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پيمانۀ مهارتى (٢)

انتخاب مواد خوراکی
زمان آموزش (ساعت)

عملى نظرى 
۱۴۲۰

هدف کلى

شناخت منابع تأمين کننده نياز هاى غذايى طيور

هدف هاى رفتارى: فراگيرنده با گذراندن اين پيمانٔه مهارتى، خواهد توانست: 
۱ــ مواد خوراکى اى را که براى تأمين انرژى در جيرٔه طيور به کار مى رود نام ببرد. 

۲ــ مواد خوراکى اى را که براى تأمين پروتئين در جيرٔه طيور به کار مى رود نام ببرد. 
۳ــ  منابع تأمين کنندٔه مواد معدنى و ويتامين ها را در جيرٔه طيور نام ببرد. 

۴ــ ارزش غذايى مواد خوراکى مورد مصرف در تغذئه طيور را بيان نمايد.
۵  ــ محدوديت هاى مصرف مواد خوراکى را در تغذئه طيور بيان نمايد. 

۶ ــ دانه ها و مواد خوراکى مورد استفاده طيور را شناسايى کند. 



مهارت: تغذيه طيور   پيمانۀ مهارتى: انتخاب مواد خوراكى 
شمارۀ شناسايى:  ۱۷/۱/۲ــ۱ــ۸۰ ــ جهاد  شمارۀ شناسايى: ۱۷/۱ــ۱ــ۸۰ ــ جهاد     

٢٦

مقدمه
همان طور که پيش از اين گفته شد، هر خوراک، از مواد 
مغّذى مختلفى تشکيل شده که ميزان آنها در هر يک فرق مى کند. 
بنابراين کيفيت خوراک ها برحسب نوع و ميزان مادهٔ مغّذى آنها نيز 
متفاوت است. به همين جهت براى آسان شدن تشخيص و تمايز 

غذاها از يکديگر، آنها را گروه بندى مى کنند. 

۱ــ۲ــ منابع تأمين انرژى
مواد اولئه تشکيل دهندهٔ جيرهٔ طيور شامل موادى است که به 
منظور تأمين نيازهاى غذايى آنها استفاده مى شود. دانه هاى گياهى، 
چربى ها و روغن ها و مازاد کارخانجات آرد سازى براى تأمين انرژى 
مورد نياز طيور که در پيمانٔه  (۱) با آن آشنا شديد در جيره استفاده 
مى شود. در زير با مقدار مواد مغذى و محدوديت هاى مصرف مواد 

خوراکى آشنا مى شويد. 
فرآورده هاى  و  (غالت)  گياهى  دانه هاى  ۱ــ۱ــ۲ــ 

آنها 
طيور  جيره هاى  در  مصرفى  دانٔه  اصلى ترين  ذرت  ذّرت: 
است و به دليل داشتن هضم ساده تر و انرژى زياد، معموالً در جيره 
استفاده مى شود. ارزش انرژى زايى ذرت به نشاسته و جوانه آن، 
که بيشترين مقدار روغن ذرت در آن است، بستگى دارد. پروتئين 
اصلى ذرت، پروالمين (زئين) است که ترکيب اسيد آمينه هاى آن 
نارنجى  و  زرد  رنگ دانه هاى  ميزان  نيست.  مناسب  طيور  براى 
در ذرت باالست. بنابراين براى تأمين رنگ دانه هاى بدن و زردٔه 

تخم مرغ پرندگانى که با ذرت تغذيه مى شوند، کافى خواهد بود. 
مقدار مواد مغذى واريته هاى متفاوت ذرت، مختلف است. 
مقدار انرژى قابل سوخت  و  ساز ذرت ۳۳۵۰ کيلو کالرى، مقدار 
پروتئين ۸ تا ۹٭ درصد، مقدار کلسيم ۰/۰۲ درصد و فسفر قابل 

استفاده آن ۰/۰۸ درصد است. 
اگر از ذرت به مقدار زياد و براى مدت طوالنى در جيرٔه 
طيور استفاده شود، به دليل گزانتوفيل (رنگ دانه زرد) موجود در 

آن، چربى الشه زرد مى شود. 

شکل ۱ــ۲ــ دانۀ ذرت 

ذّرت خوشه اى (مايلو): اين دانه به نام هاى مختلفى در 
جهان شناخته شده است که معمول ترين آنها مايلو، سورگوم و ذرت 
خوشه اى است. ارزش غذايى مايلو از بسيارى جهات مانند ذرت 

است اما مقدار انرژى آن از ذّرت اندکى کمتر است. 
حدود  خوشه اى  ذّرت  سوخت و ساز  قابل  انرژى  مقدار 
۳۳۰۰ کيلو کالرى، مقدار پروتئين ۸ تا ۱۰ درصد، مقدار کلسيم 

۰/۰۴ درصد و فسفر قابل استفاده آن ۰/۱ درصد است. 
محدوديت مصرف مايلو در تغذئه طيور به دليل وجود مقدار 
تانن آن است که قابليت هضم پروتئين را کاهش مى دهد. همچنين 
با توجه به مقدار کم رنگ دانه در مايلو، از آن نمى توان به مقدار 

زياد در تغذئه مرغ تخم گذار استفاده کرد. 

٭ تغيير درصد پروتئين در ذرت و ساير منابع غذايى بستگى به انواع آن و منطقٔه کشت محصول دارد. 
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شکل ۲ــ۲ــ دانۀ ذرت خوشه اى 

جو: جو دانه اى با انرژى و پروتئين متوسط است. قابليت 
هضم جو در پرندگان جوان به علت وجود فيبر (الياف خام) باال 
و بتاگلوکان کمتر است. در پرندگان، به خصوص پرندگان جوان، 
به اندازٔه کافى آنزيم بتاگلوکاناز توليد نمى شود تا بتوانند بتاگلوکان 

را هضم کنند. 
وجود بتاگلوکان در جو باعث چسبندگى مدفوع در طيور 
مى شود و در نتيجه مصرف آن در تغذئه طيور محدود است. براى 
رفع اين مشکل بايد همراه جو از آنزيم  هاى مناسب، مانند گلوکاناز 

استفاده کرد. 
ميزان پروتئين جو از ۱۰ تا ۱۴ درصد متغير است. مقدار 
انرژى قابل سوخت و ساز حدود ۲۶۴۰ کيلو کالرى بر کيلو گرم، 
درصد   ۰/۱۷ و   ۰/۰۳ آن  استفادٔه  قابل  فسفر  و  کلسيم  ميزان 

است. 

شکل ۳ــ۲ــ دانۀ   جو 

گندم: در بيشتر کشورها از گندم براى تهئه نان و به مقدار 
کمترى براى منبع انرژى در تغذئه طيور استفاده مى شود. گندم ها 

به انواع نرم و سخت طبقه بندى مى شوند. 
ميزان انرژى گندم، ۳۱۲۰ کيلو کالرى و ميزان پروتئين آن از 
۱۰ تا ۱۵ درصد متغير است. ميزان کلسيم و فسفر قابل استفاده 

گندم ۰/۰۵ و ۰/۱۱ درصد است. 
با وجود اين که گندم نسبت به ذرت حاوى پروتئين بيشترى 
است و انرژى آن هم اندکى از ذرت کمتر است اما به دليل اين که 
حاوى سطوح بااليى از گلوتن است، که به چسبندگى مدفوع و 
کاهش هضم در طيور منجر مى شود، ميزان مصرف آن محدود تر 
است. با استفاده از آنزيم ها مى توان چسبندگى گندم را کاهش 

داد و قابليت هضم پلى ساکاريدهاى آن را افزود.
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انسان  مصرف  براى  کلى  طور  به  محصول،  اين  برنج: 
استفاده مى شود، اما در موارد خاصى مى توان از دانه هاى شکسته 
و صدمه ديدٔه آن جهت تغذئه طيور استفاده کرد. برنج براى طيور 
ماده اى خوراکى با کيفيت پايين است. برنج حدود ۷ تا ۹ درصد 
پروتئين دارد و داراى ۲۹۰۰ کيلو کالرى بر کيلو گرم انرژى قابل 
سوخت وساز است. مقدار کلسيم و فسفر قابل استفادٔه آن ۰/۰۸ 

و ۰/۰۳ درصد است. 
با  که  است  تريپسين  بازدارندٔه  زيادى  مقدار  داراى  برنج 

حرارت معمولى از بين مى رود. 

شکل ۴ــ۲ــ دانۀ گندم 

شکل ۵  ــ۲ــ دانۀ برنج 

ارزن: ميزان انرژى ارزن باالست، اما قبل از مصرف بايد 
عمل آورى شود. به علت داشتن مقدار بااليى از الياف غير قابل هضم، 

بايد از استفادٔه آن در تغذئه پرندگان جوان اجتناب کرد. 
حدود  ارزن  پروتئين  و  سوخت  و ساز  قابل  انرژى  مقدار 
واريته هاى  در  درصد   ۱۴ تا   ۱۱ و  کيلو کالرى   ۲۹۰۰ تا   ۲۷۰۰

مختلف است. 

سبوس گندم: اين فرآورده  محصول فرعى توليد آرد گندم 
است و از دانه هاى غربال شدٔه گندم يا از گند م هايى که پوست آنها 

جدا شده اند به دست مى آيد. 
آن  کلسيم  اما  باال،  فرآورده  اين  منيزيم  و  فسفر  ميزان 
انرژى  فقير  منبع  طيور  تغذئه  در  گندم  سبوس  است.  پايين 
(۱۳۰۰  کيلو کالرى بر کيلو گرم) محسوب مى شود و مقدار پروتئين 

آن ۱۵/۷ درصد است. 
فيبر زياد و ماهيت فيزيکى سبوس گندم استفاده از آن را 
به  زياد  سبوس  حاوى  جيره هاى  مى کند.  محدود  طيور  جيرٔه  در 
رطوبت فضوالت مى افزايد و هزينٔه حمل و نقل اين جيره ها به علت 

حجيم بودن آنها بيشتر مى شود. 

شکل ۶ ــ۲ــ  دانۀ ارزن 
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برنج است و  فرعى  محصول  فرآورده  اين  برنج:  سبوس 
از صيقل دهى دانٔه آن به دست مى آيد. اين محصول هم چنين شامل 

دانه هاى ريز و شکستٔه برنج نيز هست.
در  کيلو کالرى   ۲۹۰۰ حدود  آن  پروتئين  و  انرژى  ميزان 
کيلو گرم و ۱۳ درصد است. مقدار کلسيم و فسفر قابل استفادٔه 

آن نيز ۰/۰۷ و ۰/۲ درصد است. 
الياف غيرقابل هضم (فيبر) و متغير بودن ترکيب اين خوراک 
کند.  محدود  طيور  خوراک  در  را  آن  از  استفادٔه  است  ممکن 
همچنين به دليل وجود روغن و آنزيم هاى تجزيه کنندهٔ چربى، مستعد 

فساد است و آن را نمى توان زياد نگه دارى کرد. 

شکل ۷ ــ۲ــ سبوس گندم 

۲ــ۱ــ۲ــ چربى ها و روغن ها: چربى هاى خوراکى از 
منابع مختلف به دست مى آيند. اين چربى ها شامل روغن هاى گياهى 
و چربى هاى حيوانى است. همچنين پس ماندٔه روغن  رستوران ها، 
چربى  هاى پس ماندٔه کشتارگاه و پس ماندٔه کارخانٔه روغن کشى از 

منابع ديگر چربى ها در تغذئه طيور است. 
جيرٔه  انرژى  افزايش  منظور  به  روغن ها،  و  چربى ها  از 
طيور، استفاده مى شود. چربى هاى حيوانى حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ 
 ۹۰۰۰ تا   ۸۰۰۰ حدود  گياهى  روغن هاى  و  انرژى  کيلو کالرى 
کيلوکالرى انرژى دارند. چربى ها، عالوه بر دارا بودن ميزان انرژى 

باال، منبع تأمين اسيدهاى چرب ضرورى نيز هستند.  
کاهش گرد و غبار، خوش خوراکى و بهبود شکل ظاهرى 
طيور  تغذئه  در  چربى ها  از  استفاده  ديگر  مزاياى  از  خوراک 

است. 
چربى ها و روغن ها هنگام نگه دارى طوالنى مدت و تحت 
تأثير گرماى زياد و شرايط نامساعد انبار فاسد مى شوند. لذا در اين 

مواقع از استفادٔه از آنها در جيره بايد اجتناب کرد. 

۲ــ۲ــ منابع تأمين پروتئين 
پروتئين يا از منابع پروتئين گياهى يا از منابع پروتئين حيوانى 

تأمين مى شود. 
۱ــ۲ــ۲ــ منابع پروتئين گياهى: کنجاله ها محصولى 
روغنى  گياهى  دانه هاى  از  که  روغن اند،  توليد  صنعت  از  فرعى 
به دست مى آيند. از اين منبع پروتئين گياهى در تغذئه طيور استفاده 
مى شود. روغن دانه هاى روغنى، با روش مکانيکى يا با استفاده 
از  بعد  روغنى  دانه هاى  باقيماندٔه  به  مى گردد.  استخراج  حّالل  از 

روغن گيرى کنجاله مى گويند و انواعى به شرح زير دارد: 
کنجالۀ سويا: کنجالٔه سويا منبع پروتئينى استاندارد است 
اين  مى کنند.  مقايسه  آن  با  را  جهان  در  پروتئينى  منابع  ساير  که 
محصول حاوى انرژى و پروتئين باال و ترکيب اسيد آمينٔه آن براى  شکل ۸      ــ۲ــ سبوس برنج 
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بيشتر انواع طيور بسيار عالى است. هنگامى که با ذرت يا مايلو 
استفاده شود، متيونين تنها اسيد آمينه اى خواهد بود که بايد به آن 

اضافه شود. 
در حين توليد کنجالٔه سويا از طريق عمل آورى با حرارت 

مشکالت مربوط به محدوديت مصرف آن از بين مى رود. 
پروتئين  و  کيلو کالرى   ۲۲۳۰ سويا  کنجالٔه  انرژى  مقدار 
آن ۴۴ درصد است. مقدار کلسيم و فسفر کنجالٔه سويا ۰/۲۹ و 

۰/۲۷ درصد است. 

شکل ۹ ــ۲ ــ کنجالۀ سويا 

مصرف دانٔه سوياى فرآورى نشده داراى محدوديت هايى 
در خوراک است. 

روش  به  توجه  با  سويا،  کنجالٔه  شکل  باشيد  داشته  توجه 
روغن کشى، به دو صورت پلت و پرک متفاوت است. 

کنجالۀ آفتاب گردان: فرآوردٔه باقيمانده از روغن کشى 
دانٔه آفتاب گردان، کنجالٔه آفتاب گردان است، که در تغذئه طيور 
کاربرد دارد. اين کنجاله حاوى انرژى کمى است و کمبود اسيد 
به شمار  آن  تغذئه  در  محدود کننده  عامل  مهم ترين  ليزين  آمينٔه 
صورتى  در  و  است  تيره  رنگ  به  آفتاب گردان  کنجالٔه  مى رود. 
که به مقدار زياد از آن در جيره استفاده کنيد تغييرات بارزى در 

رنگ جيره ايجاد مى شود. 
سيستئين  و  متيونين  آمينه  اسيدهاى  نظر  از  محصول  اين 

پروتئين کنجالٔه آفتاب گردان  و فسفر غنى است. مقدار انرژى و 
۱۵۴۳ کيلو کالرى و ۳۲ درصد است. مقدار کلسيم و فسفر قابل 

استفادٔه آن ۰/۲۱ و ۰/۱۴ درصد است. 
تنها محدوديت مصرف کنجالٔه آفتاب گردان ملّين بودن آن 
(هنگام مصرف بيش از اندازه) است. همچنين هنگام ذخيرٔه در 
انبار، به دليل داشتن روغن، کنجالٔه آفتاب گردان اکسيده و فاسد 

خواهد شد. 

شکل ۱۰ ــ۲ــ کنجالۀ آفتاب گردان 

منداب  اصلى  واريته هاى  از  کلزا  کلزا (کانوال):  کنجالۀ 
مشتق شده است. کنجالٔه کلزا داراى مقادير زيادى سيناپين است. 
هنگام استفاده از اين مادهٔ خوراکى در جيرهٔ مرغان تخم گذار با تخم 
قهوه اى، در آن ها (تخم مرغ ها) طعم ماهى و مزه هاى نامطلوب ديگر 
ايجاد مى شود. کنجالٔه کلزا در مقايسه با کنجالٔه سويا حاوى ليزين 
کمترى است، اما مقدار متيونين آن اندکى باالتر است. انرژى اين 
کنجاله از کنجالٔه سويا پايين تر و عامل محدود کننده در جيره طيور 
است. استفادٔه تا ۸ درصد اين مادٔه خوراکى در جيره، هيچ گونه 

اثر منفى در عملکرد مرغ هاى تخم گذار ندارد. 
 ۲۰۰۰ فرآورده  اين  ساز  و  سوخت  قابل  انرژى  مقدار 
 ۰/۶۸ کلسيم  مقدار  است.  درصد   ۳۸ آن  پروتئين  و  کيلو کالرى 
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درصد و فسفر قابل استفادٔه آن 0/3 درصد است. 

شکل 11ــ2ــ کنجالۀ کلزا )کانوال(

کنجالۀ تخم پنبه: کنجالٔه تخم پنبه فرآوردٔه باقىمانده از 
روغن کشى تخم پنبه است. تخم پنبه داراى گوسىپول است که در 
گله هاى تخم گذار اهمىت دارد، زىرا در سفىده و زردهٔ تخم مرغ 
اىجاد رنگ مى کند. به هنگام استفاده از کنجالٔه تخم  پنبه در جىره، 
تغىىر رنگ زرده را به صورت لکه هاى سبز تا سىاه، بسته به مدت 

زمان انباردارى آن، مشاهده خواهىد کرد. 
هنگام استفاده از تخم پنبه در جىرٔه طىور از سولفات آهن 
به نسبت 1 به 1 استفاده نماىىد، زىرا ترکىبات آهن دار با گوسىپول 
تخم پنبه ترکىب مى شوند و آن را از دسترس سىستم گوارشى طىور 
مصرف  مىزان  گوسىپول  بودن  سمى  همچنىن  مى سازند.  خارج 

تخم پنبه را در جوجٔه گوشتى محدود مى سازد. 
مقدار انرژى و پروتئىن کنجالٔه تخم پنبه 2300 کىلو کالرى 
و 40 درصد است. مقدار کلسىم و فسفر آن 0/15 درصد و 0/22 

درصد است. 
کنجالۀ کنجد: فرآورده باقىمانده از روغن کشى کنجد است. 
مقدار لىزىن قابل استفادهٔ آن بسىار کم است اما مقدار اسىد آمىنه 
متىونىن آن زىاد است. اىن کنجاله داراى مقدار زىادى اسىد فىتىک 

شکل 12ــ2ــ کنجالۀ تخم پنبه 

است که به کلسىم متصل مى شود و آن را از سىستم گوارشى خارج 
مى سازد. همچنىن افزودن کلسىم اضافى به جىره ضرورى است. 
استفاده از سطوح باالى آن در جىره، طىور را دچار اسهال مى کند. 
اىن محصول، با توجه به داشتن روغن زىاد، اگر به مدت 

طوالنى انبار گردد فاسد مى شود. 
مقدار انرژى قابل سوخت و ساز و پروتئىن کنجالٔه کنجد 
2210 کىلو کالرى و 43 درصد است. مقدار کلسىم و فسفر قابل 

استفاده 1/99 و 0/34 درصد است. 

شکل 13ــ2ــ کنجالۀ کنجد 
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۲ــ۲ــ۲ــ منابع پروتئين حيوانى 
محصوالت  از  يکى  گوشت  پودر  گوشت:  پودر 
ميزان  دارد.  خام  پروتئين   ٪۵۵ حدود  که  است،  کشتارگاهى 
متيونين، سيستئين و تريپتوفان آن کم و ليزين آن باالست. ميزان 
انرژى پودر گوشت به ميزان چربى موجود در آن بستگى دارد. 
آنتى اکسيدان موجود در پودر گوشت از فساد جلوگيرى مى کند 

و از اين جهت اهميت دارد. 
رطوبتش  و  مى بيند  حرارت  که  دليل  اين  به  گوشت  پودر 
به  سريعاً  آلودگى  است  ممکن  ولى  ندارد.  آلودگى  مى شود  گرفته 

آن منتقل گردد. 
مقدار انرژى پودر گوشت ۲۱۹۵ کيلو کالرى و مقدار کلسيم 

و فسفر آن ۸/۲۷ و ۴/۱ درصد است. 
محصولى  طيور  ضايعات  پودر  طيور:  ضايعات  پودر 
از  حاصل  ضايعات  نمودن  آسياب  و  خشک  طريق  از  که  است 
کشتار طيور توليد مى گردد. به علت اين که اين ضايعات همواره 
از منشأ طيور است، ترکيب پروتئينى آن در مقايسه با پودر گوشت 
تغييرات کمترى دارد و به طور حتم مقدار کلسيم و فسفر آن پايين تر 

خواهد بود. 
اين محصول حاوى چربى بااليى است و براى جلوگيرى 
ضرورى  آن  به  آنتى اکسيدان  مواد  افزودن  اکسيداسيون،  از 

است. 
کيلو کالرى   ۲۹۵۰ محصول  اين  پروتئين  و  انرژى  مقدار 
درصد   ۱/۷ و   ۳ آن  فسفر  و  کلسيم  مقدار  است.  درصد   ۶۰ و 

است. 
پودر پر: محصولى است که از هيدروليز، خشک نمودن 
و آسياب کردن پرهاى طيور به دست مى آيد. ميزان پروتئين آن باال، 
اما کيفيت پروتئين آن پائين است. مصرف آن به دليل کمبود اسيد 

آمينه هاى ضرورى متيونين و ليزين محدود است. 
مقدار انرژى قابل سوخت و ساز و پروتئين پودر پر ۲۳۶۰ 

و ۸۰ درصد است. مقدار کلسيم و فسفر آن نيز ۰/۳۳ و ۰/۵۵ 
درصد است. 

جانبى  محصوالت  از  يکى  فرآورده  اين  خون:  پودر 
کشتارگاهى و صنايع گوشت است. پودر خون از نظر پروتئين بسيار 

غنى است و يک منبع بسيار عالى ليزين به شمار مى رود. 
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 مى توانيد از طريق مخلوط نمودن 

آن با منابع خوراکى ديگر بهبود بخشيد. 
مقدار انرژى، پروتئين، کلسيم و فسفر پودر خون ۲۸۳۰ 

کيلو کالرى، ۸۱ درصد، ۰/۵۵ درصد و ۰/۴۲ درصد است. 
وجود بيمارى هاى خونى قابل انتقال و قوانينى که در بعضى 
در  آن  مصرف  محدوديت  عامل  تنها  مى شود،  وضع  کشورها  از 

تغذئه طيور است. 
پودر ماهى: پودر ماهى محصولى است که از عمل آورى 
ماهى کامل و يا بخش هايى از ماهى حاصل مى شود. براى تهيه اين 
باقيماندٔه ماهى پخته مى شود و روغن آن جدا  محصول، ماهى يا 
پودر  انواع  مى شود.  آسياب  و  فشرده  خشک،  سپس  مى گردد. 
ماهى منابع عالى پروتئين هستند. پودر ماهى از ترکيب اسيد آمينٔه 
خوبى برخوردار است. در عين حال، اگر در جيرٔه طيور از پودر 
ماهى به مقدار زياد استفاده کنيد، به عارضٔه فرسايش سنگدان منجر 
مى گردد و هم چنين ممکن است در گوشت و تخم مرغ توليدى طعم 

و بوى ماهى ايجاد کند. 
هم  با  ماهى  مختلف  گونه هاى  پودِر  مغذى  مواد  ترکيب 
متفاوت است. مقدار پروتئين آن از ۶۰ تا ۷۵ درصد متغير است. 
 ۴ تا   ۱/۵ فسفر  مقدار  و  درصد   ۷/۵ تا   ۲ بين  آن  کلسيم  مقدار 

درصد است. 
که  شير،  عمل آورى  مراحل  در  شده:  خشک  پنير  آب 
با استفاده از رنين و به منظور توليد پنير صورت مى گيرد، کازئين 
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شکل ۱۴ــ۲ــ پودر ماهى 

شير رسوب داده مى شود و جدا مى گردد و همراه آن بخش عمدٔه 
گرفته  هم  شير  در  موجود  فسفر  و  کلسيم  از  نيمى  تقريباً  و  چربى 
مى شود. مايعى که بعد از اين مراحل توليد مى گردد آب پنير ناميده 
مى شود. تنها مقدار کمى از اين مادٔه خوراکى براى مصرف در 
ميزان  به  آن  پودر  در  نمک  زيرا  است،  مناسب  طيور  جيره هاى 

بااليى وجود دارد. 

شکل ۱۵ــ۲ــ پودر آب پنير خشک شده 

۳ــ۲ــ منابع تأمين عناصر معدنى
پودر استخوان: پودر استخوان پس از يک سرى عمليات 
که بر روى استخوان انجام مى شود، به دست مى آيد. پودر استخوان 
از لحاظ تأمين کلسيم و فسفر جيره منبع خوبى است و مى توانيد 

از آن در تغذئه طيور استفاده نماييد. 
مقدار کلسيم و فسفر پودر استخوان ۲۹/۸ و ۱۲/۵ درصد 

است.
جمع آورى  از  ماده  اين  (گوش ماهى):  صدف  پوستۀ 
صدف (گوش ماهى) و آسياب کردن آن به دست مى آيد. صدف منبع 
مرغ هاى  جيرٔه  در  غالباً  صدف  از  است.  کلسيم  از  خوبى  بسيار 
تخم گذار، که احتياج بيشترى به کلسيم دارند، مى توانيد استفاده 
کنيد. در جيرهٔ جوجه هاى در حال رشد نيز مى توانيد از آن به مقدار 
پوستٔه صدف  کلسيم  مقدار  کنيد.  استفاده  پودر  کم و به صورت 

۳۸ درصد است. 

شکل ۱۶ــ۲ــ پوستۀ صدف 

تأمين  منابع  از  يکى  که  آهک،  سنگ  از  آهک:  سنگ 
از  را  ماده  اين  مى شود.  استفاده  طيور  جيرٔه  در  است،  کلسيم 
معادن سنگ آهک استخراج مى کنند. پس از آسياب کردن و به 
صورت پودر درآمدن از آن مى توانيد استفاده کنيد. مقدار کلسيم 
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آن ۳۸ درصد است. 
فلزات  حاوى  آهک  سنگ  طبيعى  به طور  است  ممکن 
سنگين باشد، که توليد کنندگان موظف اند اين محصول را از اين 

نظر تضمين کنند. 

شکل ۱۷ ــ۲ــ کربنات کلسيم 

از سنگ  منو و دى کلسيم فسفات: فسفات کلسيم معموالً 
فسفات استخراج مى گردد. به منظور توليد دى کلسيم فسفات از مواد 
معدنى، بايد براى خالص و خنثى سازى آن اقدام نمود. قبل از استفاده 
از اين محصول بايد فلوئور آن جدا شود. منو و دى کلسيم  فسفات منابع 

خوبى براى تأمين کلسيم و فسفر جيرٔه طيورند. 
مقدار کلسيم و فسفر دى کلسيم فسفات ۲۲ و ۱۸/۷ درصد 
است و مقدار کلسيم و فسفر منو کلسيم فسفات ۱۶ و ۲۱ درصد 

است. 
شکل ۱۹ ــ۲ــ جوش شيرين 

شکل ۱۸ ــ۲ــ دى کلسيم فسفات

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 خيس شدن بستر مى شود. دقت 

کنيد مقدار نمک آزاد جيرٔه طيور بيش از ۰/۲۵ درصد نباشد. 
طيور  جيره هاى  در  (جوش شيرين):  سديم  بى کربنات 
براى حفظ تعادل آنيون و کاتيون و به منظور تأمين سديم (بدون  کلر) 
همراه با نمک مى توان از بى کربنات سديم استفاده کرد. مقدار سديم 

آن ۲۷ درصد است. 

۴ ــ۲ــ منابع تأمين ويتامين ها و موادمعدنى کم نياز 
مواد خوراکى معمول که در تغذئه طيور استفاده مى شوند 
کلئه نيازهاى مواد معدنى و ويتامين هاى طيور را تأمين نمى کند. 
منگنز،  آهن،  (مانند  معدنى   کم نياز  عناصر  تأمين  براى  اين رو،  از 
روى و ...) و انواع ويتامين ها، آنها را (که توسط کارخانه هاى 
مکمل سازى ساخته مى شود) بايد به صورت مکمل به جيره اضافه 

کنيد. 
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۵   ــ۲ــ ساير مواد افزودنى
عالوه بر مواد خوراکى، که در صفحٔه قبل به آنها اشاره شد، 
مى توانيد از مواد ديگرى مانند آنزيم، آنتى اکسيدان، آنتى بيوتيک، 
داروهاى ضد کوکسيديوز، مواد رنگى، عوامل ناشناختٔه رشد و 

داروهاى ويژٔه طيور در جيره استفاده کنيد. 

کار عملى
مواد خوراکى مورد استفاده در تغذئه طيور را از نظر 

شکل ظاهرى شناسايى و تشخيص دهيد. 

بازديد از کارخانه خوراک طيور 
هدف از بازديد، شناسايى مواد خوراکِى مورد استفاده 

در تغذئه طيور است. 

خوراک  تهئه  کارخانٔه  يک  از  خود  مربى  همراه  ۱ــ 
طيور بازديد کنيد. 

طيور  تغذئه  در  که  را  موجود  خوراکى  مواد  تمام  ۲ــ 
استفاده مى شود مشاهده کنيد. 

در  و  بو کردن  کردن،  مشاهده  با  را  خوراکى  مواد  ۳ــ 
صورت لزوم چشيدن آنها شناسايى کنيد. 

فهرست  کرده ايد،  شناسايى  که  را  خوراکى  مواد  ۴ــ 
مغذى  مادٔه  کدام  تأمين  براى  کدام  هر  از  که  بنويسيد  و  نماييد 

جيره استفاده مى شود. 
۵ ــ گزارش هاى تهيه شده را با نظر مربى در کالس مطرح 

کنيد و مورد بحث قرار دهيد. 
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جدول ۱ــ۲ــ محدوديت هاى مصرف خوراک در طيور

۱۲۳۴نوع محدوديتنوع مادۀ خوراکى 
۶۰۷۰۷۰۶۰پلت سازى ضعيف ــ قابليت آلودگى قارچى  ذّرت

۴۰۵۰۵۰۴۰تاننذّرت خوشه اى 
١٠١٥٢٠١٥بتاگلوکان: مرطوب شدن بسترجو
۲۰۲۵۲۰۲۰افزايش رطوبت بستر ــ تغيير ويسکوزيته مواد هضمىگندم
۱۰۲۰۲۵۲۰بازدارندٔه تريپسينبرنج
۲۰۳۰۳۵۴۰الياف خام باال ارزن

۸۲۰۱۵۲۰فيبر باال ــ انرژى پايينسبوس گندم
۱۵۲۰۲۰۱۵فيبر باال ــ ميزان روغن باال سبوس برنج

۵۸۵۸رطوبت ــ ناخالصى ها ــ امکان فساد و اکسيداسيونچربى ها 
۲۵۲۵۳۰۲۰بازدارندٔه تريپسين ــ اليگو ساکاريدکنجالٔه سويا 

۸۱۰۱۵۱۵ليزين قابل استفاده پايينکنجالٔه آفتاب گردان
۵۸۵۸انرژى پايين ــ سيناپينکنجالٔه کلزا

۵۱۰۱۰۱۰گوسيپول ــ  ميزان روغن باال (در بعضى نمونه ها)کنجالٔه تخم پنبه 
۵۱۰۱۵۱۰انرژى پايين ــ اسيد فيتيک باال ــ ليزين قابل استفاده پايينکنجالٔه کنجد
۸۸۱۰۸آلودگى ميکربى ــ تغييرات کلسيم و فسفر پودر گوشت

۵۸۵۸فساد ــ محتويات پَر پودر ضايعات طيور 
۱۲۲۲توازن نامطلوب اسيدهاى آمينهپودر پَر 

۲۲۲۲خوش خوراکى پايين ــ توازن نامطلوب اسيدهاى آمينهپودر خون
۸۱۰۸۱۰اثر نامطلوب روى گوشت و تخم مرغ ــ فرسايش سنگدانپودر ماهى 

۱ــ حداکثر مصرف براى پرندگان جوان تا سن ۴ هفتگى (برحسب درصد جيره) 
۲ــ حداکثر مصرف براى پرندگان جوان ۴ تا ۱۸ هفتگى (برحسب درصد جيره) 

۳ــ حداکثر مصرف براى مرغ هاى تخم گذار در سن ۴ تا ۱۸ هفتگى (برحسب درصد جيره) 
۴ــ حداکثر مصرف براى مرغ هاى تخم گذار بالغ و مادر (برحسب درصد جيره)



مهارت: تغذيه طيور   پيمانۀ مهارتى: انتخاب مواد خوراكى 
شمارۀ شناسايى:  ۱۷/۱/۲ــ۱ــ۸۰ ــ جهاد  شمارۀ شناسايى: ۱۷/۱ــ۱ــ۸۰ ــ جهاد     

٣٧

آزمون پيمانۀ مهارتى (۲) 
۱ ــ مواد اولئه تشکيل دهندٔه جيرٔه طيور شامل چه موادى است؟ 

۲ــ اصلى ترين دانٔه مصرفى در جيرٔه طيور چيست؟ 
۳ــ محدوديت مصرف ذّرت خوشه اى (مايلو) در تغذئه طيور به چه دليل است؟ 
۴ ــ قابليت هضم جو در پرندگان جوان به علت وجود ....... ، کم تر است. 

۵ ــ براى تأمين انرژى جيره به غير از ذرت از چه دانه هاى ديگرى مى توان استفاده کرد؟ 
۶ ــ چرا استفاده از سبوس گندم در تغذئه طيور محدود است؟ 

۷ ــ چربى ها و روغن ها به چه منظور در جيرٔه طيور استفاده مى شوند؟ 
۸ ــ منابع تأمين پروتئين را نام ببريد. 

۹ ــ کنجاله ها از چه موادى به دست مى آيند و به منظور تأمين چه مادٔه مغذى در جيره استفاده مى شوند؟ 
۱۰ــ منابع پروتئين حيوانى در تغذيه طيور را نام ببريد. 

۱۱ــ چنانچه از پودر ماهى به مقدار زيادى در جيرٔه طيور استفاده کنيد، چه عارضه اى ايجاد مى شود؟ 
۱۲ــ  چرا پودر آب پنير در جيرٔه طيور محدوديت مصرف دارد؟ 

۱۳ــ منابع تأمين عناصر معدنى در جيرٔه طيور را نام ببريد. 
۱۴ــ پودر استخوان منبع تأمين چه موادى در جيره است؟ 

۱۵ــ در جيره هاى طيور براى حفظ تعادل آنيون و کاتيون از چه ماده اى استفاده مى شود؟ 
۱۶ــ مکمل هاى ويتامينى و معدنى براى تأمين چه مواد مغذى در جيره استفاده مى شود؟ 


