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مقدمه

کمى و کىفى صنعت طىور در سال هاى اخىر ،مرهون پىشرفت در علم تغذىه و تعىىن دقىق احتىاجات
بخشى از گسترش چشم گىر ّ
غذاىى طىور است.
توسعه اىن صنعت کوشش بسىارى نموده اند ،به طورى که طى  30سال گذشته ،احتىاجات غذاىى طىور در هر مرحله
دانشمندان در
ٔ
اولىه متداول خوراکى ،که در
از رشد و تولىد به طور دقىق تعىىن شده است .هم چنىن ،مىزان تمام مواد مغذّ ى ضرورى موجود در مواد ٔ
تغذىه طىور مورد استفاده قرار مى گىرد ،نىز شناخته شده است.
ٔ
1
تحقىقات
ملى
انجمن
کمىته تغذىه طىور در سال هاى اخىر مسئولىت تجدىد نظر در گرد آورى مطالعات انجام
زىر
اعضاى
انتخاب
با
،
ٔ
تغذىه طىور است.
تغذىه طىور را به عهده گرفته و هر روز شاهد افزاىش اطالعات جامع و دقىق ترى در علم ٔ
زمىنه ٔ
گرفته در ٔ
تغذىه طىور حدود  60تا  70درصد از هزىنه هاى پرورش طىور را در برمى گىرد ،بنابراىن اهمىت آن و داشتن اطالعات کافى در
ٔ
تغذىه ناصحىح باعث مى شود رشد بدن و تولىد محصول کاهش ىابد و ساىر عوارض نىز اىجاد گردد.
اىن زمىنه بر هىچ کس پوشىده نىستٔ .
بنابراىن باىد تالش کرد تا با کمک گرفتن از اصول علمى تغذىه ،تولىد اقتصادى طىور توسعه ىابد.
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پىش آزمون
1ــ براى تأمىن انرژى و پروتئىن مورد نىاز مرغ از چه مواد خوراکى استفاده مى شود؟
تغذىه مرغ از پودر استخوان و پودر صدف استفاده مى شود؟
2ــ آىا در ٔ
ماده مغذّ ى ضرورى در تغذىه طىور است؟
3ــ آىا آب ىک ٔ
تغذىه طىور استفاده کرد؟ چرا؟
ماده خوراکى در ٔ
 4ــ آىا مى توان تنها از ىک ٔ
   5ــ اندازه ذرات دان جوجه با افزاىش سن چه تغىىرى مى نماىد؟
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ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ )(۱

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّ ى و ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ
زﻣﺎن آﻣﻮزش )ﺳﺎﻋﺖ(
ﻧﻈﺮى

ﻋﻤﻠﻰ

٢٤

١٠

ﻫﺪف ﮐﻠﻰ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّ ى در ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻰ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ:
ﻫﺪفﻫﺎى رﻓﺘﺎرى :ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن اﻳﻦ ٔ
۱ــ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ را در ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻃﻴﻮر )ﻣﺮﻏﺪارى ﺻﻨﻌﺘﻰ( ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۲ــ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّ ى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﻴﻮر را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى ﮐﻨﺪ.
۳ــ ﻧﻘﺶ آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آن را در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۴ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ را در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۵ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻘﺶ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ را در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۶ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻘﺶ ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ را در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۷ــ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ را در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۸ــ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ و ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ را در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۹ــ اﻧﻮاع اﻧﺮژى ﺟﻴﺮهﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
۱۰ــ ﮔﺰارشﻫﺎى ﺧﻮد را از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١
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۱ــ۱ــ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر

۲ــ۱ــ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮراک )ﻏﺬا( و ﻣﺎدۀ ﻣﻐﺬّ ى

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺴﻮب
ٔ
ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ در دﻧﻴﺎ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاى اﺟﺘﻨﺎب از اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ و رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ،ﻳﮑﻰ
اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮى
از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ راهﻫﺎ
ٔ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﻓﻨﺎورى )ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى( و ﺑﻬﺮهورى ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺣﻴﻮاﻧﻰ )ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ( ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهاى دارد.
ﺗﻐﺬﻳﻪ ۱ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ درﻳﺎﻓﺖ ،ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻪدارى ﺑﺪن ،ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ،اﻓﺰاﻳﺶ
رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر داراى اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاى اﺳﺖ و
ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ آن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺮرﻫﺎى ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﻰ ﻣﻨﺠﺮ
ﮔﺮدد.
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﻄﺢ
ٔ
زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ژﻧﺘﻴﮑﻰ آن و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺟﻬﺎن در ٔ
رﺳﻴﺪن رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ،از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻰﺷﮏ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﮑﺮدن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻗﻌﻰ ﻃﻴﻮر ،ﺑﺮوز اﻳﻦ
ٔ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪىﻫﺎى ژﻧﺘﻴﮑﻰ را ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﻰﺳﺎزد.
ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻰ در
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش
ٔ
ٔ
 ۳۵ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻰ از ﺳﺎل  ۱۹۶۱اﻟﻰ  ۱۹۹۶ﻣﻴﻼدى ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ  ۵ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻰ در ﺳﻦ  ۴۲روزﮔﻰ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و وزن ﻧﻬﺎﻳﻰ
ٔ
از  ۱ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  ۱۹۷۸ﺑﻪ  ۲/۴ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل ۱۹۹۸
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ روﻧﺪ در آﻳﻨﺪه وزن ﻧﻬﺎﻳﻰ
واﺳﻄﻪ اﺻﻼﺣﺎت ژﻧﺘﻴﮑﻰ،
ﺑﻪ  ۳ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ .اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ دﻗﻴﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻰ و
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﻴﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻌﻀﻰ از اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻰ ﮐﻪ
در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﻧﺪ.
۱ــﺧﻮراک) ۲ﻏﺬا( :ﺑﻪ ﻣﺎدهاى ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﺧﻮردن آن را ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
۲ــ ﻣﺎده ﻣﻐﺬى :۳ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
واﻗﻌﻰ ﺣﻴﻮان ﻣﻰرﺳﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
۳ــ ﺟﻴﺮه :۴ﻣﺨﻠﻮﻃﻰ از ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰرود.
ﺑﺮاى درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ،ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎدۀ ﻣﻐﺬى ﻫﺴﺘﻨﺪ و ذرت و
ﮔﻨﺪم ﺧﻮراک و ﺗﺮﮐﻴﺒﻰ از ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت،
ﮔﻨﺪم ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ و  ...ﺟﻴﺮه را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.

)Dry matter (DM

٢

ــ ٥

Diet

ــ٤

۳ــ۱ــ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّ ى
ﺧﻮراک ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهاى ﺣﺎوى آب ،اﻧﺮژى ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،
ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ،ﭼﺮﺑﻰ ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ اﺳﺖ .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻏﺬاﻳﻰ ﮐﻪ از ﻏﻼت ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاى ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف
ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ،ﻣﻘﺪار ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت روى ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪى
آنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ِ
ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻃﻴﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت
ﻧﻮع ﻣﻮاد
ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺗﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ
۵
ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ
از آب و ٔ
ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮدٔ .
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آﻟﻰ و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ آﻟﻰ )ﻣﻌﺪﻧﻰ( اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدار ۱ــ۱
دﻫﻨﺪه ﺧﻮراک را
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
ﻣﺎده ﻣﻐﺬى ﺿﺮورى اﺳﺖ ،اﻣﺎ
 ۱ــ۳ــ۱ــ آب :ﻳﮏ ٔ
اﺣﺘﻴﺎج دﻗﻴﻖ ﺑﻪ آن را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد .زﻳﺮا آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز،
 Nutrientــ٣

Feed

ــ٢

Nutrition

ــ١
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ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ و
ﺑﻪ ٔ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻰ آن ،ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ٔ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک آنﻫﺎ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ آب ﻣﺼﺮﻓﻰ آنﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.

وﻇﺎﻳﻒ آب در ﺑﺪن
آب از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺸﻰ ﮐﻪ در ﺑﺪن دارد ﺑﺮاى ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﻰﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ .ﮐﻢﺑﻮد آب ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى دﻳﮕﺮ ،در
ﻣﺪت ﮐﻢﺗﺮى ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ اﻋﻤﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪى و ﺣﻴﺎت ﻣﻰﮔﺮدد.
ﻗﻄﻊ آب ﺑﺮاى ﻣﺪت ﺑﻴﺶﺗﺮ از  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ رﺷﺪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى ﺟﻮان و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ را در ﻣﺮغﻫﺎى ﺗﺨﻢﮔﺬار ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻗﻄﻊ آب
ﺑﺮاى ﻣﺪت ﺑﻴﺶﺗﺮ از  ۳۶ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻠﻔﺎت را در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى ﺟﻮان و
ﻃﻴﻮر ﻣﺴﻦ ﺷﺪﻳﺪ ًا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰدﻫﺪ.
آب ﭼﻨﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﮑﻰ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﻫﺎ

ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ:
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن اﺛﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻰ داﺷﺘﻪ
 (۱ﺑﺮ روى ﺗﻨﻈﻴﻢ
ٔ
ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺣﺮارت را ﺑﻪ ٔ
ﺗﺒﺨﻴﺮ از رﻳﻪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﻮان اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻮارد
داﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن را در داﺧﻞ ﻳﮏ ٔ
ٔ
 (۲آب ﺑﺮاى ﺑﺴﻴﺎرى از واﮐﻨﺶ ﻫﺎى ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻻزم
اﺳﺖ.
ﺣﻼل ﺑﻮدن
 (۳اﻧﺠﺎم ﺑﺴﻴﺎر از اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ّ
آب ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد.
 (۴آب ﺑﺮاى اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﺧﻮرده ﺷﺪه
در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،ﺑﺮاى اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن و ﻣﺎﻳﻌﺎت
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ و ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﻣﻮاد دﻓﻌﻰ ،ﻧﻈﻴﺮ ادرار و ﻋﺮق ﺑﻪﮐﺎر
ﻣﻰرود.

آب
ﻣﻮاد ازتدار
ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آﻟﻰ

ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ )ﻏﺬا(

ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ
ﻏﻴﺮآنﻫﺎ )ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ ،اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻟﻰ و (...

ﻣﺎدۀ ﺧﺸﮏ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮ ﻧﻴﺎز
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮآﻟﻰ
)ﻣﻌﺪﻧﻰ(
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢﻧﻴﺎز
ﻧﻤﻮدار ۱ــ ۱ــ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎدهاى از ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻏﺬا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب
آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد (۱ :آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ،

 (۲آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮراک (۳ ،آب ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﮑﻰ.
آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاى ﻃﻴﻮر اﺳﺖ.
٣

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر
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ﻣﻘﺪار آﺑﻰ را ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻰ وﺟﻮد دارد آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮراک
ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار آﺑﻰ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز )ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ(
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ در ﺑﺪن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد آب ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﮑﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻃﻴﻮر
ﺗﻬﻴﻪ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮﻏﺪارى ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﻰ اﺳﺖ .دﻗﺖ
در ارزﻳﺎﺑﻰ آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻳﮑﻰ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ در ﻣﺮﻏﺪارى اﺳﺖ.
رﻧﮓ آب ،ﺗﻴﺮﮔﻰ و ﺳﺨﺘﻰ آب ،ﻓﻠﺰات ﺳﻤﻰ و آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎى ﻣﻴﮑﺮوﺑﻰ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارزﻳﺎﺑﻰ آب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.
 ۱TDSﻳﺎ ﮐﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ آب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﺣﻞ ﺷﺪه در آب اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ اﻳﺠﺎد ﮔﻞ و ﻻى و ﻟﺠﻦ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺳﺨﺘﻰ آب
ﻣﻰﺷﻮد .ﺳﺨﺘﻰ آب روى ﻣﺰه آب ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻰﮔﺬارد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف آب
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدى ﺑﺮ ﻣﺼﺮف آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻰ
۱ــ درﺟﮥ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂٔ :
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود.

۲ــ رﻃﻮﺑﺖ :رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا در ﻣﺼﺮف آب ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .در
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺒﺨﻴﺮ آب از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و ﺷﺶﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ و ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ آب را ﮐﻢ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
۳ــ رﺷﺪ :ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آب اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
۴ــ وزن :ﻫﺮ ﭼﻪ وزن ﻃﻴﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف
آب زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
۵ــ ﺗﻮﻟﻴﺪ :ﻣﻴﺰان ،ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف آب
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻰﮔﺬارد.
۶ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اى :ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ.
۷ــ وﺿﻊ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﮔﻠﻪ :در ﺑﺴﻴﺎرى از ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎ ﻣﺼﺮف
آب در ﮔﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .ﻧﻈﻴﺮ ﮐﻮﮐﺴﻴﺪ ﻳﻮز و ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺼﺮف آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺎدى ﻧﻤﮏ ﺟﻴﺮه
ﺟﺪول ۱ــ ۱راﻫﻨﻤﺎى ﭘﻴﺶﻧﻬﺎدى اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
آﻣﺮﻳﮑﺎ را ﺑﺮاى آبﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﻴﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.

ﺟﺪول ۱ــ۱ــ راﻫﻨﻤﺎى ﭘﻴﺶﻧﻬﺎدى آبﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻃﻴﻮر ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ
) ۱TDSﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن(ppm ،
ﮐﻢﺗﺮ از ۱۰۰۰
 ۱۰۰۰ﺗﺎ ۲۹۹۹
 ۳۰۰۰ﺗﺎ ۴۹۹۹
 ۵۰۰۰ﺗﺎ ۶۹۹۹
 ۷۰۰۰ﺗﺎ ۱۰۰۰۰
ﺑﻴﺶﺗﺮ از ۱۰۰۰۰

۲

ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
اﻳﻦ آبﻫﺎ ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﺳﻮﺋﻰ ﺑﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻴﻮر ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻳﻦ آبﻫﺎ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﻃﻴﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ آﺑﮑﻰ ﺷﺪن ﻣﺪﻓﻮع ﮔﺮدد )ﺑﻪ وﻳﮋه در
ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ( ،اﻣﺎ در ﺳﻼﻣﺘﻰ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻰﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺖ.
اﻳﻦ آب ﻫﺎ ﺑﺮاى ﻃﻴﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺳﺒﺐ آﺑﮑﻰﺷﺪن ﻣﺪﻓﻮع ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﮐﺎﻫﺶ
رﺷﺪ )ﺑﻪوﻳﮋه در ﺑﻮﻗﻠﻤﻮنﻫﺎ( ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻧﻮع آبﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺮاى ﻃﻴﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺳﺒﺐ اﻧﻮاع ﻣﺸﮑﻼت )ﺑﻪوﻳﮋه در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ
آن ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت رخ ﻣﻰدﻫﺪ( ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻧﻮع آبﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺮاى ﻃﻴﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻧﻮع آبﻫﺎ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺮاى ﻃﻴﻮر ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.
ﮐﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ــ TDS - Total Dissolved Solidsــ١
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ــ ppm - part per millionــ٢

٤

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّ ى و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱:ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﻧﮑﺘﻪ :ﮐﻤﺒﻮد آب در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮاى ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮى ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ اﻋﻤﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪى
و ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﻴﻮر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻰﮔﺬارد.
ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺟﻤﻊآورى اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزدﻳﺪ
۱ــ از واﺣﺪ ﻣﺮﻏﺪارى ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎ
ٔ

ﻣﺮﻏﺪارى ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﺮده وﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺰارش در ﮐﻼس اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
۲ــ آب ﻣﺼﺮﻓﻰ واﺣﺪﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮى ارزﻳﺎﺑﻰ
ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ از ﻫﺮ واﺣﺪ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮده و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻰ آب ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
۴ــ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ ﺟﺪول ۱ــ ۱ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۵ــ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از وﺿﻌﻴﺖ آب در واﺣﺪﻫﺎى

۲ــ۳ــ۱ــ ﻣﺎدۀ ﺧﺸﮏ
ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺧﻮراک ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﮐﺮدن آب ﺑﺎﻗﻰﻣﻰﻣﺎﻧﺪ،
ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﻮاد
ٔ
دﺳﺘﻪ
دو
ﺑﻪ
ﺧﺸﮏ
ﻣﺎده
اﺳﺖ،
آﻣﺪه
(۳
)ﺻﻔﺤﻪ
ﻏﺬا
دﻫﻨﺪه
ﺗﺸﮑﻴﻞ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آﻟﻰ و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮآﻟﻰ)ﻣﻌﺪﻧﻰ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد.

٥

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر
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آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ

 ۱۰ﮔﺮم( را وزن ﮐﻨﻴﺪ و داﺧﻞ ﺑﻮﺗﻪ ﭼﻴﻨﻰ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.
وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺮه ،ﺑﻮﺗﻪ ﭼﻴﻨﻰ را در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﮏﮐﻦ )آون(
۳ــ ﺑﻪ ٔ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰﮔﺮاد )ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ( ﺗﺎ
در ﺣﺮارت  ۱۰۰ﺗﺎ ۱۰۵
ٔ
زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ وزن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
۴ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻌﺪ از ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن وزن از آون ﺧﺎرج ﮐﺮده و
در دﺳﻴﮑﺎﺗﻮر ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﻮد.
۵ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻌﺪ از ﺳﺮد ﺷﺪن دوﺑﺎره وزن ﮐﻨﻴﺪ.
دﻫﻨﺪه
۶ــ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت وزن اوﻟﻴﻪ ،ﭘﺲ از ﺧﺸﮏﮐﺮدن ،ﻧﺸﺎن ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار آب از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار درﺻﺪ آن در ٔ
ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﺷﻮد:
) × ١٠٠وزن اوﻟﻴﻪ  /وزن ﺧﺸﮏ ــ وزن اوﻟﻴﻪ( = درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ
ﻣﺎده ﺧﺸﮏ
) × ١٠٠وزن اوﻟﻴﻪ  /وزن ﺧﺸﮏ( = درﺻﺪ ٔ
ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ر ادر ﮐﻼس اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﮔﺰارش ٔ

اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﺎدۀ ﺧﺸﮏ
ﺑﻮﺗﻪ ﭼﻴﻨﻰ،
ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﻰ ،ﺗﺮازؤ ،
ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزمٔ :
ﮔﻴﺮه ،دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﮏﮐﻦ )آون(
ﻣﺎده ﺧﺸﮏ
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و زﻳﺮﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهٔ ،
ﻳﮏ ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﻰ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ روش
ﻣﺎده ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ،ﮔﺬاﺷﺘﻦ ٔ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ٔ
درﺟﻪ
ﺧﺸﮏﮐﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم آب آن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از
ٔ
ﺣﺮارت  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۰۵درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰﮔﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ
ﺑﺮاى اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ٔ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ:
۱ــ اﺑﺘﺪا ﺟﺮم ﺑﻮﺗﻪ ﭼﻴﻨﻰ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬاى ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه )ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮐﻤﺘﺮ از
۲ــ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﻰ از ٔ

٦

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّ ى و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱:ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﮑﻞ ۱ــ ۱ــ ﺑﻮﺗﮥ ﭼﻴﻨﻰ و ﮔﻴﺮه

ﺷﮑﻞ ۲ــ۱ــ ﺗﺮازوى دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ

ﺷﮑﻞ ۳ــ۱ــ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﮏﮐﻦ )آون(

٧

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّ ى و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱:ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

دﻫﻨﺪه ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ،ﻣﻮاد آﻟﻰ
ﻣﻮاد آﻟﻰ :ﻳﮏ ﺟﺰء ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
اﺳﺖ .ﻣﻮاد آﻟﻰ داراى ﻋﻨﺎﺻﺮى ﭼﻮن ﮐﺮﺑﻦ ،ﻫﻴﺪروژن ،اﮐﺴﻴﮋن
و ازت )ﻧﻴﺘﺮوژن( و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ازتدار )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ( ،ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ،
ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و  ...اﺳﺖ.

ﻣﻮاد ازتدار )ﻧﻴﺘﺮوژندار(
دﻫﻨﺪه اﻧﺪام و
اﻳﻦ ﻣﻮاد از اﺟﺰاء ﺿﺮورى ﺗﺸﮑﻴﻞ
ٔ
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﺣﻴﻮاﻧﻰ و ﮔﻴﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰروﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﻰ ،ﻣﻮاد
دﺳﺘﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ازﺗﮥ ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻰ
ازتدار ﺑﻪ دو
ٔ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
دﻫﻨﺪه
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ از اﺟﺰاء ﺿﺮورى ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻧﺪ و در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎى ﻋﻀﻼﻧﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از
ﭘﺮﻏﻠﻈﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰروﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ
ﮐﻪ ﻓﻠﻮر ﻣﻴﮑﺮﺑﻰ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آن ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ازت
ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻰ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺴﺎزد ،در
ﺑﻘﻴﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد ﮐﺮﺑﻦ ،ﻫﻴﺪروژن و اﮐﺴﻴﮋن
دارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،داراى ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺖ ازت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺪود  ٪۱۶ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ
ﻋﻨﺼﺮ ﮔﻮﮔﺮد و ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻴﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺴﻔﺮ و آﻫﻦ را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ از واﺣﺪﻫﺎى ﺳﺎدهاى ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ٔ
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻴﺶ از  ۲۰۰ﻧﻮع اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد
دارد ،اﻣﺎ  ۲۲اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎى ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﮑﻰ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﺿﺮورى ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺟﺰاء اﺻﻠﻰ ﻳﮏ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻳﮏ ﮔﺮوه
ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﻴﻞ ) (COOHو ﻳﮏ ﮔﺮوه آﻣﻴﻨﻮ ) (NH۲ﮐﻪ روى اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻦ
ﻣﺠﺎور ﮔﺮوه ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﻴﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ

ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮد:
NH۲
|
۱
R - C - COOH
|
H
از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪاى ،اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ:
۱ــ اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪاى ﮐﻪ ﻃﻴﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ
از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد و ﺑﻪ آن اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮورى ﮔﻮﻳﻨﺪ.
۲ــ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﻃﻴﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﻴﺪﻫﺎى
آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮﺿﺮورى ﻧﺎم دارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﻰ از اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ از اﺳﻴﺪﻫﺎى
آﻣﻴﻨﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺿﺮورى ﻧﺎم دارﻧﺪ .اﺳﻴﺪﻫﺎى
ٔ
ِ
آﻣﻴﻨﻪﺿﺮورى ،ﻧﻴﻤﻪﺿﺮورى و ﻏﻴﺮﺿﺮورى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﻴﻮر در
ﺟﺪول ۲ــ ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺑﻪﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ ،ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ »دىﭘﭙﺘﻴﺪ« ،ﺑﻪ ﺳﻪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ »ﺗﺮى
ﺑﻪ دو اﺳﻴﺪ ٔ
ﭘﭙﺘﻴﺪ« و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ »ﭘﻠﻰﭘﭙﺘﻴﺪ« ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و از
ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﭘﻠﻰ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ.
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﻨﻈﻮر از اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻰ در ٔ
آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﺮاى اﺳﻴﺪﻫﺎى ٔ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ
ِ
آﻣﻴﻨﻪ ﺣﺎﺻﻞ از
از اﺳﻴﺪﻫﺎى ٔ
آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در
ﻃﻴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،از اﺳﻴﺪﻫﺎى ٔ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﻮﺳﺖ ،ﭘﺮ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﭘﻴﻮﻧﺪى و ﺑﺮاى ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﻧﺮم ،ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪامﻫﺎ
و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .اﮔﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ( ﺧﻮراک
ﮐﺎﻓﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ رﺷﺪ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻰﺷﻮد.
دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻰ ﺗـﻘﺴﻴﻢ ﻣـﻰﺷﻮﻧـﺪ۱ :ــ
ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦﻫـﺎ ﺑـﻪ دو ٔ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎى ﺳﺎده ۲ــ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎى ﻣﺮﮐّﺐ.

۱ــ ﮔﺮوه  :Rﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻮع ﺧﻮاص اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻰﮔﺮدد.

٨

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّ ى و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱:ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

۱ــ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎى ﺳﺎده :ﺗﻨﻬﺎ از اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه
و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎى ﮐُ َﺮوى و رﺷﺘﻪاى اﺳﺖ.
اﻟﻒ ــ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎى ﮐﺮوى :ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در
ﮔﻴﺎﻫﺎن از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦﻫﺎ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦﻫﺎ.
ﺳﻔﻴﺪه ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،ﺷﻴﺮ ،ﺳﺮم ﺧﻮن و در ﺑﺴﻴﺎرى از
آﻟﺒﻮﻣﻴﻦﻫﺎ در
ٔ
ﮔﻴﺎﻫﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ .از اﻧﻮاع ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦﻫﺎ ،ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم ﺧﻮن و
ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن را ﻣﻰﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
ب ــ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎى رﺷﺘﻪاى :اﻳﻦ ﮔﺮوه ،از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎى

ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎى
ﮔﻮارﺷﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎدى ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ .ﮐﻮﻻژنﻫﺎ ،اﻻﺳﺘﻴﻦﻫﺎ
و ﮐﺮاﺗﻴﻦﻫﺎ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮐﻮﻻژنﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺻﻠﻰ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﭘﻴﻮﻧﺪى ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺣﻴﻮان،
ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﻣﺎﻫﻴﭽﻪاى ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ
و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ اﻟﻴﺎف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد .اﻻﺳﺘﻴﻦﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ارﺗﺠﺎﻋﻰ ﻣﺜﻞ ﺳﺮخرگﻫﺎ و ﻣﻔﺼﻞﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺮ ،ﻣﻮ،
ﺳﻢ ،ﻣﻨﻘﺎر ،ﭘﻨﺠﻪﻫﺎ و ﺷﺎخﻫﺎ داراى ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮐﺮاﺗﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺟﺪول ۲ــ۱ــ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪى اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ در ﻃﻴﻮر
اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﮥ ﺿﺮورى
آرژﻧﻴﻦ
ﻟﻴﺰﻳﻦ
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ
ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ
ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
ﻟﻮﺳﻴﻦ
اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
واﻟﻴﻦ

اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﮥ ﻧﻴﻤﻪﺿﺮورى
ﺗﻴﺮوزﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ
ﻫﻴﺪروﮐﺴﻰ ﻟﻴﺰﻳﻦ

۲ــ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎى ﻣﺮﮐّﺐ :اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎى
آﻣﻴﻨﻪ داراى ﻣﺎدهاى ﻏﻴﺮاﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪاى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ،
ﻣﻮﮐﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ،ﮔﻠﻴﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ و ﮐﺮوﻣﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎى
ﻣﺮﮐﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻮاد ازﺗﮥ ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻰ :اﻧﻮاع زﻳﺎدى از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت
ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ
ازﺗﻪ در ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰء ٔ
ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت را
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ .اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ ﻗﺴﻤﺖ ٔ

اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﮥ ﻏﻴﺮﺿﺮورى
آﻻﻧﻴﻦ
اﺳﻴﺪ آﺳﭙﺎرﺗﻴﮏ
آﺳﭙﺎرژﻳﻦ
اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﮏ
ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻫﻴﺪروﮐﺴﻰ ﭘﺮوﻟﻴﻦ
ﺳﺮﻳﻦ
ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ
ﭘﺮوﻟﻴﻦ

وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎى ﭘﭙﺘﻴﺪى ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ
ٔ
ازﺗﻪ
ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻃﻼق ﻧﻤﻰﺷﻮد .از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ٔ
ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻰ ﻣﻰﺗﻮان آﻣﻴﻦﻫﺎ ،ﻧﻴﺘﺮاتﻫﺎ ،اﺳﻴﺪﻫﺎى ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ و آﻣﻴﺪﻫﺎ
را ﻧﺎم ﺑﺮد .اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
اوره ،ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ازت ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻣﻴﺪﻫﺎﺳﺖ و
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻣﺤﺼﻮل
در ٔ
ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ازت در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
٩
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ﻧﻘﺶ ﻣﻮاد ازﺗﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ در ﺗﻤﺎم
ﮐﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻠﻮلﻫﺎى ﺑﺪن وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و ٔ
ﺣﻴﺎت ﺳﻠﻮل ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ راﺑﻄﻪاى ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ )اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ( در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺪن
ﻧﻘﺶﻫﺎى ﮐﻠﻴﺪى دارﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ،ﮐﻪ در واﻗﻊ اﺟﺰاء ﻏﺸﺎﻫﺎى
ﺳﻠﻮﻟﻰاﻧﺪ ،در ﻋﻀﻠﻪ و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪامﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎى ﺧﻮن ﻣﺜﻞ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦﻫﺎ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦﻫﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺣﻔﻆ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰى ﺧﻮن ،ﻧﻘﺶﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ.
ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن و ﺗﺮﻣﺒﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻦ و ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮى از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ در اﻧﻌﻘﺎد
ﺧﻮن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.

١٠

ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﮐﺒﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﮐﺴﻴﮋن
ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ،ﮔﻠﻴﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ و آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻳﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﻧﻘﺶﻫﺎى ﻣﻬﻤﻰ دارﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪﮔﻰ در ﺑﺪن دارﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻰ دارﻧﺪ.
ازﺗﻪ ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎى ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮاد ٔ
اﻧﺪازه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ در ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ،ﻧﻘﺶﻫﺎى
و ﻣﺸﺘﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ٔ
ذﺧﻴﺮه
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻰﺗﻮان از
ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻰ دارﻧﺪ ﮐﻪ از
ٔ
ٔ
اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﮑﻰ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژى
در ﺑﺪن ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر
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آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻀﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺶ
ٔ
۴ــ ﻣﻘﺪار  ۱۲۵ﺳﻰﺳﻰ ﻫﻴﺪروﮐﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ٪۵۰
ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﮔﻠﻮى ﺑﺎﻟﻦ را ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ.
۵ــ در ﻳﮏ ارﻟﻦ ﻣﻘﺪار  ۵۰ﺳﻰﺳﻰ اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﮏ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و
ﻣﻌﺮف ﻣﺘﻴﻞ رد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ آن ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ّ
۶ــ ﻣﺤﻠﻮﻟﻰ ﮐﻪ دو ﻓﺎز را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ روى دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ
ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ارﻟﻦ را ﻧﻴﺰ زﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه و ﻟﻮﻟﻪ را داﺧﻞ آن ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
آﻣﻮﻧﻴﺎک ) (NH۳ﺑﺨﺎر ﻣﻰﺷﻮد و وارد ارﻟﻦ ،ﮐﻪ اﺳﻴﺪﺑﻮرﻳﮏ و
ﻣﻌﺮف اﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﺮور ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد و
ّ
آﻣﻮﻧﻴﺎک وارد ارﻟﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،رﻧﮓ زرد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ
از دﻳﺪن رﻧﮓ زرد ﻣﺪت  ۱۰دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎک ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
وارد ارﻟﻦ ﺷﻮد.
۷ــ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪ ﮐﻠﺮﻳﺪرﻳﮏ ) (HClدرﺻﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ )ﻧﺮﻣﺎل(
ﻧﻤﮏ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ و ﺿﻤﻦ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪ ﮐﻠﺮﻳﺪرﻳﮏ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮراﮐﻰ
ﻣﺼﺮﻓﻰ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ،ﻣﻴﺰان ازت ﻣﻮﺟﻮد در ٔ
را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺧﻮراک از ﻓﺮﻣﻮل
 ۸ــ ﺑﺮاى
ٔ
زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
۲
٪CP = ٪N * ۶/۲۵

اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ :ﭼﻮن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
داراى  ۱۶درﺻﺪ ازتاﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﻰ ﭼﻮن ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﻮاد
ازت دار را در ﺧﻮراک ﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺮاى
ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺧﻮراک ،ﻣﻴﺰان ازت ﻣﻮﺟﻮد در ٔ
ﺧﻮراک را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ )اﻳﻦ رﻗﻢ در ﺿﺮﻳﺐ  ۶/۲۵ﺿﺮب
ﻣﻰﺷﻮد(.
ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم :ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ،ﺗﺮازو ،ﮐﺎﻏﺬ
ﺻﺎﻓﻰ ،ﺑﺎﻟﻦ ،ارﻟﻦ ،ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻀﻢ و ﺗﻘﻄﻴﺮ.
ﻣﺎده
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﮏ ٔ
ﺧﻮراﮐﻰ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﮐﻨﻴﺪ .روش ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺧﺎم »ﮐﻠﺪال «۱ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬا را وزن ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ
۱ــ اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار  ۲ﮔﺮم از ٔ
ﺻﺎﻓﻰ داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.
۲ــ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ۷/۶۸ﮔﺮم و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار  ۰/۳۲ﮔﺮم ،در ﻧﻘﺶ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ،ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻘﺪار ۳۰
ﺳﻰﺳﻰ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﮏ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮارت دﻫﻴﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ
ﻣﺤﻠﻮل روﺷﻦ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺮ ﻫﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.

)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم( Crute protein
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ﺷﮑﻞ ۴ــ۱ــ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﮐﻠﺪال(

ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ
ﺣﻼل ﻫﺎی آﻟﻰ
اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آﻟﻰ در آب ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ،وﻟﻰ در ّ
ﻣﺤﻠﻮلاﻧﺪ .ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻋﻀﺎى ﮔﺮوه ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد ﮐﺮﺑﻦ ،ﻫﻴﺪروژن و اﮐﺴﻴﮋن دارﻧﺪ .در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻌﻀﻰ از ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ازت و ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد .ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎى
ﻣﻬﻢ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ:

١ــ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ:ﻗﻄﻊ ﻳﮏ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آب را ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

١٢

۱ــ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎى ﺳﺎده :از ﮔﻠﻴﺴﺮول و اﺳﻴﺪﻫﺎى ﭼﺮب
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ ،روﻏﻦﻫﺎ و ﻣﻮمﻫﺎ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎى ﺳﺎده
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
۲ــ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎى ﻣﺮﮐﺐ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻠﻴﺴﺮول و اﺳﻴﺪﻫﺎى
ﭼﺮب ،ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﻢ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺸﺎن دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ
ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ،ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ :ﻣﻮادى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ١ﮔﺮوهﻫﺎى
ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎى ﭼﺮب ،ﮔﻠﻴﺴﺮول و
ﺳﺎﻳﺮ اﻟﮑﻞﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﺘﺮولﻫﺎ :ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮول ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺮولﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﮔﻴﺎﻫﻰ و ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ارﮔﻮﺳﺘﺮول
اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  D۲ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮد(،
)ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ٔ
اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
دىﻫﻴﺪروﮐﻠﺴﺘﺮول )ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ٔ
 D۳ﻣﻰﮐﻨﺪ( ،اﺳﻴﺪﻫﺎى ﺻﻔﺮاوى ،آﻧﺪروژنﻫﺎ )ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎى ﺟﻨﺲ
ﻧﺮ( ،اﺳﺘﺮوژنﻫﺎ و ﭘﺮوژﺳﺘﺮونﻫﺎ )ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎى ﺟﻨﺴﻰ ﻣﺎده(.
ﮐﻤﻰ
در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ،ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ و روﻏﻦﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ّ
ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ در ﺑﺪن وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:
۱ــ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژى ﺑﺮاى ﻧﮕﻪ دارى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺪن و اﻋﻤﺎل
ﺗﻮﻟﻴﺪى؛
۲ــ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎى ﭼﺮب ﺿﺮورى؛
۳ــ ﺷﺮﮐﺖ در ﻏﺸﺎﻫﺎى ﺳﻠﻮﻟﻰ؛
۴ــ اﻳﺠﺎد ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻰ؛
 ۵ــ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎى  E، D، Aو ) Kﮐﻪ در ﭼﺮﺑﻰ ﻣﺤﻠﻮلاﻧﺪ(
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آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﻰ را ،ﭘﺲ از وزنﮐﺮدن ،داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه
۲ــ ٔ
ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و دﺳﺘﮕﺎه را روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﺣﻼ ّل دىاﺗﻴﻞ اﺗﺮ را از ﺑﺎﻻى ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ
ﺗﺎ  ۲/۳آن ﭘﺮ ﺷﻮد .دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺣﻼ ّل ﺑﺨﺎر ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﻣﻰرود و در ﻣﺠﺎورت ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮد
و روى ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻰرﻳﺰد و ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ و ﭼﺮﺑﻰ آن را داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ
ﻣﻰرﻳﺰد و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﻰﺷﻮد.
۴ــ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﻰ در اﺗﺮ ﺣﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻦ را ﺑﺮدارﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪن ِاﺗﺮ آن ،ﺑﺎﻟﻦ ﺣﺎوى ﭼﺮﺑﻰ
را وزن ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻰ ﻧﻤﻮﻧﻪ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮى
ﮐﻨﻴﺪ.
 × ١٠٠وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ) /ﺑﺎﻟﻦ ﺧﺎﻟﻰ ــ ﺑﺎﻟﻦ ﺣﺎوى ﭼﺮﺑﻰ( = درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻰ

آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﭼﺮﺑﻰ
ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز :ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﻰ ،ﺗﺮازو،
ﺑﺎﻟﻦ ،دﺳﻴﮑﺎﺗﻮر ،دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﮏﮐﻦ )آون( ،دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ،
ﺣﻼل دی اﺗﻴﻞ اﺗﺮ
ّ
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ،ﭼﺮﺑﻰ ﻳﮏ ﻣﺎده
ﺧﻮراﮐﻰ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﮐﻨﻴﺪ .دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﭼﺮﺑﻰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد »ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ «۱ﻧﺎم دارد.
ﺑﺮاى اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﭼﺮﺑﻰ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻴﺪ:
۱ــ ﺑﺎﻟﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲ﺳﺎﻋﺖ در آون ﺑﺎ دﻣﺎى ۱۱۰
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰﮔﺮاد ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺑﻌﺪ آن را در داﺧﻞ دﺳﻴﮑﺎﺗﻮر ﺑﮕﺬارﻳﺪ
ٔ
ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ آن را وزن ﮐﻨﻴﺪ.

Soxhlet
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ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر

ﺑﺎﻟﻦ

ﺷﮑﻞ ۵ــ۱ــ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﭼﺮﺑﻰ

ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ
ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺣﺎوى ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺮﺑﻦ،
ﻫﻴﺪروژن و اﮐﺴﻴﮋن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻴﺪروژن و اﮐﺴﻴﮋن
در اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ در آب اﺳﺖ .ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ داراى ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺴﺘﻪ  (CH۲O)nﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  nﺑﺮاﺑﺮ
 ۳ﻳﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻤﺪه ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ از ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ٔ
ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻋﻠﻮﻓﻪ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺑﻴﺶ از  ۵۰درﺻﺪ ٔ
داﻧﻪ ﻏﻼت ،ﻣﻘﺪار
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﻰ داﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ٔ
آن ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻴﺶﺗﺮ )ﺑﻴﺶ از  ۸۰درﺻﺪ( ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ،ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژى
وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻰ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ در ٔ
ٔ
ﺑﺮاى ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺣﻴﺎت اﺳﺖ .ﭘﻠﻰﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ،
١٤

دىﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﮐﺎروز و ﻣﺎﻟﺘﻮز ،ﻣﻨﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ
ﮔﻠﻮﮐﺰ ،ﻓﺮوﮐﺘﻮز ،ﻣﺎﻧﻮز و ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز و ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪودى از ﭘﻨﺘﻮزﻫﺎ
ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺎدى از اﻧﺮژى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﻴﻮر را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﻻﮐﺘﻮز
)ﻗﻨﺪ ﺷﻴﺮ( ﺑﺮاى ﻣﺮغﻫﺎ ارزش اﻧﺮژى ﮐﻤﺘﺮى دارد .زﻳﺮا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻻﮐﺘﺎز ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻫﻀﻢ ﻻﮐﺘﻮز ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ:
۱ــﻣﻨﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎ۲ ،ــ اوﻟﻴﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎ۳ ،ــ ﭘﻠﻰﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎ.
۱ــ ﻣﻨﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎ :ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﻨﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﻟﮑﻮل آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﻮز )ﻗﻨﺪ
۳ﮐﺮﺑﻨﻰ( ،ﺗﺘﺮوز )ﻗﻨﺪ  ۴ﮐﺮﺑﻨﻰ( ،ﭘﻨﺘﻮز )ﻗﻨﺪ  ۵ﮐﺮﺑﻨﻰ( و ﻫﮕﺰوز )ﻗﻨﺪ
 ۶ﮐﺮﺑﻨﻰ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪ ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﻰ )ﻫﮕﺰوزﻫﺎ(
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﮔﻠﻮﮐﺰ ،ﻓﺮوﮐﺘﻮز ،ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز و ﻣﺎﻧﻮز .ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻨﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز در ﻃﻴﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﻠﻮﮐﺰ اﺳﺖ.
اﺳﺖ .ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ٔ
۲ــ اوﻟﻴﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎ :ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺣﺎوى دو ﻳﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶﺗﺮى ﻣﻨﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻧﺪ ،وﻟﻰ از ﭘﻠﻰﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻧﺪ،
اﺻﻄﻼﺣﺎً اوﻟﻴﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .اوﻟﻴﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
دى ﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎ ،ﺗﺮى ﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎ ،ﺗﺘﺮاﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎ و ﭘﻨﺘﺎﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮغ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اوﻟﻴﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن ﺳﺎﮐﺎروز و ﻣﺎﻟﺘﻮز در ٔ
از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ اوﻟﻴﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎﻳﻰ
ﺑﺎ ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر واﺣﺪ ﻗﻨﺪى ﺳﺎده اﻫﻤﻴﺖ ﮐﻢﺗﺮى دارﻧﺪ.
۳ــ ﭘﻠﻰ ﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎ :اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ از
اﺗّﺼﺎل ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻣﻨﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺘﻮزانﻫﺎ
و ﻫﮕﺰوزانﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻨﺘﻮزانﻫﺎ در اﺛﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ،ﻗﻨﺪﻫﺎى ۵ﮐﺮﺑﻨﻰ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .آراﺑﺎن و زاﻳﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﺘﻮزان ﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻫﮕﺰوزانﻫﺎ در اﺛﺮ
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ،ﻗﻨﺪﻫﺎى  ۶ﮐﺮﺑﻨﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻠﻮﮐﺎنﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ،دﮐﺴﺘﺮﻳﻦ و ﮔﻠﻴﮑﻮژن و ﻓﺮوﮐﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻮﻟﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّ ى و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱:ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﻫﮕﺰوزانﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ؛
ذﺧﻴﺮه ﻗﻨﺪى ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ و در ﻏﻼت ،داﻧﻪﻫﺎ و
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ،
۴ــ وﻗﺘﻰ ﮐﻪ در ﺟﻴﺮه وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺟﺬب و ﻣﻮرد
ٔ
رﻳﺸﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎى ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرى ﻣﺸﺨﺼﻰ ﻣﻰﺷﻮد؛
اﺳﺖ .ﮔﻠﻴﮑﻮژن ﭘﻠﻰﺳﺎﮐﺎرﻳﺪى ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻰ در ﺑﺪن
وﺳﻴﻠﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻴﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
۵ــ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ
ٔ
ٔ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺟﻮد دارد.
ﺟﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد.
ﺳﻠﻮﻟﺰ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎى ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﻟﻰ
در ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﺑﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ
اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراءﺑﻨﻔﺶ در
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎومﺗﺮ اﺳﺖ .ﺳﻠﻮﻟﺰ ،ﮐﻪ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Dﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ٔ
ٔ
دﻫﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻟﻴﺎف ﺧﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﺎ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﮑﻮﺗﻴﻨﻴﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ از اﺳﻴﺪ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮدن آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻠﻮﻻز در دﺳﺘﮕﺎه آﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮدن در ﭼﺮﺑﻰ ﻳﺎ آب ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ
ﮔﻮارش ﻣﺮغ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻀﻢ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاى ﻃﻴﻮر ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژى
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ:
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻰﺷﻮد.
۱ــ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫـﺎى ﻣـﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻰ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫـﺎى
ﻫﻤﻰ ﺳﻠﻮﻟﺰ ،ﻣﺨﻠﻮﻃﻰ از ﻫﮕﺰوزانﻫﺎ و ﭘﻨﺘﻮزانﻫﺎﺳﺖ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮد .ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ ،ﻗﺴﻤﺖ  A، E، Dو .K
۲ــ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺷﺎﻣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎى ﮔﺮوه
ﭼﻮﺑﻰ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ﮐﺎرى ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،B۱۲ ،B۶ ،B۲ ،B۱) B .اﺳﻴﺪ ﻧﻴﮑﻮﺗﻴﻨﻴﮏ ،اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﻴﮏ ،اﺳﻴﺪ
ﻋﺼﺎره ﻓﻮﻟﻴﮏ ،ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ و ﮐﻮﻟﻴﻦ( و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ) Cاﺳﻴﺪ اﺳﮑﻮرﺑﻴﮏ( اﺳﺖ.
دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ٔ
ٔ
۲
۱
ﻣﺎده ﻣﻐﺬّ ى ﻣﻮرد
ﺑﺪون ازت )  (NFEﻳﺎ ﻗﻨﺪﻫﺎى ﻣﺤﻠﻮل و اﻟﻴﺎف ﺧﺎم ﺗﻘﺴﻴﻢ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cﺗﻮﺳﻂ ﻃﻴﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ٔ
ﻋﺼﺎره ﻋﺎرى از ازت از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻧﻴﺎز در ﺟﻴﺮه ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاى اﻧﺪازهﮔﻴﺮى
ٔ
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ )اﺳﺘﺮس(
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
اﻓﺰودن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cدر ٔ
 ٪ +ﭼﺮﺑﻰ ﺧﺎم ٪ +ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم٪ +رﻃﻮﺑﺖ( NFE = ۱۰۰-
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
) ٪ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ٪ +اﻟﻴﺎف ﺧﺎم
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ در ﺑﺪن
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ
ذﺧﻴﺮه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و از راه ادرار دﻓﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰء وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ، B۱۲
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﻰ آﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﺳﺎﻳﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﺑﺪن ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎزاد آﻧﻬﺎ
۱ــ از اﺟﺰاى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻏﺬاﻫﺎﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ،ﭼﺮﺑﻰ ،از راه ادرار دﻓﻊ ﻣﻰﺷﻮد .ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺪاوم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺤﻠﻮل در آب از
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و آب ﺗﻔﺎوت دارد؛
ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻴﺮه ،ﺑﺮاى ﭘﻴﺶﮔﻴﺮى از ﺑﺮوز ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ﺿﺮورى اﺳﺖ.
۲ــ در ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ وﺟﻮد دارد؛
ﻣﺼﺮف زﻳﺎد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺤﻠﻮل در آب ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻓﻊ
۳ــ ﺑﺮاى رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ،ﺳﻼﻣﺘﻰ و ﻧﮕﻪدارى ﺑﺪن ﺳﺮﻳﻊ آن در ادرار ،ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻰ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻰدﻫﺪ.
)Nitrogen Free Extract (NFE
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اﻏﻠﺐ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻃﻴﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻧﻤﻰﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاى ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮐﺎﻓﻰ آﻧﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
روﻏﻦ ﮐﺒﺪ ﻣﺎﻫﻰ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  D٣اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﻫﺎى وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Dﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﻴﻮر ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ،ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺴﻴﻢ،
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﻴﺰان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻴﻮان در ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎب
ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد.
ﮐﻤﺒﻮد اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﻰ رﺷﺪ ،راﺷﻴﺘﻴﺴﻢ  ۱و
اﺳﺘﺌﻮﻣﺎﻻﺳﻰ ۲ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﻟﻨﮕﺶ ،ﻗﻮﺳﻰ و ﮐﺞ ﺷﺪن ﭘﺎﻫﺎ
و ﺷﮑﺴﺘﮕﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
ذﺧﻴﺮه ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﮐﻠﺴﻴﻢ در
زﻳﺎدى وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Dﺑﺎﻋﺚ
ٔ
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﻧﺮم ﻣﻰﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و
در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ و ﺷﮑﺴﺘﮕﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  :Eآﻟﻔﺎ ﺗﻮ ﮐﻮﻓﺮول ،ﻓﻌﺎل ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮم ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﻰ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eاﺳﺖ .وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eﺧﻴﻠﻰ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
اﮐﺴﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eدر ﺑﺪن اﻋﻤﺎل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﮑﻰ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
۱ــ داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ آﻧﺘﻰاﮐﺴﻴﺪان ﻃﺒﻴﻌﻰ؛
۲ــ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز اﺳﻴﺪﻫﺎى ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ؛
ﺑﺮﻧﺪه رادﻳﮑﺎل آزاد۳؛
۳ــ از ﺑﻴﻦ ٔ
ﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻨﻔﺲ ﻋﺎدى ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ؛
۴ــ ﺷﺮﮐﺖ ٔ
۵ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﮔﺮددار.
۶ــ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن
ﺟﻮاﻧﻪ داﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺳﺒﺰ و داﻧﻪﻫﺎى
داﻧﻪ ﻏﻼت ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ٔ
ٔ
روﻏﻨﻰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eدﭼﺎرﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ

١ــ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻰ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  :Aاﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ را در ﺑﺪن اﻧﺠﺎم
ﻣﻰدﻫﺪ:
۱ــ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻰ را در ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ اﻳﻔﺎ ﻣﻰﮐﻨﺪ؛
۲ــ در رﺷﺪ و ﺣﻔﻆ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺸﺎى ﭘﻮﺷﺸﻰ ﺿﺮورى
اﺳﺖ؛
۳ــ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺶ دارد؛
۴ــ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮان ﺿﺮورى اﺳﺖ.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aدر ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻴﻮاﻧﻰ وﺟﻮد دارد و
ﮐﺒﺪ ﻳﺎ روﻏﻦ ﮐﺒﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود.
زرده ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﭼﺮﺑﻰ ﺷﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از اﻳﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ٔ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ وﺟﻮد دارد.
ﮐﻤﺒﻮد اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ،ﺷﺐ ﮐﻮرى ،اﺧﺘﻼل در
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ،ﺳﺨﺖﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ،ورم ﻳﺎ ﺳﺨﺖﺷﺪن ﻣﻔﺎﺻﻞ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ دﻓﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد و زﻳﺎدى آن ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻢ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد .ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻰاﺷﺘﻬﺎﻳﻰ،
ﮐﺎﻫﺶ وزن ،ﺿﺨﻴﻢﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺘﺨﻮان و
ﺷﮑﺴﺘﮕﻰ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدى اﺳﺘﺨﻮان ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  :Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Dاﺻﻄﻼﺣﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮاى ﺗﻌﺪادى
از ﻣﺸﺘﻘﺎت اﺳﺘﺮولﻫﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ از راﺷﻴﺘﻴﺴﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻓﺮم آن ﻳﻌﻨﻰ ﮐﻮﻟﻪﮐﻠﺴﻴﻔﺮول )وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ( D٣در
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ اﺳﺘﺨﻮان و
ٔ

۱ــ ﺑﻴﻤﺎرىاى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻳﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﻳﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Dﺳﺒﺐ ﮐﺞ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻰﺷﻮد.
۲ــ ﺑﻴﻤﺎرىاى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻳﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﻳﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Dﺳﺒﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﺮﻣﻰ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻰﺷﻮد.
۳ــ رادﻳﮑﺎلﻫﺎى آزاد ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه و ﻗﺎدرﻧﺪ ﻏﺸﺎﻫﺎى ﺳﻠﻮﻟﻰ ،آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻪاى را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﺳﺖ ﻳﮑﻰ از ﺳﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻣﺸﺨﺺ؛ ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺴﻔﺎﻟﻮﻣﺎﻻﺳﻰ ،۱ﺗﺮاوش
آب در زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪاى را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
زﻳﺎدى ﻣﺼﺮف وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺧﻮنرﻳﺰى
داﺧﻠﻰ ،اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﻰ ،ادم )اﻓﺰاﻳﺶ آب ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻓﺘﻰ( و ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻏﺪد داﺧﻠﻰ ﺷﻮد.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  :Kاﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن ﻣﺸﻬﻮر
اﺳﺖ ،دو ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  K۱و  K٢دارد .ﻣﻨﺎدﻳﻮن )وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺎده ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺎرى
 ،( K٣ﻳﮏ ٔ
در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد.
ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺳﺒﺰ و ﺧﺸﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻰ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
داﻧﻪﻫﺎ و
ٔ
ﮐﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Kﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺧﻴﺮ در اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن و ﺧﻮنرﻳﺰىﻫﺎى
ﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻮد.

۲ــ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺤﻠﻮل در آب
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ) B۱ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ( :اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در آب ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺣﻞ ﻣﻰﺷﻮد
ﻣﺰه و ﺑﻮى ﺧﺎﺻﻰ دارد و در ﻧﻘﺶ ﻳﮏ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ ۲در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ
اﻧﺮژى ﻋﻤﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
داﻧﻪﻫﺎى ﻏﻼت و ﻓﺮآوردهﻫﺎى آﻧﻬﺎ ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪﻫﺎ و ﭘﻮدر ﻳﻮﻧﺠﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻏﻨﻰ ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدى ،ﺗﻤﺎم
ﻣﮑﻤﻞ
ﺟﻴﺮهﻫﺎى ﻃﻴﻮر ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﻰ ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ دارﻧﺪ و ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ اﻓﺰودن ّ
ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
از ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ اﺷﺘﻬﺎ
دارد .اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ ﺑﻰاﺷﺘﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
وزن ،ﭘﺮﻫﺎى ﻓﺮﺳﻮده ،ﺿﻌﻒ ﭘﺎﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ) B۲رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ( :اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل در آب و
ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ،
ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ .رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ ﺑﻪ ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺒﺰّ ،
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮىﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎى

اﮐﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و اﺣﻴﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺑﺮاى
رﺷﺪ و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺿﺮورى اﺳﺖ.
ﮐﻤﺒﻮد رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى اﺛﺮ
ﺑﮕﺬارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ دو ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻰ و ﻏﻼف
ﻣﻴﻠﻴﻦ ﺑﻌﻀﻰ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﻋﺼﺒﻰ اﺻﻠﻰ وارد ﻣﻰﺷﻮد .ﺗﻐﻴﻴﺮات در
ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﮏ ،ﺧﻤﻴﺪﮔﻰ ﻧﺎﺧﻦ و ﻓﻠﺠﻰ را در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى در ﺣﺎل
رﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﮐﻤﺒﻮد اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﻣﺮغﻫﺎى ﻣﺎدر ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺟﻮﺟﻪ درآورى ﺗﺨﻢﻣﺮغ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﻪ رﺷﺪ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻰ
ﺟﻨﻴﻦ در داﺧﻞ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
اﺳﻴﺪ ﻧﻴﮑﻮﺗﻨﻴﮏ )ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ( :اﺳﻴﺪ ﻧﻴﮑﻮﺗﻨﻴﮏ در ﻏﻼت و
ﻓﺮآوردهﻫﺎى آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ در ﻣﮑﻤﻞﻫﺎى ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ
اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
اﺳﻴﺪ ﻧﻴﮑﻮﺗﻨﻴﮏ ﺟﺰﺋﻰ از دو آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮﺧﺖو
ﺳﺎز ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ،ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.
اﺳﻴﺪ ﻧﻴﮑﻮﺗﻨﻴﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﺣﻴﻮان از ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﻣﻮﺟﻮد
در ﺟﻴﺮه ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد.
ﮐﻤﺒﻮد اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎى ﭘﻮﺳﺘﻰ و
اﻟﺘﻬﺎب و زﺧﻢ در دﻫﺎن ،زﺑﺎن و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ) B۶ﭘﻴﺮﻳﺪوﮐﺴﻴﻦ( :اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﮔﻮﺷﺖ ،ﮐﺒﺪ و
در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى ﺳﺒﺰ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻏﻼت وﺟﻮد دارد .ژل روﻳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻏﻨﻰﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺖ.
ﮐﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  B۶در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ،از ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ
رﺷﺪ و ﻋﻮارض ﻋﺼﺒﻰ وﻳﮋهاى در آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ .در ﻃﻴﻮر
ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﻮﺟﻪ در آورى ﺗﺨﻢ ،ﺑﻪ
ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.

۱ــ ﺑﻴﻤﺎرىاى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﺟﻮﺟﻪ ﻗﺪرت اﻳﺴﺘﺎدن و راهرﻓﺘﻦ ﻧﺪارد .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﺑﺎ ﺧﻮنرﻳﺰى و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎى ﻣﻐﺰ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
۲ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﻳﺎ ﻳﻮنﻫﺎى ﻓﻠﺰى ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.

١٧

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬّ ى و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱:ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﻴﮏ :اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﮏ
ﮐﻠﺴﻴﻤﻰ ﻳﺎ ﻧﻤﮏ ﺳﺪﻳﻤﻰ وﺟﻮد دارد .ﻧﻤﮏ ﮐﻠﺴﻴﻢ ،ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ
ﺷﮑﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮهﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺨﻤﺮ ،ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺑﻰ از اﻳﻦ
ﮐﺒﺪّ ،
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﺎﻗﺪ آناﻧﺪ.
ﮐﻤﺒﻮد اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﭘﻮﺳﺖ ،اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﻰ و
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎى ﻣﺨﺎﻃﻰ دوازدﻫﻪ در ﺟﻮﺟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ :ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺎ ﻧﺎم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Hﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ
ﻣﺨﻤﺮ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪ .ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ در ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ّ
ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ،ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد.
ﻣﺨﻤﺮ ،ﺑﺎدامزﻣﻴﻨﻰ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ
ﻏﻨﻰﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ ﮐﺒﺪّ ،
اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺒ ْﺰ ﺑﺮگ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮب ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ و ذرت ،ﮔﻨﺪم
و ﺳﺎﻳﺮ ﻏﻼت ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺎﻫﻰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻓﻘﻴﺮ آناﻧﺪ.
ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ در ﻣﺮغ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﻰ آن در
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ّاﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺳﺒﺐ ﻋﻮارض
ﺟﻠﺪى ،رﻳﺰش ﭘﺮ و ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻰﺷﻮد.
واژه ﻓﻮﻻﺳﻴﻦ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ
ﻓﻮﻻﺳﻴﻦ )اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﮏ(ٔ :
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮاى اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﮏ و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﻰ اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰرود .اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﮏ و ﻣﺸﺘﻘﺎت
آن در ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ﮐﺮﺑﻦ ﺳﺎده دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.
ﮐﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﮏ در ﻣﺮغ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﻰ ،ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
رﺷﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮﻫﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﻤﺒﻮد در ﻣﺮغﻫﺎى ﻣﺎدر ﺳﺒﺐ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻨﻴﻨﻰ ﺗﺨﻢ ﻣﻰﺷﻮد.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ) B۱۲ﺳﻴﺎﻧﻮﮐﻮﺑﺎﻻﻣﻴﻦ( :اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع
ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺬﮐﻮر ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻰ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ،ﻋﻨﺼﺮ ﮐﺒﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد.
اوﻟﻴﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  B۱۲ﻣﻴﮑﺮبﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﻮاﻧﻰ
ﻣﻨﺒﻊ ٔ
ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ ،ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﻰ وﺟﻮد دارد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ

وﻳﺘﺎﻣﻴﻦاﻧﺪ .ﮐﻤﺒﻮد اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ در رﺷﺪ ،ﺑﺮوز ﻋﻮارض
ﻋﺼﺒﻰ و اﺧﺘﻼل در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
ﮐﻮﻟﻴﻦ :ﮐﻮﻟﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻳﻌﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻰ ﻗﻮى
دارد .ﮐﻮﻟﻴﻦ ﮐﻠﺮاﻳﺪ ﺗﺮﮐﻴﺒﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ اﻓﺰوده
ﻣﻰﺷﻮد.
ﮐﻮﻟﻴﻦ ،ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﻰ از اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮﻟﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺸﻰ ﺣﻴﺎﺗﻰ دارد
و ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻋﺼﺒﻰ اﺳﺖ.
ﻣﺨﻤﺮ ،ﺳﻮﻳﺎ و ﺑﻘﺎﻳﺎى ﺗﻘﻄﻴﺮى ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻰ
ﮐﺒﺪ ،ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻰّ ،
ﮐﻮﻟﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﻰ ،اﺧﺘﻼﻻت رﺷﺪ و
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ :ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺨﺶﻫﺎى ﻏﻴﺮآﻟﻰ ﺧﻮراک ﻳﺎ
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺧﻮراک ﺑﻪ
دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ:
۱ــ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮ ﻧﻴﺎز ۱ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮى ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز آن در ﺟﻴﺮه زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﮔﺮدد.
۲ــ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢ ﻧﻴﺎز ۲ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮى ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن در ﺟﻴﺮه ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻴﻠﻰﮔﺮم در ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﻳﺎ
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ) (ppmﺑﻴﺎن ﻣﻰﮔﺮدد.
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ ،ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
وﻳﮋهاﻧﺪ ،ﺑﺮاى ﺗﺸﮑﻴﻞ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰى
درﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮﻧﻴﺎز
ﮐﻠﺴﻴﻢ ،ﻓﺴﻔﺮ ،ﺳﺪﻳﻢ ،ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ،ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﮐﻠﺮ ﺟﺰء ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﭘﺮﻧﻴﺎز ﻃﻴﻮرﻧﺪ.
ﮐﻠﺴﻴﻢ :ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮاى ﺗﺸﮑﻴﻞ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ و ﻧﮕﻪدارى آﻧﻬﺎ
ﺿﺮورى اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎل در اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن و ﭘﻴﺎمرﺳﺎﻧﻰ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
در ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻰ ﻧﻘﺶ دارد.
Micro
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ِ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺣﺎل رﺷﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ
ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ٔ
ﺑﺮاى ﺗﺸﮑﻴﻞ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﮐﻠﺴﻴﻢ
ﺟﻴﺮه ﻣﺮغﻫﺎى ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاى ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ
ٔ
ﻣﺼﺮف ﻣﻰﺷﻮد.
ﻧﺴﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ،
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ در ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ دﻳﮕﺮ
ﺑﻪﻃﻮرى ﮐﻪ ﻣﺎزاد ﮐﻠﺴﻴﻢ ٔ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ ،ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ،ﻣﻨﮕﻨﺰ و روى اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﻧﺴﺒﺖ
ﺟﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى
وزﻧﻰ  ۲ﺑﻪ  ۱ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاى ٔ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻻزم ﺑﺮاى ﻃﻴﻮر
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ.
ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ٔ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺮاى ﺟﺬب ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ از راه روده و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ آنﻫﺎ ،وﺟﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D
ﻧﻴﺰ ﺿﺮورى اﺳﺖ.
ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻠﺴﻴﻢ از ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان ،ﺳﻨﮓ آﻫﮏ و ﺻﺪف
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﮑﻠﺖ و اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ آﺳﻴﺐ
ِ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺣﺎل رﺷﺪ ،ﺑﻪ راﺷﻴﺘﻴﺴﻢ
ﻋﻤﺪه ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .اﻳﻦ ﮐﻤﺒﻮد در
و در ﺑﺎﻟﻎﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﮐﻰ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻓﺴﻔﺮ :اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ آن در ﺗﺸﮑﻴﻞ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ،
ﺑﺮاى ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺴﻔﺮ
ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﺘﺎﺗﻪ ۱اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آن ﺑﺮاى
ﻃﻴﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻃﻴﻮر در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺧﻮد ﻓﺎﻗﺪ
ِ
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﻮاﻧﻰ و ِ
آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻴﺘﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ِ
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢﻧﻴﺎز
ﻣﻌﺪﻧﻰ )ﻓﺴﻔﺮ اﻓﺰودﻧﻰ( ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻰ دارﻧﺪ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ ،ﻳﺪ ،آﻫﻦ ،ﻣﻨﮕﻨﺰ ،ﺳﻠﻨﻴﻮم و روى
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ ﺿﺮورى ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮ
داﻧﻪ ﻏﻼت )ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﻰ در
ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان و ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﻓﺮﻋﻰ ٔ
ٔ
ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم( ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻰ ﻓﺴﻔﺮﻧﺪ.
ﮐﻢ ﻧﻴﺎز در ﻓﻌﺎلﮐﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى آﻧﺰﻳﻤﻰ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻰ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎى
ِ
ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ در
ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺣﺎل رﺷﺪ ،آﻟﻰ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
ﻧﺮﻣﻰ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ اﺷﺘﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢ ﻧﻴﺎز ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮاﮐﻢ آﻧﻬﺎ
و رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮد.
در ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد .از آن ﺟﺎﻳﻰ

ﺳﺪﻳﻢ ،ﮐﻠﺮ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ :اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،زﻳﺮا ٔ
ﻧﮕﻪدارى ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰى ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻰ و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﺳﻴﺪ ــ
ﺑﺎز ،ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﻧﺴﺒﺖﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺪﻳﻢ ،ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ،ﮐﻴﻔﻴﺖ
و ﮐﻠﺮ ﺑﺮاى رﺷﺪ،
ٔ
ٔ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮورت دارد.
ﺳﺪﻳﻢ و ﮐﻠﺮ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺿﺮورى ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮغ ،از ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮاﮐﻢ زﻳﺎد ﻧﻤﮏ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ
ﻣﻌﻴﻨﻰ در ٔ
ﻣﺼﺮف زﻳﺎد آب ،ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ،ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻬﻮﻳﻪ ،ﺧﻴﺴﻰ ﺑﺴﺘﺮ،
ﻣﺪﻓﻮع آﺑﮑﻰ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻋﻼﺋﻢ اﺻﻠﻰ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺪﻳﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزده
ﺧﻮراک اﺳﺖ .ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺮ در ﻃﻴﻮر ﺳﺒﺐ واﮐﻨﺶ ﻋﺼﺒﻰ ﺑﺎ ﺻﺪاى
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ آﺳﻴﺐﻫﺎى ﮐﻠﻴﻮى ﻣﻰﺷﻮد.
ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢﺷﺪن ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ،ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن راﻧﺪﻣﺎن
ﻏﺬاﻳﻰ ،ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻻﻏﺮى ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﻰ در ﺟﻴﺮهﻫﺎى
ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻴﻮر ﺧﻮراﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﻰ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
ﻣﮑﻤﻞ ﺿﺮورﺗﻰ ﻧﺪارد.
وﺟﻮد دارد و اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
دﻫﻨﺪه اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ،
ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ :ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ،ﮐﻪ از اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﺑﺮاى رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﮑﻠﺖ و ﻓﻌﺎلﮐﺮدن ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ،ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ
ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻋﺼﺎب ﺿﺮورى اﺳﺖ.

۱ــ ﻓﺴﻔﺮ در داﻧﻪﻫﺎى ﻏﻼت ﺑﻪﺻﻮرت اﻣﻼح اﺳﻴﺪ ﻓﻴﺘﻴﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻧﻴﺰ از اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﮏ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﮐﻪ ﺧﺎکﻫﺎ ﺣﺎوى ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢﻧﻴﺎز ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺬبﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰاى ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﻰ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧﻰ را در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز و ﻳﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰودن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاى
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺟﺬب ﮐﺎﻓﻰ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪه ﺿﺮورى ﺑﺎﺷﺪ.
آﻫﻦ :اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺨﺸﻰ از ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ
ﻋﻼﻣﺖ ﮐﻤﺒﻮد آن ﮐﻢ ِ
ﺧﻮﻧﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﻮﭼﮑﻰ و ﮐﻢرﻧﮕﻰ ﺳﻠﻮلﻫﺎى
ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ .ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻫﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
در ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺲ :اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﺑﺮاى ﺟﺬب آﻫﻦ و ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺑﺪن ﻻزم اﺳﺖ و ﮐﻤﺒﻮد آن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻮل ﻗﺮﻣﺰ
ﺧﻮن را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻰﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢﺧﻮﻧﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼل در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ و ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧﻰ
از دﻳﮕﺮ ﻋﻮارض ﮐﻢﺑﻮد آن اﺳﺖ.
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺟﻴﺮهﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ از ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﻰ
ﻣﺲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﮐﻤﺒﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ،آن
ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﻏﺪه
ﻳﺪ :اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻴﺮوﮐﺴﻴﻦ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ٔ
ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻳﺪ در ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﻰ
ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺑﺮاى آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻻزم ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻴﺮوﮐﺴﻴﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ٔ
ﻋﺎرﺿﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺑﺴﺎزد ﺑﺰرگ ﻣﻰﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ٔ
ِ
ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻴﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﻰ
ﻣﻮاد
ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﻳﺪ دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ از ّ
در ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﻨﮕﻨﺰ :ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺗﺨﻤﮏﮔﺬارى ،رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ ،رﺷﺪ ﺑﺪن و رﺷﺪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ
دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﻰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .در رﻓﺘﮕﻰ
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ﺗﺎﻧﺪون ،ﮐﺞﺷﺪن ﻣﻨﻘﺎر ،ﮐﻮﺗﺎه و ﺿﺨﻴﻢﺷﺪن ﭘﺎﻫﺎ و ﺑﺎلﻫﺎ از ﻋﻼﺋﻢ
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﻃﻴﻮر اﺳﺖ.
ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﮑﻤﻞﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ در ﺟﻴﺮه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
دﻫﻨﺪه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﮐﺒﺎﻟﺖ :اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻳﮑﻰ از اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻰ اﻳﻔﺎى وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
از آنﺟﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﮐﺒﺎﻟﺖ ﺟﺰﻳﻰ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  B۱۲اﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ
ﮐﻤﺒﻮدى ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮح داده ﺷﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺒﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ
ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻰ در ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺒﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﻣﻰﺷﻮد.
روى :روى در ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ذﺧﻴﺮه و ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ،اﻳﻔﺎى
ﻧﻘﺶ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن و ﺗﻌﺎدل اﻟﮑﺘﺮوﻟﻴﺖﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
روى ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻦ
 DNAﻣﻰﺷﻮد.
آﺷﮑﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮد روى ﺑﻰاﺷﺘﻬﺎﻳﻰ و ﻣﺘﻮﻗﻒﺷﺪن
رﺷﺪ و ﺗﺸﮑﻴﻞ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ.
ﺳﻠﻨﻴﻮم :وﺟﻮد ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺑﺮاى ﺟﺬب و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eﺿﺮورى اﺳﺖ و ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻤﺒﻮد
آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻮارض ﮐﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ،Eﻳﻌﻨﻰ ﮐﻤﻰ رﺷﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻋﻀﻼﻧﻰ اﺳﺖ.
ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﻰ
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ
۱ــ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن از ﻳﮏ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ٔ
ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ
۲ــ ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ٔ
ﺑﺮاى ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻴﻠﻢ
۳ــ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﮔﺰارﺷﻰ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻠﻤﻰ ﻳﺎ
ٔ
را در ﮐﻼس ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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۴ــ۱ــ اﻧﻮاع اﻧﺮژى ﻏﺬاﻳﻰ
اﻧﺮژى ﻳﮏ ﻣﺎدهى ﻏﺬاﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ از آنﮔﺮوه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ
ﮐﻪ در ﺑﺪن اﮐﺴﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﮔﺮدد .اﻧﺮژى از ﻟﺤﺎظ
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ ﻃﻴﻮر را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ .ﺗﻤﺎم
ّ
ﮐﻤﻰ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ٔ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ ﻃﻴﻮر ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺮژى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺎﻳﻪﮔﺬارى
ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻴﻮر در اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى اﻧﺮژى ﺑﺮﺣﺴﺐ
ٔ
ﺑﺪن در ﻧﻤﻮدار ۱ــ ٢ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺮژى دﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪﻓﻮع
اﻧﺮژى دﻓﻌﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ادرار
و ﮔﺎزﻫﺎى ﺗﺨﻤﻴﺮى
ﮐﻞ اﻧﺮژى ﺧﻮراک
)اﻧﺮژى ﺧﺎم(

)ﺣﺮارت اﻓﺰاﻳﺸﻰ(
اﻧﺮژى ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه

اﻧﺮژى ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺮارت

)اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮى(

ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻮاد
ﻣﻐﺬى
اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز
)اﻧﺮژى ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻰ(

اﻧﺮژى ﺑﺮاى ﻧﮕﻪدارى ﻳﺎ
ﺑﻘﺎى ﺣﻴﻮان

اﻧﺮژى وﻳﮋه ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺺ

اﻧﺮژى ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪات
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻴﻮر

ﻧﻤﻮدار ۱ــ٢ــ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى اﻧﺮژى ﻏﺬاﻳﻰ
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اﻧﺮژى ﮐﻞ ﻳﺎ اﻧﺮژى ﺧﺎم :ﻃﻴﻮر اﻧﺮژى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را
از ﺧﻮراک ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻘﺪار ﮐﻞ اﻧﺮژى ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺧﻮراک ﺑﺎ
ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ اﻧﺮژى ﺣﺮارﺗﻰ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
ﺧﻮراک را ﻣﻰﺳﻮزاﻧﻨﺪ و ﻣﻘﺪار ﺣﺮارﺗﻰ را ﮐﻪ در اﺛﺮ اﮐﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
ﮐﺎﻣﻞ ﻳﮏ واﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآورﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺮژى اﻧﺮژى ﺧﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﻴﺰان اﻧﺮژى ﮐﻞ ﻳﺎ
وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻤﺐ ﮐﺎﻟﺮى
اﻧﺮژى ﺧﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا ﺑﻪ ٔ
ﻣﺘﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ٦ــ.(١
دﻣﺎﺳﻨﺞ

ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق

ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻏﺬا

ﺑﻤﺐ

آب
ﺷﮑﻞ ٦ــ١ــ ﺑﻤﺐ ﮐﺎﻟﺮى ﻣﺘﺮ

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺮژى ﺧﺎم ،در ارزﻳﺎﺑﻰ
ﺧﻮراک ،ارزش ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﻰ دارد و از اﻧﺮژىﻫﺎى دﻳﮕﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
واﺣﺪﻫﺎى اﻧﺮژىاى ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻃﻴﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮى دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﮐﺎﻟﺮى ،ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى )ﻣﻌﺎدل
 ۱۰۰۰ﮐﺎﻟﺮى( ،ﻣﮕﺎ ﮐﺎﻟﺮى )ﻣﻌﺎدل  ۱۰۰۰۰۰۰ﮐﺎﻟﺮى( ،ژول،
ﮐﻴﻠﻮژول و ﻣﮕﺎ ژول.
اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ :ﮐﻞ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ
٢٢

)اﻧﺮژى ﺧﺎم ﻳﺎ اﻧﺮژى ﮐﻞ( ﺑﺮاى ﺣﻴﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺖ.
ﻧﺸﺪه ﺧﻮراک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪﻓﻮع از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﻰﺷﻮد
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻀﻢ ٔ
ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﻰ
ﮐﻪ اﻧﺮژى آن ﻧﻴﺰ دﻓﻊ ﻣﻰﺷﻮد .اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻧﺮژى ٔ
ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻴﻮان و اﻧﺮژى دﻓﻊ ﺷﺪه را اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ٔ
اﻧﺮژى ﻣﺪﻓﻮع  -اﻧﺮژى ﮐﻞ = اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻴﺎرى ﻧﺴﺒﻰ ﺑﺮاى
ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن ارزش ﺧﻮراک ﺑﻪﮐﺎر رود .وﻟﻰ ﭼﻮن ﺗﻤﺎم اﻧﺮژى
ﺟﺬب ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد و ﻣﻘﺪارى از آن ﻧﻴﺰ از
راهﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﺗﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻴﺰ دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻧﺮژى ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﻔﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻏﺬا ﺑﺮاى
و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
ٔ
ﺣﻴﻮان ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪﻓﻮع و ادرار ﺑﺎ ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻠﻮاک دﻓﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
و ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﺪﻓﻮع از ادرار ﺑﺮاى اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞﻫﻀﻢ
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ
ﻫﻀﻢ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮاى ﺟﻴﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﺷﻮد.
اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز )ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻰ( :اﻳﻦ اﻧﺮژى
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ در
ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ واژه ﺑﺮاى ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ٔ
ٔ
ﻃﻴﻮر اﺳﺖ و ﻣﻌﺎدل اﻧﺮژى ﺧﺎم )ﮐﻞ( ﻣﻨﻬﺎى اﻧﺮژى ﺧﺎم ﻣﺪﻓﻮع،
ادرار و ﮔﺎزﻫﺎى ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻀﻢ )اﻧﺮژى ﺧﺎم دﻓﻌﻰ( اﺳﺖ.
اﻧﺮژى ﺧﺎم دﻓﻌﻰ  -اﻧﺮژى ﮐﻞ = اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز
ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى ﮔﺎزﻫﺎ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز از ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى ﺧﺎم ﻣﻨﻬﺎى اﻧﺮژى ﺧﺎم
دﻓﻌﻰ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ.
اﻧﺮژى ﺧﺎﻟﺺ :ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ﻣﻨﻬﺎى
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻣﺎﺳﺖ .اﻳﻦ اﻧﺮژى ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ
اﻧﺮژى ﺗﻠﻒ ٔ
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺮژى ﻻزم ﺑﺮاى ﻧﮕﻪدارى ﻳﺎ ﺑﺮاى ﻧﮕﻪدارى و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
از اﻳﻦ اﻧﺮژى ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺮاى ﻃﻴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﮔﺮﻣﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  -اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز = اﻧﺮژى ﺧﺎﻟﺺ
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آزﻣﻮن ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ )(۱
۱ــ ﭼﺮا ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ دارد؟
۲ــ ﺟﻴﺮه را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ؟
ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ اﺟﺰاﻳﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ؟
۳ــ ٔ
۴ــ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن از ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد؟
ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﻰ  ۱۰ﮔﺮم و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﮏﮐﻦ )آون( و ﺧﺸﮏﺷﺪن،
۵ــ در آزﻣﺎﻳﺸﻰ وزن ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ٔ
ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﻰ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ؟
ﻣﺎده ﺧﺸﮏ اﻳﻦ ٔ
وزن آن  ۸ﮔﺮم ﻣﻰﺷﻮد .درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ و ٔ
۶ــ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آﻟﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
۷ــ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ از ﭼﻪ واﺣﺪﻫﺎﻳﻰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؟
ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪاى اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ۸ــ از ٔ
۹ــ اﻧﻮاع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟
۱۰ــ ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ را در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ؟
۱۱ــ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎى ﻣﻬﻢ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۱۲ــ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ در ﺑﺪن ﭼﻪ وﻇﺎﻳﻔﻰ دارد؟
۱۳ــ ﭼﺮﺑﻰ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﺎ ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﺷﻮد؟
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ﭼﻴﺴﺖ؟
۱۴ــ
وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻰ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ در ٔ
ٔ
۱۵ــ ﭼﺮا ﻻﮐﺘﻮز )ﻗﻨﺪ ﺷﻴﺮ( ﺑﺮاى ﻣﺮغﻫﺎ از ارزش اﻧﺮژىزاﻳﻰ ﮐﻤﺘﺮى ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
۱۶ــ ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۱۷ــ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز در ﻃﻴﻮر ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
۱۸ــ ﭼﺮا ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺮاى ﻃﻴﻮر ،ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژى ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻰﺷﻮد؟
۱۹ــ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﻰ اﺳﺖ؟
ﻣﺎده ﻣﻐﺬّ ى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻰﺷﻮد؟
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر ،ﻳﮏ ٔ
۲۰ــ ﭼﺮا وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ) Cاﺳﻴﺪ اﺳﮑﻮرﺑﻴﮏ( در ٔ
۲۱ــ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻰ و ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟
۲۲ــ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Eدر ﺑﺪن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟
۲۳ــ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Kﺑﻪ ﻧﺎم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  .........ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲۴ــ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ،B۱۲ﻋﻨﺼﺮ  .......وﺟﻮد دارد.
۲۵ــ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲۶ــ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ ﭘﺮ ﻧﻴﺎز در ٔ
 ۲۷ــ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آن ﺑﺮاى ﻃﻴﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
٢٣
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ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ ﻣﻰﺷﻮد؟
۲۸ــ ﺗﺮاﮐﻢ زﻳﺎد ﻧﻤﮏ ٔ
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر ،ﺿﺮورى اﺳﺖ؟
۲۹ــ ﭼﺮا اﻓﺰودن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢﻣﺼﺮف در ٔ
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ ﻃﻴﻮر را  .......ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ.
۳۰ــ از ﻟﺤﺎظ ّ
ﮐﻤﻰ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ٔ
۳۱ــ اﻧﻮاع اﻧﺮژى ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﻣﺎده
ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻴﻮان و اﻧﺮژى دﻓﻊ ﺷﺪه را اﻧﺮژى ٔ ........
۳۲ــ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻧﺮژى ٔ
ﺧﻮراﮐﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
۳۳ــ ﭼﺮا اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ در ﻃﻴﻮر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؟
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ ﻃﻴﻮر ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
۳۴ــ ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ٔ
۳۵ــ اﻧﺮژى ﺧﺎم )ﮐﻞ( ﻣﻨﻬﺎى اﻧﺮژى ﺧﺎم ﻣﺪﻓﻮع ،ادرار و ﮔﺎزﻫﺎى ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻀﻢ ﭼﻪ ﻧﻮع اﻧﺮژى اﺳﺖ؟
ب( اﻧﺮژى ﺧﺎﻟﺺ
اﻟﻒ( اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
د( اﻧﺮژى ﺧﺎم
ج( اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز
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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
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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.

٣٥

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻰ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۲ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

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(

٣٦

١٥

٢٠

١٥

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻰ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۲ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

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؟

٣٧

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراک
ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن و ٔ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/٣ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ )(٣

ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن و ﺗﻬﻴ ٴﻪ ﺧﻮراک
زﻣﺎن آﻣﻮزش )ﺳﺎﻋﺖ(
ﻧﻈﺮى

ﻋﻤﻠﻰ

۱۰

۴۰

ﻫﺪف ﮐﻠﻰ
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﺗﻐﺬﻳﻪاى و ﻣﺨﻠﻮطﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ
ٔ

ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻰ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ:
ﻫﺪفﻫﺎى رﻓﺘﺎرى :ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن اﻳﻦ ٔ
۱ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺪاول ﺗﻐﺬﻳﻪاى را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ ﻃﻴﻮر ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ.
۲ــ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ را در ٔ
۳ــ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى آﺳﻴﺎب و ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﮐﻨﺪ.
۴ــ َاﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ٔ

٣٨

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراک
ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن و ٔ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/٣ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

١ــ٣ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﺗﻐﺬﻳﻪاى
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،در ﺟﺪاول ﺗﻐﺬﻳﻪاى و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ
آﻧﻬﺎ در ﺟﺪاوﻟﻰ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از
آﻧﻬﺎ در ﺟﻴﺮهﻧﻮﻳﺴﻰ ﻃﻴﻮر ﺑﻪ راﺣﺘﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮاى آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ )ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره ۱ــ (۳و ﺟﺪول اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻰ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ )ﺟﺪول
ٔ
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻰﺷﻮد.
ﺷﻤﺎره ۲ــ (۳و ٔ
ٔ
ﺷﻤﺎره ۱ــ ۳در ﺳﺘﻮن اول ﻧﺎم ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ و
در ﺟﺪول
ٔ
در ﺳﺘﻮنﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺮژى،
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل
ذرت را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ٔ
داﻧﻪ ّ
در ﺟﻠﻮى ﻧﺎم ذرت ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى آن ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺮژى
ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ) ۳۳۵۰ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم( ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
) ۸/۵درﺻﺪ( ،اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﮏ ) ۲/۲درﺻﺪ( ،ﮐﻠﺴﻴﻢ )۰/۰۲
درﺻﺪ( ،ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ) ۰/۰۸درﺻﺪ( و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﻮاد
ﻣﻐﺬى دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ در اداﻣﻪ ﺟﺪول آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻰ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺮﮐﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
و ﺑﺎ روشﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ ﻃﻴﻮر ،ﮐﻪ در ﺟﺪول ۲ــ ۳ﺑﺮاى ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ
آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻗﺪام ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﻤﺎره ۲ــ ۳اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻰ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ
در ﺟﺪول
ٔ
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ .در ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﺮاى ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  ...آﻣﺪه
ﺟﻴﺮه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ٔ
ﻣﻰﺷﻮد.

۲ــ۳ــ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در ﺟﻴﺮۀ ﻃﻴﻮر
ﺟﻴﺮه ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺣﺪود  ۶۰ﺗﺎ  ۶۵درﺻﺪ از ﻏﻼت را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ داﻧﻪﻫﺎى روﻏﻨﻰ و ﭘﻮدر
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژى و ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ از
ٔ
ﻣﺎﻫﻰ را ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺣﺪود  ۵درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪه را از ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧﻰ ،ﻣﮑﻤﻞﻫﺎى اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ و ﻣﮑﻤﻞﻫﺎى وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻰ و ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ﺟﻴﺮه ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺣﺪود  ۶۵ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ از ﻏﻼت
در ٔ
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ داﻧﻪﻫﺎى
ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژى ﺟﻴﺮه و ﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪ از
ٔ
روﻏﻨﻰ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻰ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه و ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ ،ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎى اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎى
وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻰ و ﻣﻌﺪﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎى
ﻏﺬاﻳﻰ ﻃﻴﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﮐﻤﺒﻮدى اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد زﻳﺮا ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى ﺟﻴﺮه ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺑﻴﻤﺎرى
در ﻃﻴﻮر ﻣﻰﺷﻮد.

٣٩

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراک
ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن و ٔ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/٣ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

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

اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
)(٪

اﺳﻴﺪ
ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﮏ
)(٪

)ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮى ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم(

ﮐﻠﺴﻴﻢ
)(٪

ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده
)(٪

ﺳﺪﻳﻢ
)(٪

ﮐﻠﺮ
)(٪

ذرت
ّ

۳۳۵۰

۸/۵

۲/۲

۰/۰۲

۰/۰۸

۰/۰۴

۰/۰۲

ﺟﻮ

۲۶۴۰

۱۱

۰/۸۳

۰/۰۳

۰/۱۷

۰/۱۵

۰/۰۴

ﮔﻨﺪم

۳۱۲۰

۱۱/۵

ــ

۰/۰۵

۰/۱۱

۰/۰۵

۰/۰۶

ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم

۱۳۰۰

۱۵/۷

۱/۷

۰/۱۴

۰/۲

۰/۰۶

۰/۰۵

ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
ٔ

۲۲۳۰

۴۴

۰/۴

۰/۲۹

۰/۲۷

۰/۰۵

۰/۰۱

ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان
ٔ

۱۵۴۳

۳۲

۰/۶

۰/۲۱

۰/۱۴

ــ

۰/۲

ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻰ

۲۵۸۰

۶۴/۲

۰/۲

۳/۷۳

۲/۴۳

۰/۶

۰/۶۵

ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ

۲۱۹۵

۵۴/۴

۰/۲۸

۸/۲۷

۴/۱

۰/۹۱

۱/۱۵

ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان

۲۱۵۰

۵۰/۴

۰/۳۶

۱۰/۳

۵/۱

۰/۶۹

۰/۷

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

ﻟﻴﺰﻳﻦ
)(٪

ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
)(٪

ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ
)(٪

ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
)(٪

ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ
)(٪

ذرت
ّ

۰/۳۸

۰/۲۶

۰/۱۸

۰/۱۸

۰/۰۶

۰/۲۹

ﺟﻮ

۰/۵۲

۰/۴

۰/۱۸

۰/۲۴

۰/۱۴

۰/۳۷

ﮔﻨﺪم

۰/۴

۰/۳۱

۰/۱۵

۰/۲۲

۰/۱۲

۰/۳۲

ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم

۱/۰۲

۰/۶۱

۰/۲۳

۰/۳۲

۰/۲۳

۰/۵

ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
ٔ

۳/۱۴

۲/۶۹

۰/۶۲

۰/۶۶

۰/۷۴

۱/۷۲

ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان
ٔ

۲/۳

۱

۰/۵

۰/۵

۰/۲۵

۱/۰۵

ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻰ

۳/۸۱

۵/۰۷

۱/۹۵

۰/۶۵

۰/۷۸

۲/۸۲

ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ

۳/۷۳

۳

۰/۷۵

۰/۶۶

۰/۳۶

۱/۷۴

ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان

۳/۲۸

۲/۶۱

۰/۶۹

۰/۹۶

۰/۲۷

۱/۷۴

ﻣﺎدۀ ﺧﻮراﮐﻰ

٤٠

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراک
ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن و ٔ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/٣ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺟﺪول ۲ــ۳ــ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻰ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ )ﻣﻨﺒﻊ (NRC, 1994
 ٠ﺗﺎ  ٣ﻫﻔﺘﮕﯽ
)دورۀ آﻏﺎزﻳﻦ(

 ٣ﺗﺎ  ٦ﻫﻔﺘﮕﯽ
)دورۀ رﺷﺪ(

 ٦ﺗﺎ  ٨ﻫﻔﺘﮕﯽ
)دورۀ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ(

۳۲۰۰

۳۲۰۰

۳۲۰۰

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم

٪

۲۳

۲۰

۱۸

اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﮏ

٪

۱

۱

۱

ﮐﻠﺴﻴﻢ

٪

۱

۰/۹

۰/۸

ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس

٪

۰/۴۵

۰/۳۵

۰/۳

ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ

٪

۰/۳

۰/۳

۰/۳

ﺳﺪﻳﻢ

٪

۰/۲

۰/۱۵

۰/۱۲

ﮐﻠﺮ

٪

۰/۲

۰/۱۵

۰/۱۲

آرژﻧﻴﻦ

٪

۱/۲۵

۱/۱

۱

ﻟﻴﺰﻳﻦ

٪

۱/۱

۱

۰/۸۵

ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ

٪

۰/۵

۰/۳۸

۰/۳۲

ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  +ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ

٪

۰/۹

۰/۷۲

۰/۶

ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن

٪

۰/۲

۰/۱۸

۰/۱۶

ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ

٪

۰/۸

۰/۷۴

۰/۶۸

واﺣﺪ

ﻣﺎدۀ ﻣﻐﺬّی

اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖو ﺳﺎز ﮐﻴﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮى ﺑﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم

۳ــ۳ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ از ﺟﻴﺮۀ ﻏﺬاﻳﻰ
در ﺟﺪولﻫﺎى ۳ــ ۳و ۴ــ ،۳ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ از ﺟﻴﺮهﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ﮔﻮﺷﺘﻰ و ﻃﻴﻮر ﺗﺨﻢﮔﺬار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،آﻣﺪه
ﮐﻪ در ٔ
اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ۳ــ ۳ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﺮاى
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻰ در دورهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﻣﻮاد
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ
ذرت و روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژى ﺟﻴﺮه،
ٔ
ﺧﻮراﮐﻰاى ﻣﺎﻧﻨﺪ ّ
ﺳﻮﻳﺎ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻰ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و از ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧﻰ ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

دوره
در ﺟﺪول ۴ــٔ ،۳
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار در ٔ
ذرت و روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژى
ﺗﺨﻢﮔﺬارى آﻣﺪه اﺳﺖ .از ّ
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻰ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و از ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ
و از
ٔ
ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎىآﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .از ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﻴﻢ و دىﮐﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻠﺴﻴﻢ و
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاى ﺗﺨﻢﮔﺬارى اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﺮغﺗﺨﻢﮔﺬار )ﺟﺪول۴ــ(۳
ﺳﺆال :ﭼﺮا در ٔ
از ﻣﻘﺪار زﻳﺎدى ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﻴﻢ در ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
٤١

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراک
ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن و ٔ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/٣ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺟﺪول ۳ــ۳ــ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺟﻴﺮۀ ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻰ در دورهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ
)درﺻﺪ(

 ۰ﺗﺎ  ۳ﻫﻔﺘﮕﻰ
)دورۀ آﻏﺎزﻳﻦ(

 ۳ﺗﺎ  ۶ﻫﻔﺘﮕﻰ
)دورۀ رﺷﺪ(

 ٦ﺗﺎ  ٨ﻫﻔﺘﮕﯽ
)دورۀ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ(

۶۳/۷۶
۲۷/۶۷
۵
۰/۱۷
۱/۰۹
۱/۲۶
۰/۲۴
۰/۲۱
۰/۵
۰/۱

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

۷۱/۶
۱۹/۰۵
۵
۲
۰/۳۸
۱/۲۱
۰/۱۶
۰/۱
۰/۵
ــ

ذرّت
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
ٔ
ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ
روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﯽ
دی ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﻴﻢ
ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم
ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ
ﻣﮑﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ

ﺟﺪول ۴ــ۳ــ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺟﻴﺮۀ ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار در دورۀ ﺗﺨﻢﮔﺬارى
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ )درﺻﺪ(

٤٢

دورۀ ﺗﺨﻢﮔﺬارى

ذرت
ّ

۶۸/۵۷

ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ
ٔ

۱۳/۳۷

ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻰ

۵

روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻰ

۲

دىﮐﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت

۰/۷۶

ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﻴﻢ

۹/۲۹

ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم

۰/۲

ﺑﻰﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ

۰/۲

ﻣﮑﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻰ و ﻣﻌﺪﻧﻰ

۰/۵

ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ

۰/۰۴

ﻟﻴﺰﻳﻦ

۰/۰۷

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراک
ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن و ٔ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/٣ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

۴ــ۳ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﻴﺎب و ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ ﻃﻴﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوى
ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ از ﻳﮏ ٔ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ
ﺗﻬﻴﻪ
ﻃﻴﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد .ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ٔ
ﺧﻮراک ،اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎم اﺟﺰا را ﺑﻪ ﻳﮏ اﻧﺪازه ﺧﺮد ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ ﮐﺎر از آﺳﻴﺎب ﭼﮑﺸﻰ
و ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ )ﻣﻴﮑﺴﺮ (۱اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
آﺳﻴﺎبﭼﮑﺸﻰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺮى ﻏﺮﺑﺎل و ﺳﻮراخﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ
اﻧﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮاد
ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﺑﺮاى ﺑﻪدﺳﺖ آوردن
ٔ
ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﻰرود.
ﺑﺮاى ﮐﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ آﺳﻴﺎب اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ را ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل
ﻏﺬاﻳﻰ ﺗﻮزﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهﻫﺎ )اوﮔﺮ (۲ﺑﻪ آﺳﻴﺎب اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻴﺪ.
دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺟﻮﺟﻪ از ﻏﺮﺑﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ آﺳﻴﺎب ﺷﺪه را ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهﻫﺎ
وارد ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ در ﺣﺪود  ۲۰دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
آﻧﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﮐﻢ اﺳﺖ را اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮى از ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ذرت ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
ﺑﺮاى ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺨﻠﻮطﺷﺪن اﻗﻼم ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺷﺪن ﺟﻴﺮه در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ،
روﻏﻦ را ﺑﺎ ﮐﻤﻰ دان ﺧﺮد ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺧﻴﻠﻰ آﻫﺴﺘﻪ
داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر
ﺟﻴﺮه ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده در ٔ
در اﻧﺘﻬﺎى ﮐﺎر ٔ
داﺧﻞ ﮐﻴﺴﻪ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.
ﮐﺎر ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺎ آﺳﻴﺎب و ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراک ﻳﺎ ﻣﺮﻏﺪارى
۱ــ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺑﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﮏ
ٔ

ﺷﮑﻞ ۲ــ۳ــ آﺳﻴﺎب ﭼﮑﺸﻰ

ﺷﮑﻞ ۳ــ۳ــ اﻧﻮاع ﻏﺮﺑﺎل )ﺗﻮرى(

ﺷﮑﻞ ۴ــ۳ــ ﻣﻴﮑﺴﺮ ﻋﻤﻮدى
ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ Mixer

ــ١

Oger

ــ٢

اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه

٤٣

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراک
ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن و ٔ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/٣ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
دوره آﻏﺎزﻳﻦ ﺟﺪول ۳ــ ۳را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺟﻴﺮه ٔ
۲ــ ٔ
آن ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ را ﺗﻮزﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰاى را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺮدﮐﺮدن ﻧﻴﺎز دارد ،داﺧﻞ آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ
اﻧﺪازه )ﺳﺎﻳﺰ( رﻳﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
از ﺗﻮرى
ٔ
۳ــ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ آﺳﻴﺎب ﺷﺪه را داﺧﻞ ﻣﻴﮑﺴﺮ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و
در ﺣﺪود  ۲۰دﻗﻴﻘﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ.
۴ــ ﺑﺮاى ﻣﺨﻠﻮطﮐﺮدن ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ و ﻣﻮاد ﮐﻢﻣﺼﺮف ،ﭘﺲ از
ﺗﻮزﻳﻦ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪارى دان آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ
داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ )ﻣﻴﮑﺴﺮ( ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.
۵ــ روﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دان ﺧﺮد ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و
داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏﻧﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ
دﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد.
ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ آﺳﻴﺎب و ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ ﺗﻬﻴﻪ و
۶ــ ﮔﺰارﺷﻰ از ٔ
درﺑﺎره آن در ﮐﻼس ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
ٔ

۵ــ۳ــ اَﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒدان ﻣﺨﻠﻮط
۲

اﻏﻠﺐ ﺟﻴﺮهﻫﺎى ﻃﻴﻮر ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ آردى )ﻣﺶ ،(۱ﮐﺮاﻣﺒﻞ
و ﺣﺒّﻪ )ﭘﻠﺖ (۳ﻣﺼﺮف ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر
ﻓﺮم آردى )ﻣﺶ( :ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد ٔ
اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻰ ٔ
و آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻧﻪﻫﺎى درﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﺳﻴﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ آردى درآﻳﺪ.
ﺣﺒﻪ )ﭘﻠﺖ( :ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ اﺑﺘﺪا آﺳﻴﺎب ﻣﻰﺷﻮد و
ﻓﺮم ّ
ﺑﻪ ﺻﻮرت آردى )ﻣﺶ( در ﻣﻰآﻳﺪ و ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻰﺷﻮد و ﻃﻰ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺧﺎﺻﻰ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻠﺖزن ﻋﺒﻮر ﻣﻰﮐﻨﺪ و
در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎى ﮐﻮﭼﮑﻰ ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺒّﻪ
)ﭘﻠﺖ( ﺷﮑﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد .ﻳﮑﻰ از ﻣﺰﻳﺖﻫﺎى ﻣﻬﻢ ِ
ﻏﺬاى ِﭘﻠﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ را از دﺳﺖ
ﻃﻴﻮر ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى ﻣﺸﺨﺺ از ٔ

ﻣﻰدﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮم ﮐﺮاﻣﺒﻞ )ﭘﻠﺖ ﺧﺮد ﺷﺪه( :اﮔﺮ ﭘﻠﺖﻫﺎى درﺷﺖ آﺳﻴﺎب
وﺳﻴﻠﻪ ﻏﻠﺘﮏﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺮد ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﺑﻴﻦ
ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ
ٔ
آردى و ِﭘ ِﻠﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺮاﻣﺒﻞ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .از اﻳﻦ
ﻓﺮم ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ آن ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاى ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى ﺟﻮاﻧﻰ
ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﻠﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

۶ــ۳ــ ﻣﺨﻠﻮطﮐﺮدن دﺳﺘﻰ ﻣﻮاد اوﻟﻴﮥ آﺳﻴﺎب ﺷﺪه
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاى ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ آﺳﻴﺎب ﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﻣﺮﻏﺪارى ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ ﻧﺪارﻳﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﻰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻰ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ ﺗﻮزﻳﻦ
۱ــ اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ را ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ٔ
و آﺳﻴﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
۲ــ ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ آﺳﻴﺎب ﺷﺪه را ﺑﺮ روى ﮐﻒ اﻧﺒﺎر
ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﮐﻢﻣﺼﺮف ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻰ و ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧﻰ ،اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ ،ﻧﻤﮏ و  ...را ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮى از ذرت
ﻳﺎ ﺳﺒﻮس ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﮐﻢﻣﺼﺮف و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه را ﺑﺮ روى
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻴﺪ.
۵ــ در اﻧﺘﻬﺎى ﮐﺎر ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ را ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻞ ﺑﺮاى ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﺑﺎر زﻳﺮ و رو ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد.
۶ــ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻫﻨﻮز از ﻣﺨﻠﻮطﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺪارﻳﺪ،
زﻳﺮورو ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ.
 Pelletــ ۳

٤٤

Crumble

ــ ٢

Mash

ــ ۱

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراک
ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن و ٔ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/٣ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

آزﻣﻮن ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ )(۳
۱ــ ﺑﺮاى ﺧﺮد و ﻳﮏﻧﻮاﺧﺖ ﻣﺨﻠﻮطﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ از ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد؟
۲ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ آﺳﻴﺎب ﭼﮑﺸﻰ و ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ )ﻣﻴﮑﺴﺮ( را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۳ــ دان ﻣﺨﻠﻮط ﻃﻴﻮر ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎﻳﻰ وﺟﻮد دارد ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟
۴ــ ﻳﮑﻰ از ﻣﺰﻳﺖﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﻏﺬاﻳﻰ ﭘﻠﺖ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﺤﻮه ﻣﺨﻠﻮطﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﻪ روش دﺳﺘﻰ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۵ــ ٔ

٤٥

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﻧﮕﻪ داری و اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۴ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ )(٤

ﻧﮕﻪدارى و اﻧﺒﺎرﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ
زﻣﺎن آﻣﻮزش )ﺳﺎﻋﺖ(
ﻧﻈﺮى

ﻋﻤﻠﻰ

۱۲

۲۰

ﻫﺪف ﮐﻠﻰ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻪدارى ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻰ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ:
ﻫﺪفﻫﺎى رﻓﺘﺎرى :ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن اﻳﻦ ٔ
۱ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺒﺎر و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى اﻧﺒﺎر را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۲ــ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺒﺎرﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۳ــ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ در اﻧﺒﺎرﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ﻧﺤﻮه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ.
۴ــ آﻓﺎت اﻧﺒﺎرى را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ٔ
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ.
۵ــ ﺳﻤﻮم را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ٔ
۶ــ دان ﺳﺎﻟﻢ را از ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.
۷ــ اﻧﺒﺎر را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﮐﻨﺪ.
۸ــ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ را درﺟﻪﺑﻨﺪى ﮐﻨﺪ.
ﻃﻌﻤﻪ ﺳﻤﻮم را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
۹ــ ٔ
٤٦

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﻧﮕﻪ داری و اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/٤ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

۱ــ۴ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺒﺎر و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
اﻧﺒﺎر ﺧﻮراک ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎى ﭘﺮورش دور ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎى ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ آنﺟﺎ وارد ﻧﺸﻮد .از اﻳﻦرو ،اﻧﺒﺎر ﺧﻮراک
ﺑﺎﻳﺪ در اﺑﺘﺪاى ﻣﺰرﻋﻪ و ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ درِ اﺻﻠﻰ ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﺎﻣﻴﻮنﻫﺎى ﺣﻤﻞ ﺧﻮراک ،ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ،
ﻓﻮر ًا ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ از داﺧﻞ
ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ از ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ
ﻋﺎﻣﻞﻫﺎى ﺑﻴﻤﺎرىزا از ﺧﺎرج ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎى ﭘﺮورش ،ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﻰ ﺷﻮد.
اﻧﺒﺎر ﺧﻮراک ﺑﺎﻳﺪ داراى ﺳﻘﻒ و دﻳﻮارﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ
از آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﺪِ .در ورودى اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ و
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ وارد آن ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺑﺮاى ٔ
ﮐﻒ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ،رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺨﺰن ﻫﺎى
ﻧﮕﻪ دارى ﻣﻼس و ﭼﺮﺑﻰ ﺑﺎﻳﺪ از آﻫﻦ ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻒ و
دﻳﻮارﻫﺎى اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ
ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر از
اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ٔ
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺧﻮﺑﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ّ
آنﺟﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ،رﻃﻮﺑﺖ اﻧﺒﺎر ﻧﻴﺰ ﮐﻢ ﻣﻰﺷﻮد.
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎى اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ورود
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺸﺮهﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﺷﻮد.

۲ــ۴ــ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺒﺎرﮐﺮدن ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮاد
رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻮﻗﻊ ذﺧﻴﺮه ،دﻣﺎ ،ﺳﺮﻋﺖ
دوﺑﺎره آن و رﻃﻮﺑﺖ اﻧﺒﺎر ﻋﻮاﻣﻠﻰ
ﺧﺸﮏﺷﺪن ﻏﻠﻪ ،ﺧﻴﺲﺷﺪن
ٔ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ.
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻳﺎ ﺣﺸﺮات و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ
ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎى ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ
ٔ

ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺬر ﻏﻼت ﺷﻮﻧﺪ و آﻟﻮدﮔﻰ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن رﻃﻮﺑﺖ ،ﺣﺮارت ،اﮐﺴﻴﮋن
و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد.

۳ــ۴ــ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ در اﻧﺒﺎرﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ
و روشﻫﺎى ﺣﻔﻆ آن
ﻧﮑﺎﺗﻰ را ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺒﺎرﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮﻧﺪ:
۱ــ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻧﺒﺎر و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺒﺎر را ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮاى
ﺗﻤﻴﺰﮐﺮدن اﻧﺒﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﺎرو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ و ﭘﺎﺷﻴﺪن آب ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﻒ اﻧﺒﺎر دﻳﻮارﻫﺎ را ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﻗﺒﻞ از رﻳﺨﺘﻦ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ در اﻧﺒﺎر ﻳﺎ ﻗﺮاردادن
ﮔﻮﻧﻰﻫﺎ و ﮐﻴﺴﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻒ اﻧﺒﺎر رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻧﻢ ﺑﺎﻳﺪ از رﻳﺨﺘﻦ ﻣﻮاد
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت
ٔ
ﺧﻮراﮐﻰ روى ﮐﻒ اﻧﺒﺎر ﺧﻮددارى ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﻮﻧﻰﻫﺎ را روى ﭘﺎﻟﺖﻫﺎى ﭼﻮﺑﻰ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﻠﻮن ﺑﭽﻴﻨﻴﺪ ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﻰ ﻧﺮﺳﺪ.
۳ــ اﻧﺒﺎر را ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺗﺎزه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﮐﻨﻴﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﮐﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم
ﻓﺴﻔﺮه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻧﺒﺎر را ﺑﺎ ﮔﺎز ﻣﺘﻴﻞ ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﻳﺎ
ﺳﻤﻮم ﺗﺪﺧﻴﻨﻰ دﻳﮕﺮ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﺣﺘﻤﺎً از
ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻠﮑﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮه
۴ــ دور اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن اﻳﻦ ﮐﺎر ورود ﻣﻮش را ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﭘﻠﮑﺎن ﻋﺒﻮر ﺑﺮاى ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﭘﺮﮐﺮدن اﻧﺒﺎر را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﺪ.
۵ــ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺒﺎر را اﺑﺘﺪا ﺑﺎزرﺳﻰ ﮐﻨﻴﺪ
٤٧
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ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﻧﮕﻪ داری و اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۴ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺗﺎ آﻟﻮده ﻧﺒﻮدن آن ﺑﻪ ﺣﺸﺮات ،ﮐﻨﻪﻫﺎ و آﻓﺎت ﻣﺤﺮز ﮔﺮدد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﮏ ﺑﺎر ﻣﺤﺘﻮى اﻧﺒﺎر را از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ
آﻓﺎت و اﻣﺮاض ﺑﺎزرﺳﻰ ﮐﻨﻴﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ از آن را
ﺑﺮاى آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ.
۶ــ در اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎى ﭼﻴﺪه ﺷﺪه
در ﻫﺮ ۶ــ ۵ﻣﺘﺮ ،راﻫﺮو ﺑﻪ ﻋﺮض  ۱/۵ﻣﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن
ﺗﻬﻮﻳﻪ ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ و دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻴﺴﻪﻫﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺮض
راﻫﺮوى اﻃﺮاف اﻧﺒﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻰ ﻳﺎ ﮐﻮﭼﮑﻰ اﻧﺒﺎر از ۷۵
ﺗﺎ  ۱۰۰ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ
ﺳﻘﻒ اﻧﺒﺎر را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪاى ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ۷۵ﺗﺎ
 ۱۰۰ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎ و ﺳﻘﻒ اﻧﺒﺎر ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﻨﻴﺪ.
۷ــ ﻗﺒﻞ از ﭼﻴﺪن ﮐﻴﺴﻪﻫﺎ روى ﮐﻒ اﻧﺒﺎر از ﻳﮏ ﺣﻔﺎظ
رﻃﻮﺑﺘﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﮐﻒ اﻧﺒﺎر و ﮐﻴﺴﻪﻫﺎ ﻗﺮار
ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ از رﺳﻴﺪن رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ،ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﭙﮏزدﮔﻰ و ﻓﺴﺎد ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺷﻮد.
ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﺣﻔﺎظ رﻃﻮﺑﺘﻰ ،ﻧﺎﻳﻠﻮن ﻳﺎ ﻻﺳﺘﻴﮏ ﺿﺪ رﻃﻮﺑﺖ
اﺳﺖ .ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﺣﻔﺎظ رﻃﻮﺑﺘﻰ ،اﻟﻮارﻫﺎى ﭼﻮﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﻰ ــ ﻋﻤﻮدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻔﺎظ ،ﭘﺎﻟﺖ ۱ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﭘﺎﻟﺖ را در زﻳﺮ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎ روى ﮐﻒ
اﻧﺒﺎر ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻟﺖﻫﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزرﺳﻰ
وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎﻟﺖﻫﺎ از آﻟﻮدهﺷﺪن
و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
ٔ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ اﮔﺮ
ﭘﺎﻟﺖ ﻣﻴﺦ ﻳﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .زﻳﺮا
ﺑﻪ ﮐﻴﺴﻪﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱ــ۴ــ ﭘﺎﻟﺖ ﭼﻮﺑﻰ

ﺷﮑﻞ ۲ــ۴ــ ﻧﺤﻮۀ ﻧﮕﻪدارى ﻣﻮاد در اﻧﺒﺎر

۴ــ۴ــ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت اﻧﺒﺎرى
ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از آﻟﻮدهﺷﺪن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﺎ آﻓﺖﻫﺎى

ﺷﮑﻞ ۳ــ۴ــ ﻫﻮادﻫﻰ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ
Pallet

٤٨
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ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/٤ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

اﻧﺒﺎرى ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﻠﻮﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ و ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻰ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮدر ،ﻗﺮص و  ...در
ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺳﻢﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻢﻫﺎى ﮐﻠﺮه ،ﻓﺴﻔﺮه ،ﮔﺎزﻫﺎ و ﻗﺮص ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﻰ ،راهﻫﺎى ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖﻫﺎى اﻧﺒﺎرى از ﻃﺮﻳﻖ
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﮐﺮدن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
۱ــ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ و ﺳﻢﭘﺎﺷﻰ ﺳﻴﻠﻮﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎى ﺧﺎﻟﻰ.
۲ــ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﺳﻴﻠﻮﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎى ﭘﺮ و ﻧﻴﻤﻪﭘﺮ.
دﺳﺘﻪ
۱ــ۴ــ۴ــ آﻓﺎت اﻧﺒﺎرى :آﻓﺖﻫﺎى اﻧﺒﺎرى ﺑﻪ دو ٔ
ِ
اﺻﻠﻰ ﺣﺸﺮهﻫﺎ و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﻰ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ اﻧﺒﺎر آﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﻨﺪ.
از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺣﺸﺮهﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﺷﭙﺶﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻮﺳﮏ ﺧﺮﻃﻮﻣﻰ
ﻏﻼت ،ﺳﻮﺳﮏ ﺳﻴﺎه اﻧﺒﺎرى ،ﺷﭙﺶ ﻳﺎ ﺳﻮﺳﮏ آرد ،ﺷﺐﭘﺮهﻫﻨﺪى و
ﭘﺮواﻧﻪ اﻧﺒﺎرى را ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺣﺸﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﻰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزى ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻓﻀﻮﻻت
ﻣﺎﻧﺪه اﺟﺴﺎد آﻧﻬﺎ ،ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه
ﺧﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻗﻰ ٔ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰآﻳﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺸﺮه ﻫﺎ ،رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارت
اﻧﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاى ﮐﭙﮏ زدﮔﻰ آﻣﺎده
ﻣﻰﺷﻮد.
از ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﻮشﻫﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺴﺘﺎﻧﺪارى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
اﻧﺒﺎرﻫﺎ ،ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ و ﺑﺎغﻫﺎ ﺧﺴﺎرتﻫﺎى زﻳﺎدى ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻰآورﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻼوه ،ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺎﻋﻮن را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻮشﻫﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ و در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ ﺗﻌﺪاد
آنﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ورود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﮐﺮد .زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻴﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
۲ــ۴ــ۴ــ ﺳﻤﻮم ﺟﻮﻧﺪهﮐﺶ و ﺣﺸﺮهﮐﺶ :ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
۱
ﺳﻤﻮم ﺟﻮﻧﺪه ﮐﺶ ،ﺳﻢ ﻫﺎى ﻓﺴﻔﺮ دو زﻧﮓ و ﮐﺎﺳﺘﺮﻳﮑﺲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻳﮑﻰ از روشﻫﺎى ﺳﺎده و ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮشﻫﺎ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻌﻤﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻢ ﻓﺴﻔﺮ دو زﻧﮓ اﺳﺖ .در اﻳﻦ
روش ﮔﻨﺪم ،ذرت ،ﺟﻮ ،ﺗﺨﻢ ﺧﺮﺑﺰه ،آﻓﺘﺎبﮔﺮدان و داﻧﻪﻫﺎى روﻏﻨﻰ
را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻢ آﻟﻮده ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮاى آﻟﻮدهﮐﺮدن اﻳﻦ داﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻢ اﺑﺘﺪا
ﻣﻘﺪارى از آﻧﻬﺎ را روﻏﻨﻰ ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاى ﭼﺴﺒﻴﺪن ذرهﻫﺎى
ﺳﻢ ﺑﻪ داﻧﻪﻫﺎ و ﺟﻠﺐﮐﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮش اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد.
ﺳﻤﻮم آﻟﻰ ﮐﻠﺮه و ﺳﻤﻮم آﻟﻰ ﻓﺴﻔﺮه از ﺳﻤﻮم ﺣﺸﺮهﮐﺶ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
۳ــ۴ــ۴ــ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻤﻮم :ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻢ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺎ ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻮشﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻮى
اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻃﻌﻤﻪ را ﻧﻤﻰﺧﻮرﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در
ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺘﮑﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻃﻌﻤﻪ را درون اﻧﺒﺎر ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ.
۴ــ۴ــ۴ــ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﻰ در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻤﻮم :اﮐﺜﺮ
ﺳﻤﻮم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺪف ﺧﻮد )ﺟﺎﻧﻮر ﻳﺎ ﮔﻴﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ( ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن،
ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻰ و وﺣﺸﻰ و ﺣﺸﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﺳﻤﻰ ﺑﻮده و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از
ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺘﻰ و اﺳﺘﻨﺸﺎق ذرات و ﻳﺎ ﻗﻄﺮات ﺳﻢ ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا
و ﺑﻪ ﻧﺪرت از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻮارش )ﻋﻤﺪى ،ﻏﻴﺮﻋﻤﺪى( وارد ﺑﺪن ﺷﺪه
و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﻰ
زﻳﺮﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﺿﺮورى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
۱ــ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻤﻮم از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدى ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺒﺎس ﮐﺎر ﻳﮑﺴﺮه ﺑﺎ آﺳﺘﺮ ﻧﺨﻰ ،دﺳﺘﮑﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ ﺳﺎق ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﺎ آﺳﺘﺮ ﭘﻨﺒﻪاى ،ﭼﮑﻤﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ ﺑﺎ ﺟﻮرابﻫﺎى ﻧﺨﻰ ،ﮐﻼه ،ﻋﻴﻨﮏ
و ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻨﻔﺴﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
Castrix

ــ١

٤٩

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﻧﮕﻪ داری و اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۴ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

۲ــ از ﻣﺼﺮف ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ،آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ و ﮐﺸﻴﺪن
ﺳﻴﮕﺎر در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺳﻢﭘﺎﺷﻰ ﺧﻮددارى ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
۳ــ ﻇﺮوف و ﭘﺎﮐﺖﻫﺎى ﺧﺎﻟﻰ ﺳﻢ را ﺑﺴﻮزاﻧﻴﺪ و ﻗﻮﻃﻰﻫﺎى
ﺧﺎﻟﻰ ﻓﻠﺰى ﺳﻤﻮم را در زﻳﺮ ﺧﺎک دﻓﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻢﭘﺎﺷﻰ را در ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﺗﻤﻴﺰ و ﺷﺴﺖوﺷﻮ
ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻤﭗ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺎﻗﻰ ٔ
ﺳﻢﭘﺎﺷﻰ را در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻳﺎ آبﻫﺎى راﮐﺪ ﻳﺎ ﺟﺎرى ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﮑﻨﻴﺪ.
۵ــ از ﻇﺮوف ﺧﺎﻟﻰ ﺳﻢ ﺑﺮاى ﻧﮕﻪدارى ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﻳﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى ﻧﮕﻪدارى ﻏﺬاى ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻴﺪ.
ﮐﻠﻴﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﺷﺴﺖوﺷﻮى
۶ــ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر و ﺗﻌﻮﻳﺾ ٔ
ﮐﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن اﺳﺘﺤﻤﺎم
ٔ
ﮐﻨﻴﺪ.
۷ــ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت دورهاى ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻳﮏﺑﺎر ﺑﺮاى اﻓﺮادى ﮐﻪ
ﺳﻢﭘﺎﺷﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﺿﺮورى اﺳﺖ.
ﮐﺎر ﻋﻤﻠﻰ
۱ــ اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﺮﻏﺪارى ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺳﻤﻰ ﺳﻢﭘﺎﺷﻰ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻰ ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﻰ را ﺑﻪ دﻗﺖ رﻋﺎﻳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۴ــ۴ــ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻇﺎﻫﺮى ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ

و ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۱ــ۵ــ۴ــ ﺗﺸﺨﻴﺺدان ﺳﺎﻟﻢ از ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرىزا :ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺدادن دان ﺳﺎﻟﻢ از
ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در
ﺷﮑﻞ ۵ــ ۴ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ ،اﻳﻦ داﻧﻪﻫﺎى ذرت ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎرچ آﻟﻮده
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ در ٔ

۵ــ۴ــ ارزﻳﺎﺑﻰ ﻇﺎﻫﺮى ﻣﻮاد اوﻟﻴﮥ دان
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﭙﮏ
ﺗﻔﺎوت در اﻧﺪازه ،ﺷﮑﻞ ،رﻧﮓ و رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ٔ
اوﻟﻴﻪ
ﺑﺮ روى داﻧﻪﻫﺎى آﻟﻮده از روشﻫﺎى ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻇﺎﻫﺮى ﻣﻮاد ٔ
دان اﺳﺖ.
داﻧﻪﻫﺎى آﻟﻮده ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ،ﭼﺮوﮐﻴﺪه
و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ دادهاﻧﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۴ــ ۴ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ ،داﻧﻪﻫﺎى
ذرت ردﻳﻒ ﺑﺎﻻ ﭼﺮوﮐﻴﺪه و رﻳﺰﻧﺪّ ،اﻣﺎ داﻧﻪﻫﺎى ردﻳﻒ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺎﻟﻢ
٥٠

ﺷﮑﻞ ۵ــ۴ــ داﻧﮥ ذرت آﻟﻮده ﺑﻪ ﻗﺎرچ

در ﺷﮑﻞﻫﺎى ۶ــ ۴و ۷ــ ۴ﻧﻴﺰ ذرت ﮐﭙﮏزده و ﻗﺎرﭼﻰ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ آﻟﻮده و ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﻰ
در دان ﻃﻴﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎرى و ﺗﻠﻔﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﺮﻏﺪارى ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺳﺎﻟﻢ را از ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را
درﺟﻪﺑﻨﺪى ﮐﻨﻴﺪ.

۶ــ۴ــ اﺛﺮات ﻗﺎرچﻫﺎ و ﮐﭙﮏﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﻰ
ﺷﮑﻞ ۶ــ۴ــ ﺑﻼل ﮐﭙﮏزده

ﺷﮑﻞ ۷ــ۴ــ داﻧﻪﻫﺎى ذرت آﻟﻮده

۲ــ  ۵ــ ۴ــ درﺟﻪ ﺑﻨﺪى ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ :ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اى
درﺟﻪ
ﮐﻪ در دان ﻃﻴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ
ٔ
ﻳﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻰ ﻗﺎرﭼﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون ﺷﮑﺴﺘﮕﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﺷﮑﺴﺘﻪ
زﻣﻴﻨﻪ آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻮاد
ٔ
درﺟﻪ
اوﻟﻴﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﺎک ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺟﺰء ﻣﻮاد
ﻣﻮاد
ٔ
ٔ
ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ.

ﮐﭙﮏ زدﮔﻰ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ در اﻧﺒﺎر ﻳﮑﻰ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺒﺎر،
ﻋﺎﻣﻞﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺑﻮدن رﻃﻮﺑﺖ ،ﺣﺮارت و
ٔ
ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاى رﺷﺪ ﻗﺎرچﻫﺎ آﻣﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻟﻮده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻰ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدى وارد ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺳﻴﺎﻫﮏ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺳﺒﺐ ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﻬﻦ ﺷﺪن داﻧﻪ ﻣﻰﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
رﻧﮓ داﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻬﻮهاى ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮد .اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﮐﻴﻔﻴﺖ داﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ذرت را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰآورد.
ﺑﺮﺧﻰ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎکاﻧﺪ.
ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﺧﻮراکﻫﺎ ﺑﺮاى ﻃﻴﻮر ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎرى و ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ
ﻣﻰﺷﻮد.
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﻴﻦ ۱ﻳﮏ ﺳﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرﭼﻰ
۲
داﻧﻪ ﻏﻼت ،ﺑﻪ وﻳﮋه ذرت ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﺎم آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس در ٔ
اﻳﻦ ﺳﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﻼت ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻴﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ آﻧﻬﺎ
ﻣﻰﺷﻮد و ﺿﻤﻦ ﺻﺪﻣﻪدﻳﺪن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﮐﺒﺪ ﺷﺪه ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻃﻴﻮر ﻣﻰﺷﻮد.
۱ــ۶ــ۴ــ ﻗﺎرچﮐﺶﻫﺎ و روشﻫﺎى اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ:
ﺟﺪاﺳﺎزى و ﺗﻤﻴﺰﮐﺮدن ،اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام ﺑﺮاى ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاد آﻟﻮده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻰ از ﻗﺎرچﮐﺶﻫﺎ
ﻣﻰرود .در
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
Aspergillus

ــ٢

Aflatoxin

ــ١
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ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﻮﻧﻴﺎک در ﺣﺬف آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﻴﻦ ،ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺷﮑﻞ
ﺷﻴﻮه
ﮔﺎز و ﻣﺎﻳﻊ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺮارت و ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﻳﺎ ﺑﺪون آنٔ ،
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮى اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از ﺑﻰﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎرچ ﮐﺶﻫﺎ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻳﮑﻮﺗﻮﮐﺴﻴﻦﻫﺎ،
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮىﮐﻨﻨﺪه از رﺷﺪ ﻗﺎرچﻫﺎ و ﺟﺬب ٔ
ﺗﺤﺖ ﻧﺎمﻫﺎى ﺗﺠﺎرﺗﻰ ﻣﺘﻨﻮع ،در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادى ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﮐﺴﻴﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺧﺎرج
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ زﺋﻮﻟﻴﺖﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ،از ﺟﻤﻠﻪ روشﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻤﻮم
ﻗﺎرﭼﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﻓﻌﺎل زﻳﺎد و اﻳﺠﺎد
ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪون ﺟﺬب

از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،دﻓﻊ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﮐﺜﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻮراک ﻃﻴﻮر
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎﻳﻰ ﮐﻪ از ﺑﻨﺎدر )ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت ،ﺟﻮ،
ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻰ و  (...وارد ﮐﺸﻮر ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ،ﻧﮕﻪدارى
و ﺗﻮزﻳﻊ ،ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻰ آﻟﻮده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺼﻮﺻﺎً از ﺑﻨﺎدرى ﮐﻪ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﻗﺮار دارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻼت
ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰﺷﻮد .ﺣﻴﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
ﻣﻮادى ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﻰ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪه
ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدن ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪ ٔه رﺷﺪ ﻗﺎرچﻫﺎ )و ﺟﺬب ٔ
ﺗﻬﻴﻪ دان
اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ٔ
ﺗﻮﮐﺴﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ( در ﻣﻮاد ٔ
و در ﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﻮزﻳﻊ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ،از اﻗﺪاﻣﺎت واﺟﺐ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود.
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آزﻣﻮن ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ )(۴
۱ــ ﭼﺮا اﻧﺒﺎر ﺧﻮراک ﺑﺎﻳﺪ دور از ﺳﺎﻟﻦﻫﺎى ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ؟
۲ــ اﻧﺒﺎر ﺧﻮراک در ﮐﺠﺎى ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد؟
۳ــاﻧﺒﺎر ﺧﻮراک ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
۴ــ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد؟
۵ــ ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﺣﻔﺎظ رﻃﻮﺑﺘﻰ در اﻧﺒﺎر ﭼﻴﺴﺖ؟
۶ــ از ﭘﺎﻟﺖ ﭼﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر در اﻧﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد؟
۷ــ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از آﻟﻮدهﺷﺪن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﺎ آﻓﺖﻫﺎى اﻧﺒﺎرى ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟
ﺳﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 ۸ــ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻢﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،از ﭼﻪ ﻧﻮع ّ
دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۹ــ آﻓﺖﻫﺎى اﻧﺒﺎرى ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ٔ
۱۰ــ از ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ،ﻣﺰارع و ﺑﺎغﻫﺎ ﺧﺴﺎرتﻫﺎى زﻳﺎدى ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻰآورﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﺎم
ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۱۱ــ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ از ورود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﮐﺮد؟
۱۲ــ ﻳﮑﻰ از روشﻫﺎى ﺳﺎده و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮشﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۱۳ــ ﭼﺮا در ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺮاى ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮش ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺖﮐﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
۱۴ــ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻤﻮم از ﭼﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدى ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
۱۵ــ وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻢﭘﺎﺷﻰ را در ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟
اوﻟﻴﻪ دان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۱۶ــ روشﻫﺎى ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻇﺎﻫﺮى ﻣﻮاد ٔ
۱۷ــ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻰ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدى ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ وارد ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
داﻧﻪ ﻏﻼت ،ﺑﻪوﻳﮋه در ذرت ﺗﻮﻟﻴﺪ
۱۸ــ ﻳﮑﻰ از ﺳﻢﻫﺎى ﺧﻄﺮﻧﺎک را ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرﭼﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس در ٔ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۱۹ــ اوﻟﻴﻦ روش ﺑﺮاى ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاد آﻟﻮده ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﭼﻴﺴﺖ؟
۲۰ــ ﭼﻪ ﺷﻴﻮهاى ﺑﺮاى ﺣﺬف آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟
۲۱ــ ﻳﮑﻰ از روشﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻰ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

٥٣

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﻧﮕﻪ داری و اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/۴ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻴﺶآزﻣﻮن
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ و ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ.
۱ــ از ذرت ،ﮔﻨﺪم ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژى و از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻰ،
ٔ
۲ــﺑﻠﻰ.
۳ــ ﺑﻠﻰ.
۴ــﺧﻴﺮ ،زﻳﺮا ﻳﮏ ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ ﻃﻴﻮر را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
۵ــ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد.

ﭘﺎﺳﺦ آزﻣﻮنﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ ۱
۱ــ زﻳﺮا ﺑﻴﺶ از  ۶۰درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﭘﺮورش ﻃﻴﻮر را در ﺑﺮﻣﻰﮔﻴﺮد.
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى ﺑﻪ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰرود.
۲ــ ﺟﻴﺮه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺨﻠﻮﻃﻰ از ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى
ٔ
۳ــ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آﻟﻰ و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮآﻟﻰ )ﻣﻌﺪﻧﻰ(
۴ــ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ،آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮراک و آب ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﮑﻰ
۵ــ  ۲۰درﺻﺪ و  ۸۰درﺻﺪ
۶ــ ﻣﻮاد ازتدار )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ( ،ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ ،ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
۷ــ اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ
آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮورى.
آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮورى و اﺳﻴﺪﻫﺎى ٔ
دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ :اﺳﻴﺪﻫﺎى ٔ
۸ــ ﺑﻪ دو ٔ
۹ــ ﺳﺎده و ﻣﺮﮐﺐ
۱۰ــ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ،ﮐﻪ از اﺟﺰاء ﻏﺸﺎﻫﺎى ﺳﻠﻮﻟﻰاﻧﺪ ،در ﻋﻀﻠﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎنﻫﺎى ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺳﺖ ،ﭘﺮ ،ﻣﻨﻘﺎر
و ﻧﺎﺧﻦﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
۱۱ــدو دﺳﺘﻪ ،ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎى ﺳﺎده و ﻣﺮﮐﺐ.
۱۲ــ ۱ــ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژى ﺑﺮاى ﻧﮕﻪدارى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺪن و اﻋﻤﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪى۲ ،ــ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎى ﭼﺮب ﺿﺮورى۳ ،ــ ﺷﺮﮐﺖ
در ﻏﺸﺎﻫﺎى ﺳﻠﻮﻟﻰ۴ ،ــ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻰ و ۵ــ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎى  E، D ، Aو  Kﻧﻴﺰ در ﭼﺮﺑﻰ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
۱۳ــ ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ
۱۴ــ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژى ﺑﺮاى ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺣﻴﺎت
۱۵ــ زﻳﺮا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮدن آﻧﺰﻳﻢ ﻻﮐﺘﺎز ،ﻣﺮغ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻫﻀﻢ ﻻﮐﺘﻮز ﻧﻴﺴﺖ.
۱۶ــ ﺳﻪ ﮔﺮوه۱ :ــ ﻣﻨﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎ۲ ،ــ اوﻟﻴﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎ۳ ،ــ ﭘﻠﻰﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎ
۱۷ــ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻮﺳﺎﮐﺎرﻳﺪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز در ﻃﻴﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ.
۱۸ــ ﺳﻠﻮﻟﺰ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮدن آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻠﻮﻻز در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺮغ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻀﻢ ﺷﻮد.
ﺣﻼل ﻫﺎی ﭼﺮﺑﻰ ﻳﺎ آب ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
۱۹ــ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﻠﻮلﺑﻮدن در ﭼﺮﺑﻰ و ّ
٥٤

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر

ﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ :ﻧﮕﻪ داری و اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ۱۷/۱/٤ :ــ۱ــ ۸۰ــ ﺟﻬﺎد

۲۰ــ زﻳﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻴﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
۲۱ــ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻰ ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎى  E، D ، Aو  Kﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺤﻠﻮل در آب ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎى
 ،B۱۲ ،B۶ ،B۲ ،B۱اﺳﻴﺪ ﻧﻴﮑﻮﺗﻴﻨﻴﮏ ،اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﻴﮏ ،اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﮏ ،ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ و ﮐﻮﻟﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۲۲ــ ۱ــ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺘﻰاﮐﺴﻴﺪان ﻃﺒﻴﻌﻰ؛ ۲ــ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز اﺳﻴﺪﻫﺎى ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ؛ ۳ــ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪه
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﻰ رادﻳﮑﺎل آزاد؛  ۴ــ در ﺗﻨﻔﺲ ﻋﺎدى ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ؛  ۵ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﮔﺮددار.
۲۳ــ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن
۲۴ــ ﮐﺒﺎﻟﺖ
۲۵ــ دو ﮔﺮوه ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮ ﻧﻴﺎز و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢﻧﻴﺎز
۲۶ــ ﮐﻠﺴﻴﻢ ،ﻓﺴﻔﺮ ،ﺳﺪﻳﻢ ،ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ،ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﮐﻠﺮ
۲۷ــ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﺘﺎﺗﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آن ﺑﺮاى ﻃﻴﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ.
۲۸ــ ﺗﺮاﮐﻢ زﻳﺎد ِ
ﻧﻤﮏ ﺟﻴﺮهﺑﻪ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد آب و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﻣﺪﻓﻮع آﺑﮑﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
۲۹ــ زﻳﺮا ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ را
در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻳﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاى اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺟﺬب ﮐﺎﻓﻰ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪه ،اﻓﺰودن
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺟﻴﺮهﻫﺎ ﺿﺮورى اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ آزﻣﻮنﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ ۲
۱ــ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮادى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ داﻧﻪﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ
و ﻓﺮآوردهﻫﺎى آﻧﻬﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻰ و ﺣﻴﻮاﻧﻰ ،ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ و روﻏﻦﻫﺎ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ ،ﻣﮑﻤﻞﻫﺎى وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻰ و ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۲ــ ذرت
۳ــ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﻧﻦ
۴ــ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﮐﺎن
۵ــ ذرت ﺧﻮﺷﻪاى ،ﺟﻮ ،ﮔﻨﺪم ،ﺑﺮﻧﺞ ،ارزن
ﺟﻴﺮه ﻃﻴﻮر ﻣﺤﺪود ﻣﻰﮐﻨﺪ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺟﻴﺮهﻫﺎى ﺣﺎوى ﺳﺒﻮس
۶ــ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آن را در ٔ
زﻳﺎد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﻓﻀﻮﻻت ﻣﻰﺷﻮد.
۷ــ ﭼﺮﺑﻰﻫﺎ و روﻏﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژى ﺟﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
 ۸ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻰ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻰاﻧﺪ.
۹ــ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﻓﺮﻋﻰ از ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از داﻧﻪﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ روﻏﻨﻰ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻰآﻳﻨﺪ .اﻳﻦﻫﺎ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻰاﻧﺪ و در ٔ
٥٥

ﻣﻬﺎرت :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر
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۱۰ــ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ،ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻮر ،ﭘﻮدر ﭘَﺮ ،ﭘﻮدر ﺧﻮن ،ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻰ ،آب ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺸﮏﺷﺪه
ﻋﺎرﺿﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﻨﮕﺪان ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮى ﻣﺎﻫﻰ اﻳﺠﺎد
۱۱ــ ﺑﺎﻋﺚ
ٔ
ﮐﻨﺪ.
۱۲ــ زﻳﺮا ﭘﻮدر آب ﭘﻨﻴﺮ داراى ﻣﻘﺪار زﻳﺎدى ﻧﻤﮏ اﺳﺖ.
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف ،ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ،ﻣﻨﻮ و دىﮐﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت ،ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم و ﺑﻰﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ
۱۳ــ ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان،
ٔ
۱۴ــ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه اﺳﺖ.
۱۵ــ ﺑﻰﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ
۱۶ــ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﻴﺎب ﻣﻌﺪﻧﻰ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﮕﻨﺰ ،روى و  (...و اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ.

ﭘﺎﺳﺦ آزﻣﻮنﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ ۳
۱ــ اﻧﺮژى
۲ــ اﻧﺮژى ﮐﻞ ،اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ،اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖو ﺳﺎز و اﻧﺮژى و اﻧﺮژى ﺧﺎﻟﺺ
۳ــ اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
۴ــ زﻳﺮا در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪﻓﻮع و ادرار ﺑﺎ ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻠﻮاک دﻓﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺪاﮐﺮدن ﻣﺪﻓﻮع از ادرار ﺑﺮاى
اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
۵ــ اﻧﺮژى ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز.
۶ــ ج
۷ــ آﺳﻴﺎب و ﻣﻴﮑﺴﺮ
 ۸ــ اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ را ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻰ ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهﻫﺎ )اوﮔﺮ( ﺑﻪ آﺳﻴﺎب
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻰدﻫﻴﻢ .ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ آﺳﻴﺎب ﺷﺪه را ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪهﻫﺎ وارد ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺗﺎ ﺣﺪود  ۲۰دﻗﻴﻘﻪ
در ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ را ،ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﮐﻢ اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮى از ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ و ﺳﭙﺲ داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ ﻣﻰرﻳﺰﻳﻢ .روﻏﻦ را ﺑﺎ ﮐﻤﻰ دان ﺧﺮد
ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده ﺳﭙﺲ داﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ ﻣﻰرﻳﺰﻳﻢ.
۹ــ اﻏﻠﺐ ﺟﻴﺮهﻫﺎى ﻃﻴﻮر ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ آردى )ﻣﺶ( ،ﮐﺮاﻣﺒﻞ و ﺣﺒّﻪ )ﭘﻠﺖ(اﻧﺪ.
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ را از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺻﻮرت
۱۰ــ ﻃﻴﻮر ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى ﻣﺸﺨﺺ از ٔ
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻰ ﺗﻮزﻳﻦ و آﺳﻴﺎب ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ .ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ آﺳﻴﺎب ﺷﺪه
۱۱ــ اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ را ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ٔ
را ﺑﺮ روى ﮐﻒ اﻧﺒﺎر ﭘﺨﺶ ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ .ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﮐﻢﻣﺼﺮف ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻰ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ ،اﺳﻴﺪﻫﺎى آﻣﻴﻨﻪ،
ﻧﻤﮏ و  ....را ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮى از ذرت ﻳﺎ ﺳﺒﻮس ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻞ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺮ روى ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﭘﺨﺶ ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ .در
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اﻧﺘﻬﺎى ﮐﺎر ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ را ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻞ ﺑﺮاى ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر زﻳﺮ و رو ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد.

ﭘﺎﺳﺦ آزﻣﻮنﭘﻴﻤﺎﻧﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻰ ۴
۱ــ ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎى ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر وارد ﻧﺸﻮد.
۲ــ اﻧﺒﺎر ﺧﻮراک ﺑﺎﻳﺪ در اﺑﺘﺪاى ﻣﺰرﻋﻪ و ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ِدر اﺻﻠﻰ ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﮐﺎﻣﻴﻮنﻫﺎى
ﺣﻤﻞ ﺧﻮراک ،ﻓﻮرى ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ،ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ
۳ــ اﻧﺒﺎر ﺧﻮراک ﺑﺎﻳﺪ داراى ﺳﻘﻒ و دﻳﻮارﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ٔ
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﻰ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ وارد آن ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﺷﺪِ .در ورودى اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺑﺮاى ٔ
۴ــ رﻃﻮﺑﺖ ،ﺣﺮارت ،اﮐﺴﻴﮋن و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ.
۵ــ ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﺣﻔﺎظ رﻃﻮﺑﺘﻰ ،ﻧﺎﻳﻠﻮن ﻳﺎ ﻻﺳﺘﻴﮏ ﺿﺪ رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺖ.
۶ــ از ﭘﺎﻟﺖ ﭼﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎظ رﻃﻮﺑﺘﻰ در اﻧﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
۷ــ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﻠﻮﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ و ﺳﻢﭘﺎﺷﻰ ﮐﺮد.
۸ــ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻢﻫﺎى ﮐﻠﺮه ،ﻓﺴﻔﺮه ،ﮔﺎزﻫﺎ و ﻗﺮص ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﺳﺘﻪ ِ
اﺻﻠﻰ ﺣﺸﺮهﻫﺎ و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
۹ــآﻓﺖﻫﺎى اﻧﺒﺎرى ﺑﻪ دو ٔ
۱۰ــ ﻣﻮشﻫﺎ
۱۱ــ زﻳﺮا ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻴﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﻌﻤﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻢ ﻓﺴﻔﺮ دو زﻧﮓ اﺳﺖ.
۱۲ــ اﺳﺘﻔﺎده از ٔ
۱۳ــ زﻳﺮا ﻣﻮشﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻮى اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻃﻌﻤﻪ را ﻧﻤﻰﺧﻮرﻧﺪ.
۱۴ــﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﻤﻮم از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺒﺎس ﮐﺎر ﻳﮏﺳﺮه ﺑﺎ آﺳﺘﺮ ﻧﺨﻰ ،دﺳﺖﮐﺶ
ﭼﮑﻤﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ ﺑﺎ ﺟﻮرابﻫﺎى ﻧﺨﻰ ،ﮐﻼه ،ﻋﻴﻨﮏ و ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻨﻔﺴﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده
ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ ﺳﺎق ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ آﺳﺘﺮ ﭘﻨﺒﻪاى،
ٔ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮمِ ﻣﻮﺟﻮد
۱۵ــ وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻢﭘﺎﺷﻰ را در ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ و ﺷﺴﺖوﺷﻮ دﻫﻴﺪ و ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎﻗﻰ ٔ
در ﭘﻤﭗ ﺳﻢﭘﺎﺷﻰ در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻳﺎ در آبﻫﺎى راﮐﺪ و ﺟﺎرى ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﺸﻮد.
۱۶ــ ﺗﻔﺎوت در اﻧﺪازه ،ﺷﮑﻞ ،رﻧﮓ و رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﭙﮏ ﺑﺮ روى داﻧﻪﻫﺎى آﻟﻮده
۱۷ــ ﺳﻴﺎﻫﮏ
۱۸ــ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﻴﻦ
۱۹ــ ﺟﺪاﺳﺎزى و ﺗﻤﻴﺰﮐﺮدن ،اوﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاى ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاد آﻟﻮده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود.
۲۰ــ ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﻮﻧﻴﺎک ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺷﮑﻞ ﮔﺎز و ﻣﺎﻳﻊ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺮارت و ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﻳﺎ ﺑﺪون آن ،در ﺣﺬف
ﺷﻴﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮى اﺳﺖ.
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﻴﻦ ٔ
٥٧
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۲۱ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادى ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﮐﺴﻴﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب از دﺳﺘﮕﺎه
ﮔﻮارش ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ زﺋﻮﻟﻴﺖﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
۱ــ اﻓﺸﺎر ،م ،.ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎى وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار.
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ.۱۳۷۵ ،
داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزى داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .ﭘﺎﻳﺎن ٔ
ٔ
۲ــ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ،ن ،.ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﮥ دام .اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﭙﻬﺮ.۱۳۵۸ ،
۳ــ ﭘﻮر رﺿﺎ ،ج ،.ﺗﻐﺬﻳﮥ ﻣﺮغ .ج ،۱چ  ،۱اﻣﻴﺮﮐﺒﻴﺮ ،اﺻﻔﻬﺎن )ﺗﺮﺟﻤﻪ(.۱۳۷۰ ،
۴ــ ﮐﻤﺎلزاده ،ع ،.ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎ و ﻣﺎﻳﮑﻮﺗﻮﮐﺴﻴﻦﻫﺎ در ﺧﻮراک .چ  .۱ﻧﺸﺮ آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزى،
.۱۳۸۶
۵ــ ﮔﻠﻴﺎن ،ا.وم.س .ﻣﻌﻴﻨﻰ ،ﺗﻐﺬﻳﮥ ﻃﻴﻮر .چ ،۱اﻧﺘﺸﺎرات واﺣﺪ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﺸﺎورزى ﺳﺎزﻣﺎن
اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﻮﺛﺮ ،ﺗﻬﺮان )ﺗﺮﺟﻤﻪ(.۱۳۷۴ ،
۶ــ ﻣﺼﻠﺤﻰ ،ح ،.اﺻﻮل ﻧﮕﻪدارى ﺧﻮراک ﻃﻴﻮر ،ﻧﺸﺮ آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزى.۱۳۸۴ ،
۷ــ ﻧﻴﮏﺧﻮاه ،ع .وح .اﻣﺎﻧﻠﻮ ،اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺧﻮراک دادن دام ،چ  ،۲اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ زﻧﺠﺎن
)ﺗﺮﺟﻤﻪ(.۱۳۷۴ ،
_ 8. National Research Council, 1994. Nutrient requirements of poultry. 9th rev. ed., Nation
al Academy Press, Washington, DC.
9. McDonald, R. A. Edwards, J. F. D. Greenhalgh, C. A. Morgan. 1995. Animal Nutrition.
th
5 . ed., Lungman Publisher Ltd.
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