن  ۰/۰۳و  ۰/۱۷درﺻﺪ
ﻣﻴﺰان ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ٔ
اﺳﺖ.

ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎن و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﮔﻨﺪم :در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﮔﻨﺪم ﺑﺮاى ٔ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .ﮔﻨﺪمﻫﺎ
ﮐﻤﺘﺮى ﺑﺮاى ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژى در ٔ
ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻧﺮم و ﺳﺨﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻴﺰان اﻧﺮژى ﮔﻨﺪم ۳۱۲۰ ،ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن از
 ۱۰ﺗﺎ  ۱۵درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ .ﻣﻴﺰان ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﻨﺪم  ۰/۰۵و  ۰/۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذرت ﺣﺎوى ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮى
اﺳﺖ و اﻧﺮژى آن ﻫﻢ اﻧﺪﮐﻰ از ذرت ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦﮐﻪ
ﺣﺎوى ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻰ از ﮔﻠﻮﺗﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﻣﺪﻓﻮع و
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻀﻢ در ﻃﻴﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آن ﻣﺤﺪودﺗﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﮔﻨﺪم را ﮐﺎﻫﺶ
داد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﻠﻰﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎى آن را اﻓﺰود.

٢٧

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻰ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۲ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ارزن :ﻣﻴﺰان اﻧﺮژى ارزن ﺑﺎﻻﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻳﺪ
ﻋﻤﻞآورى ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﻳﻰ از اﻟﻴﺎف ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ،
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮان اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد.
ﺑﺎﻳﺪ از
اﺳﺘﻔﺎده آن در ٔ
ٔ
ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ارزن ﺣﺪود
 ۲۷۰۰ﺗﺎ  ۲۹۰۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى و  ۱۱ﺗﺎ  ۱۴درﺻﺪ در وارﻳﺘﻪﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۴ــ۲ــ داﻧﮥ ﮔﻨﺪم

ﺑﺮﻧﺞ :اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ﺑﺮاى ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﻰ ﻣﻰﺗﻮان از داﻧﻪﻫﺎى ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮاى ﻃﻴﻮر
دﻳﺪه آن ﺟﻬﺖ ٔ
و ﺻﺪﻣﻪ ٔ
ﻣﺎدهاى ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺪود  ۷ﺗﺎ  ۹درﺻﺪ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارد و داراى  ۲۹۰۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده آن ۰/۰۸
ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ٔ
و  ۰/۰۳درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺞ داراى ﻣﻘﺪار زﻳﺎدى
ٔ
ﺣﺮارت ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود.

ﺷﮑﻞ ۵ــ۲ــ داﻧﮥ ﺑﺮﻧﺞ

٢٨

ﺷﮑﻞ ۶ــ۲ــ داﻧﮥ ارزن

ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم :اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ آرد ﮔﻨﺪم
ﺷﺪه ﮔﻨﺪم ﻳﺎ از ﮔﻨﺪمﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ و از داﻧﻪﻫﺎى ﻏﺮﺑﺎل ٔ
ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ.
ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺎﻻ ،اﻣﺎ ﮐﻠﺴﻴﻢ آن
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻘﻴﺮ اﻧﺮژى
ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ .ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم در
ٔ
)۱۳۰۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
آن  ۱۵/۷درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻓﻴﺒﺮ زﻳﺎد و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آن را
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر ﻣﺤﺪود ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﺟﻴﺮهﻫﺎى ﺣﺎوى ﺳﺒﻮس زﻳﺎد ﺑﻪ
در ٔ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻳﻦ ﺟﻴﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
رﻃﻮﺑﺖ ﻓﻀﻮﻻت ﻣﻰاﻓﺰاﻳﺪ و ٔ
ﺣﺠﻴﻢﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد.

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻰ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۲ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﮑﻞ ۷ــ۲ــ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم

ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ :اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻰ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ و
داﻧﻪ آن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ .اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ
از ﺻﻴﻘﻞدﻫﻰ ٔ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
داﻧﻪﻫﺎى رﻳﺰ و
ٔ
ﻣﻴﺰان اﻧﺮژى و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﺣﺪود  ۲۹۰۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى در
اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم و  ۱۳درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ٔ
آن ﻧﻴﺰ  ۰/۰۷و  ۰/۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
اﻟﻴﺎف ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ )ﻓﻴﺒﺮ( و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدن ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ ﺧﻮراک
اﺳﺘﻔﺎده از آن را در ﺧﻮراک ﻃﻴﻮر ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺮﺑﻰ ،ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد روﻏﻦ و آﻧﺰﻳﻢﻫﺎى ﺗﺠﺰﻳﻪ ٔ
ﻓﺴﺎد اﺳﺖ و آن را ﻧﻤﻰﺗﻮان زﻳﺎد ﻧﮕﻪدارى ﮐﺮد.

ﺷﮑﻞ  ۸ــ۲ــ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ

۲ــ۱ــ۲ــ ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ و روﻏﻦﻫﺎ :ﭼﺮﺑﻰﻫﺎى ﺧﻮراﮐﻰ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻰآﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ روﻏﻦﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ
ﻣﺎﻧﺪه روﻏﻦ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ،
و ﭼﺮﺑﻰﻫﺎى ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ ٔ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ روﻏﻦﮐﺸﻰ از
ﻣﺎﻧﺪه
ٔ
ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه و ﭘﺲ ٔ
ﭼﺮﺑﻰﻫﺎى ﭘﺲ ٔ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ در ٔ
ﺟﻴﺮه
از ﭼﺮﺑﻰ ﻫﺎ و روﻏﻦ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژى
ٔ
ﻃﻴﻮر ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .ﭼﺮﺑﻰﻫﺎى ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺣﺪود  ۷۰۰۰ﺗﺎ ۸۰۰۰
ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى اﻧﺮژى و روﻏﻦﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ ﺣﺪود  ۸۰۰۰ﺗﺎ ۹۰۰۰
ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى اﻧﺮژى دارﻧﺪ .ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ داراﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻧﺮژى
ﺑﺎﻻ ،ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎى ﭼﺮب ﺿﺮورى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ،ﺧﻮش ﺧﻮراﮐﻰ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮى
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر
ﺧﻮراک از ﻣﺰاﻳﺎى دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺑﻰ ﻫﺎ در
ٔ
اﺳﺖ.
ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ و روﻏﻦﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﻪدارى ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪت و ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺮﻣﺎى زﻳﺎد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﻧﺒﺎر ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺬا در اﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد.
ﻣﻮاﻗﻊ از
ٔ

۲ــ۲ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﻳﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻰ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد.
۱ــ۲ــ۲ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻰ :ﮐﻨﺠﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ
ﻓﺮﻋﻰ از ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦاﻧﺪ ،ﮐﻪ از داﻧﻪﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ روﻏﻨﻰ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻰآﻳﻨﺪ .از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻰ در ٔ
ﻣﻰﺷﻮد .روﻏﻦ داﻧﻪﻫﺎى روﻏﻨﻰ ،ﺑﺎ روش ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻰ ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داﻧﻪﻫﺎى روﻏﻨﻰ ﺑﻌﺪ از
ﺣﻼل اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻰﮔﺮدد .ﺑﻪ
از ّ
ٔ
روﻏﻦﮔﻴﺮى ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و اﻧﻮاﻋﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ دارد:
ﮐﻨﺠﺎﻟﮥ ﺳﻮﻳﺎ:
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ
ٔ
ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻰ در ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ
آﻣﻴﻨﻪ آن ﺑﺮاى
ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎوى اﻧﺮژى و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ و ﺗﺮﮐﻴﺐ اﺳﻴﺪ ٔ
٢٩

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻰ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۲ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﻮاع ﻃﻴﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻰ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ذرت ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻠﻮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪاى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞآورى ﺑﺎ ﺣﺮارت
در ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ٔ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﺮف آن از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود.
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ  ۲۲۳۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى
ٔ
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ  ۰/۲۹و
آن  ۴۴درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ
ٔ
 ۰/۲۷درﺻﺪ اﺳﺖ.

ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان
و ﻓﺴﻔﺮ ﻏﻨﻰ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ٔ
 ۱۵۴۳ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى و  ۳۲درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده آن  ۰/۲۱و  ۰/۱۴درﺻﺪ اﺳﺖ.
ٔ
ﻣﻠﻴﻦ ﺑﻮدن آن
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﺮف
ٔ
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎب ﮔﺮدان ّ
ذﺧﻴﺮه در
)ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه( اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎم
ٔ
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان اﮐﺴﻴﺪه و ﻓﺎﺳﺪ
اﻧﺒﺎر ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ روﻏﻦ،
ٔ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ ۹ــ۲ــ ﮐﻨﺠﺎﻟﮥ ﺳﻮﻳﺎ
ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۲ــ ﮐﻨﺠﺎﻟﮥ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان

داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎى ﻓﺮآورى ﻧﺸﺪه داراى ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﻰ
ﻣﺼﺮف ٔ
در ﺧﻮراک اﺳﺖ.
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺷﮑﻞ
ٔ
روﻏﻦ ﮐﺸﻰ ،ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﭘﻠﺖ و ﭘﺮک ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻓﺮآورده ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از روﻏﻦﮐﺸﻰ
ﮐﻨﺠﺎﻟﮥ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان:
ٔ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر
داﻧﻪ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان،
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ٔ
ٔ
ٔ
ﮐﺎرﺑﺮد دارد .اﻳﻦ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺣﺎوى اﻧﺮژى ﮐﻤﻰ اﺳﺖ و ﮐﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه در
ٔ
ٔ
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﻰ
ﻣﻰرود.
ٔ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد از آن در ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎرزى در
رﻧﮓ ﺟﻴﺮه اﻳﺠﺎد ﻣﻰﺷﻮد.
اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
٣٠

ﮐﻨﺠﺎﻟﮥ ﮐﻠﺰا )ﮐﺎﻧﻮﻻ( :ﮐﻠﺰا از وارﻳﺘﻪﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﻣﻨﺪاب
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﮐﻠﺰا داراى ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدى ﺳﻴﻨﺎﭘﻴﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
ﺟﻴﺮه ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺑﺎ ﺗﺨﻢ
ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﻰ در ٔ
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ٔ
ﻗﻬﻮهاى ،در آنﻫﺎ )ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎ( ﻃﻌﻢ ﻣﺎﻫﻰ و ﻣﺰهﻫﺎى ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دﻳﮕﺮ
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺣﺎوى ﻟﻴﺰﻳﻦ
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﮐﻠﺰا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
اﻳﺠﺎد ﻣﻰﺷﻮد.
ٔ
ٔ
ﮐﻤﺘﺮى اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ آن اﻧﺪﮐﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .اﻧﺮژى اﻳﻦ
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ از
ٔ
ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﻰ در ﺟﻴﺮه ،ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎ  ۸درﺻﺪ اﻳﻦ ٔ
ٔ
اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻰ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮغﻫﺎى ﺗﺨﻢﮔﺬار ﻧﺪارد.
ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز اﻳﻦ ﻓﺮآورده ۲۰۰۰
ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن  ۳۸درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ ۰/۶۸

مهارت :تغذىه طىور

پىمانۀ مهارتى :انتخاب مواد خوراكى

شمارۀ شناساىى17/1 :ــ1ــ 80ــ جهاد

شمارۀ شناساىى17/1/2 :ــ1ــ 80ــ جهاد

استفاده آن  0/3درصد است.
درصد و فسفر قابل
ٔ

شکل 11ــ2ــ کنجالۀ کلزا (کانوال)

فرآورده باقىمانده از
کنجاله تخم پنبه
کنجالۀ تخم پنبه:
ٔ
ٔ
روغنکشى تخم پنبه است .تخم پنبه داراى گوسىپول است که در
زرده تخم مرغ
گله هاى تخم گذار اهمىت دارد ،زىرا در سفىده و ٔ
کنجاله تخم پنبه در جىره،
اىجاد رنگ مى کند .به هنگام استفاده از
ٔ
تغىىر رنگ زرده را به صورت لکه هاى سبز تا سىاه ،بسته به مدت
زمان انباردارى آن ،مشاهده خواهىد کرد.
جىره طىور از سولفات آهن
هنگام استفاده از تخم پنبه در ٔ
به نسبت  1به  1استفاده نماىىد ،زىرا ترکىبات آهن دار با گوسىپول
تخم پنبه ترکىب مى شوند و آن را از دسترس سىستم گوارشى طىور
خارج مى سازند .همچنىن سمى بودن گوسىپول مىزان مصرف
جوجه گوشتى محدود مى سازد.
تخم پنبه را در
ٔ
کنجاله تخم پنبه  2300کىلو کالرى
مقدار انرژى و پروتئىن
ٔ
و  40درصد است .مقدار کلسىم و فسفر آن  0/15درصد و 0/22
درصد است.
کنجالۀ کنجد :فرآورده باقىمانده از روغنکشى کنجد است.
استفاده آن بسىار کم است اما مقدار اسىد آمىنه
مقدار لىزىن قابل
ٔ
متىونىن آن زىاد است .اىن کنجاله داراى مقدار زىادى اسىد فىتىک

شکل 12ــ2ــ کنجالۀ تخم پنبه

است که به کلسىم متصل مىشود و آن را از سىستم گوارشى خارج
مىسازد .همچنىن افزودن کلسىم اضافى به جىره ضرورى است.
استفاده از سطوح باالى آن در جىره ،طىور را دچار اسهال مىکند.
اىن محصول ،با توجه به داشتن روغن زىاد ،اگر به مدت
طوالنى انبار گردد فاسد مى شود.
کنجاله کنجد
مقدار انرژى قابل سوخت و ساز و پروتئىن
ٔ
 2210کىلو کالرى و  43درصد است .مقدار کلسىم و فسفر قابل
استفاده  1/99و  0/34درصد است.

شکل 13ــ2ــ کنجالۀ کنجد
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ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻰ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۲ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

۲ــ۲ــ۲ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻰ
ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ :ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﻳﮑﻰ از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻰ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺪود  ٪۵۵ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم دارد .ﻣﻴﺰان
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ،ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن آن ﮐﻢ و ﻟﻴﺰﻳﻦ آن ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻣﻴﺰان
اﻧﺮژى ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻰ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد.
آﻧﺘﻰاﮐﺴﻴﺪان ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ از ﻓﺴﺎد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﮐﻨﺪ
و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ دارد.
ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﺣﺮارت ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و رﻃﻮﺑﺘﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد آﻟﻮدﮔﻰ ﻧﺪارد .وﻟﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻟﻮدﮔﻰ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ
آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد.
ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ  ۲۱۹۵ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى و ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ
و ﻓﺴﻔﺮ آن  ۸/۲۷و  ۴/۱درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر :ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺸﮏ و آﺳﻴﺎب ﻧﻤﻮدن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از
ﮐﺸﺘﺎر ﻃﻴﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦﮐﻪ اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻫﻤﻮاره
از ﻣﻨﺸﺄ ﻃﻴﻮر اﺳﺖ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻰ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮐﻤﺘﺮى دارد و ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ آن ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎوى ﭼﺮﺑﻰ ﺑﺎﻻﻳﻰ اﺳﺖ و ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
از اﮐﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ،اﻓﺰودن ﻣﻮاد آﻧﺘﻰ اﮐﺴﻴﺪان ﺑﻪ آن ﺿﺮورى
اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل  ۲۹۵۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى
و  ۶۰درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ آن  ۳و  ۱/۷درﺻﺪ
اﺳﺖ.
ﭘﻮدر ﭘﺮ :ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ،ﺧﺸﮏﻧﻤﻮدن
و آﺳﻴﺎبﮐﺮدن ﭘﺮﻫﺎى ﻃﻴﻮر ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ .ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﺑﺎﻻ،
اﻣﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮐﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪ
آﻣﻴﻨﻪﻫﺎى ﺿﺮورى ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮدر ﭘﺮ ۲۳۶۰
٣٢

و  ۸۰درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ آن ﻧﻴﺰ  ۰/۳۳و ۰/۵۵
درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﭘﻮدر ﺧﻮن :اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﻳﮑﻰ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻰ
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻰ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ .ﭘﻮدر ﺧﻮن از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر
ﻏﻨﻰ اﺳﺖ و ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻰ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود.
ﻋﺪم ﺗﻮازن اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب
ﭘﻮدر ﺧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻣﺼﺮف آن در ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر اﺳﺖ.
ﺗﻮازن اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ ﭘﻮدر ﺧﻮن را ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﻠﻮطﻧﻤﻮدن
آن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮراﮐﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ.
ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﭘﻮدر ﺧﻮن ۲۸۳۰
ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى ۸۱ ،درﺻﺪ ۰/۵۵ ،درﺻﺪ و  ۰/۴۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎى ﺧﻮﻧﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﻰ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺿﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﺮف آن در
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر اﺳﺖ.
ٔ
ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻰ :ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻰ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻤﻞآورى
ﻣﺎﻫﻰ ﮐﺎﻣﻞ و ﻳﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ از ﻣﺎﻫﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﺮاى ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺎﻫﻰ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و روﻏﻦ آن ﺟﺪا
ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﺎﻫﻰ ﻳﺎ
ٔ
ﻣﻰﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﺧﺸﮏ ،ﻓﺸﺮده و آﺳﻴﺎب ﻣﻰﺷﻮد .اﻧﻮاع ﭘﻮدر
آﻣﻴﻨﻪ
ﻣﺎﻫﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺎﻟﻰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻰ از ﺗﺮﮐﻴﺐ اﺳﻴﺪ ٔ
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر از ﭘﻮدر
ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ در ٔ
ﻋﺎرﺿﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﻨﮕﺪان ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ
ٔ
ﻣﻰﮔﺮدد و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﻃﻌﻢ
و ﺑﻮى ﻣﺎﻫﻰ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى ِ
ﭘﻮدر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن از  ۶۰ﺗﺎ  ۷۵درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ آن ﺑﻴﻦ  ۲ﺗﺎ  ۷/۵درﺻﺪ و ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ  ۱/۵ﺗﺎ ۴
درﺻﺪ اﺳﺖ.
آب ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه :در ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞآورى ﺷﻴﺮ ،ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﻴﻦ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﻴﺮ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﮐﺎزﺋﻴﻦ

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻰ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۲ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

۳ــ۲ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ۲ــ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻰ

ﻋﻤﺪه
ﺷﻴﺮ رﺳﻮب داده ﻣﻰﺷﻮد و ﺟﺪا ﻣﻰﮔﺮدد و ﻫﻤﺮاه آن ﺑﺨﺶ ٔ
ﭼﺮﺑﻰ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻴﻤﻰ از ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻴﺮ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﺎﻳﻌﻰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﮔﺮدد آب ﭘﻨﻴﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﺮاى ﻣﺼﺮف در
ﻣﻰﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﻰ از اﻳﻦ ٔ
ﺟﻴﺮهﻫﺎى ﻃﻴﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻧﻤﮏ در ﭘﻮدر آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﺑﺎﻻﻳﻰ وﺟﻮد دارد.

ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان :ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺲ از ﻳﮏ ﺳﺮى ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﮐﻪ ﺑﺮ روى اﺳﺘﺨﻮان اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ .ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان
از ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
از آن در ٔ
ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان  ۲۹/۸و  ۱۲/۵درﺻﺪ
اﺳﺖ.
ﭘﻮﺳﺘﮥ ﺻﺪف )ﮔﻮش ﻣﺎﻫﻰ( :اﻳﻦ ﻣﺎده از ﺟﻤﻊآورى
ﺻﺪف )ﮔﻮش ﻣﺎﻫﻰ( و آﺳﻴﺎبﮐﺮدن آن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ .ﺻﺪف ﻣﻨﺒﻊ
ﺟﻴﺮه ﻣﺮغﻫﺎى
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻰ از ﮐﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ .از ﺻﺪف ﻏﺎﻟﺒﺎً در ٔ
ﺗﺨﻢﮔﺬار ،ﮐﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﮐﻠﺴﻴﻢ دارﻧﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺟﻴﺮه ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﮐﻨﻴﺪ .در ٔ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف
ﮐﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ
ٔ
 ۳۸درﺻﺪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۶ــ۲ــ ﭘﻮﺳﺘﮥ ﺻﺪف

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ۲ــ ﭘﻮدر آب ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه

ﺳﻨﮓ آﻫﮏ :از ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ،ﮐﻪ ﻳﮑﻰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺎده را از
ﮐﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ ،در
ٔ
ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﮏ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از آﺳﻴﺎب ﮐﺮدن و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﻮدر درآﻣﺪن از آن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ
٣٣

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻰ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۲ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

آن  ۳۸درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﺣﺎوى ﻓﻠﺰات
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را از اﻳﻦ
ﻧﻈﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم :اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺪﻳﻢ و ﮐﻠﺮ اﺳﺖ .وﺟﻮد
ﻣﻘﺪار ﮐﻤﻰ ﻧﻤﮏ در ﺟﻴﺮه ﺿﺮورى اﺳﺖ وﻟﻰ درﺻﺪ زﻳﺎد آن در
ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف آب و ﺧﻴﺲﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد .دﻗﺖ
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر ﺑﻴﺶ از  ۰/۲۵درﺻﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﮐﻨﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﮏ آزاد ٔ
ﺑﻰﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ )ﺟﻮشﺷﻴﺮﻳﻦ( :در ﺟﻴﺮهﻫﺎى ﻃﻴﻮر
ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل آﻧﻴﻮن و ﮐﺎﺗﻴﻮن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺪﻳﻢ )ﺑﺪونﮐﻠﺮ(
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﮏ ﻣﻰﺗﻮان از ﺑﻰﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﻘﺪار ﺳﺪﻳﻢ
آن  ۲۷درﺻﺪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۷ــ۲ــ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﻴﻢ

ﻣﻨﻮ و دىﮐﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت :ﻓﺴﻔﺎت ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﺳﻨﮓ
ﻓﺴﻔﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻰﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ دىﮐﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت از ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧﻰ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﺧﺎﻟﺺ و ﺧﻨﺜﻰﺳﺎزى آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده
از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻠﻮﺋﻮر آن ﺟﺪا ﺷﻮد .ﻣﻨﻮ و دىﮐﻠﺴﻴﻢﻓﺴﻔﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮرﻧﺪ.
ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ٔ
ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ دىﮐﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت  ۲۲و  ۱۸/۷درﺻﺪ
اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻨﻮ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت  ۱۶و  ۲۱درﺻﺪ
اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۱۹ــ۲ــ ﺟﻮش ﺷﻴﺮﻳﻦ

۴ــ۲ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻰ ﮐﻢﻧﻴﺎز

ﺷﮑﻞ ۱۸ــ۲ــ دىﮐﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت

٣٤

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ در ٔ
ﮐﻠﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎى ﻃﻴﻮر را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ.
ٔ
از اﻳﻦرو ،ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢﻧﻴﺎز ﻣﻌﺪﻧﻰ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ ،ﻣﻨﮕﻨﺰ،
روى و  (...و اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ،آﻧﻬﺎ را )ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎى
ﻣﮑﻤﻞﺳﺎزى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد( ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻰ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۲ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

۵ــ۲ــ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻰ
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ،ﮐﻪ در
ٔ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﻮاد دﻳﮕﺮى ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺰﻳﻢ ،آﻧﺘﻰاﮐﺴﻴﺪان ،آﻧﺘﻰﺑﻴﻮﺗﻴﮏ،
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ رﺷﺪ و
داروﻫﺎى ﺿﺪ ﮐﻮﮐﺴﻴﺪﻳﻮز ،ﻣﻮاد رﻧﮕﻰ ،ﻋﻮاﻣﻞ
ٔ
وﻳﮋه ﻃﻴﻮر در ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
داروﻫﺎى ٔ
ﮐﺎر ﻋﻤﻠﻰ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر را از ﻧﻈﺮ
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ٔ
ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮى ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﺪ.
ﺑﺎزدﻳﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراک ﻃﻴﻮر
ِ
ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺪف از ﺑﺎزدﻳﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻮاد
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر اﺳﺖ.
در ٔ

ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراک
۱ــ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺑﻰ ﺧﻮد از ﻳﮏ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ٔ
ٔ
ﻃﻴﻮر ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر
۲ــ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﻪ در ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ را ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدن ،ﺑﻮﮐﺮدن و در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭼﺸﻴﺪن آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ را ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﮐﺮدهاﻳﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﺎده ﻣﻐﺬى
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﺪام ٔ
ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
۵ــ ﮔﺰارشﻫﺎى ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻰ در ﮐﻼس ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
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ﺟﺪول ۱ــ۲ــ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎى ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک در ﻃﻴﻮر
۱

۲

۳

۴

ﻧﻮع ﻣﺤﺪودﻳﺖ

ﻧﻮع ﻣﺎدۀ ﺧﻮراﮐﻰ
ذرت
ّ

ﭘﻠﺖﺳﺎزى ﺿﻌﻴﻒ ــ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻰ ﻗﺎرﭼﻰ

۶۰

۷۰

۷۰

۶۰

ذرت ﺧﻮﺷﻪاى
ّ

ﺗﺎﻧﻦ

۴۰

۵۰

۵۰

۴۰

ﺟﻮ

ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﮐﺎن :ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ

١٠

ﮔﻨﺪم

اﻓﺰاﻳﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺴﺘﺮ ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻳﺴﮑﻮزﻳﺘﻪ ﻣﻮاد ﻫﻀﻤﻰ

۲۰

۲۵

۲۰

۲۰

ﺑﺮﻧﺞ

ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
ٔ

۱۰

۲۰

۲۵

۲۰

ارزن

اﻟﻴﺎف ﺧﺎم ﺑﺎﻻ

۲۰

۳۰

۳۵

۴۰

ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم

ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎﻻ ــ اﻧﺮژى ﭘﺎﻳﻴﻦ

۸

۲۰

۱۵

۲۰

ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ

ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎﻻ ــ ﻣﻴﺰان روﻏﻦ ﺑﺎﻻ

۱۵

۲۰

۲۰

۱۵

ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ

رﻃﻮﺑﺖ ــ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻰﻫﺎ ــ اﻣﮑﺎن ﻓﺴﺎد و اﮐﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن

۵

۸

۵

۸

ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
ٔ

ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ــ اﻟﻴﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪ
ٔ

۲۵

۲۵

۳۰

۲۰

ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان
ٔ

ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﻴﻦ

۸

۱۰

۱۵

۱۵

ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﮐﻠﺰا
ٔ

اﻧﺮژى ﭘﺎﻳﻴﻦ ــ ﺳﻴﻨﺎﭘﻴﻦ

۵

۸

۵

۸

ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ
ٔ

ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ــ ﻣﻴﺰان روﻏﻦ ﺑﺎﻻ )در ﺑﻌﻀﻰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ(

۵

۱۰

۱۰

۱۰

ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﮐﻨﺠﺪ
ٔ

اﻧﺮژى ﭘﺎﻳﻴﻦ ــ اﺳﻴﺪ ﻓﻴﺘﻴﮏ ﺑﺎﻻ ــ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﻴﻦ

۵

۱۰

۱۵

۱۰

ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ

آﻟﻮدﮔﻰ ﻣﻴﮑﺮﺑﻰ ــ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ

۸

۸

۱۰

۸

ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر
ﭘﻮدر ﭘَﺮ
ﭘﻮدر ﺧﻮن

ﻓﺴﺎد ــ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘَﺮ
ﺗﻮازن ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ

۵

۸

۵

۸

۱

۲

۲

۲

ﺧﻮش ﺧﻮراﮐﻰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ــ ﺗﻮازن ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ

۲

۲

۲

۲

ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻰ

اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب روى ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ ــ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﻨﮕﺪان

۸

۱۰

۸

۱۰

۱ــ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاى ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﺗﺎ ﺳﻦ  ۴ﻫﻔﺘﮕﻰ )ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺟﻴﺮه(
۲ــ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاى ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮان  ۴ﺗﺎ  ۱۸ﻫﻔﺘﮕﻰ )ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺟﻴﺮه(
۳ــ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاى ﻣﺮغﻫﺎى ﺗﺨﻢﮔﺬار در ﺳﻦ  ۴ﺗﺎ  ۱۸ﻫﻔﺘﮕﻰ )ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺟﻴﺮه(
۴ــ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاى ﻣﺮغﻫﺎى ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﺎدر )ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺟﻴﺮه(
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آزﻣﻮن ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ )(۲
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﻮادى اﺳﺖ؟
۱ــ ﻣﻮاد ٔ
دﻫﻨﺪه ٔ
اوﻟﻴﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر ﭼﻴﺴﺖ؟
۲ــ اﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ ٔ
داﻧﻪ ﻣﺼﺮﻓﻰ در ٔ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ؟
ذرت ﺧﻮﺷﻪاى )ﻣﺎﻳﻠﻮ( در ٔ
۳ــ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﺮف ّ
۴ــ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺟﻮ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد  ، .......ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
۵ــ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژى ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ذرت از ﭼﻪ داﻧﻪﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻣﻰﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ؟
۶ــ ﭼﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم در ٔ
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟
۷ــ ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ و روﻏﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر در ٔ
۸ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﻣﺎده ﻣﻐﺬى در ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟
۹ــ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪﻫﺎ از ﭼﻪ ﻣﻮادى ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻰآﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭼﻪ ٔ
۱۰ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻰ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ ،ﭼﻪ ﻋﺎرﺿﻪاى اﻳﺠﺎد ﻣﻰﺷﻮد؟
۱۱ــ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدى در ٔ
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﺮف دارد؟
۱۲ــ ﭼﺮا ﭘﻮدر آب ﭘﻨﻴﺮ در ٔ
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۱۳ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ در ٔ
۱۴ــ ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭼﻪ ﻣﻮادى در ﺟﻴﺮه اﺳﺖ؟
۱۵ــ در ﺟﻴﺮهﻫﺎى ﻃﻴﻮر ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل آﻧﻴﻮن و ﮐﺎﺗﻴﻮن از ﭼﻪ ﻣﺎدهاى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد؟
۱۶ــ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎى وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻰ و ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭼﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى در ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد؟
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