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پيمانۀ مهارتى (٤)

نگه دارى و انبارنمودن مواد خوراکى
زمان آموزش (ساعت)

عملى نظرى 
۱۲۲۰

هدف کلى

شناخت شرايط نگه دارى مواد خوراکى طيور

هدف هاى رفتارى: فراگيرنده با گذراندن اين پيمانٔه مهارتى، خواهد توانست: 
۱ــ ساختمان انبار و استانداردهاى انبار را توضيح دهد. 

۲ــ شرايط انبار کردن مواد خوراکى را بيان کند. 
۳ــ نکات بهداشتى در انبار کردن مواد خوراکى را توضيح دهد. 

۴ــ آفات انبارى را بشناسد و نحؤه مبارزه با آنها را بيان نمايد. 
۵ ــ سموم را بشناسد و نحؤه استفاده از آنها را بيان نمايد. 

۶ ــ  دان سالم را از ناسالم تشخيص دهد. 
۷ ــ انبار را ضدعفونى کند.

۸ ــ مواد اوليه  را درجه بندى کند. 
۹ ــ طعمٔه سموم را تهيه نمايد. 
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۱ــ۴ــ ساختمان انبار و استانداردهاى مربوطه  
تا  باشد  دور  پرورش  سالن هاى  از  بايد  خوراک  انبار 
آلودگى هاى سالن به آن جا وارد نشود. از اين رو، انبار خوراک 
بايد در ابتداى مزرعه و نزديک به درِ اصلى مزرعه ساخته شود. 
به اين ترتيب کاميون هاى حمل خوراک، پس از ورود به مزرعه، 
فورًا بار خود را خالى مى کنند. در نتيجه نياز نيست که از داخل 
احتمالى  انتقال  بنابراين  کنند.  عبور  سالن ها  کنار  از  يا  مزرعه 
عامل هاى بيمارى زا از خارج مزرعه به سالن هاى پرورش، کمتر 

مى شود. 
انبار خوراک بايد داراى سقف و ديوارهايى باشد که رطوبت 
از آن ها عبور نکند. دِر ورودى انبار بايد طورى باشد که ماشين و 

کاميون براى تخلئه مواد خوراکى به راحتى وارد آن شوند. 
اين  در  باشد.  باالتر  زمين  سطح  از  بايد  انبار  کف 
مخزن هاى  هم چنين  نمى کند.  نفوذ  آن جا  به  رطوبت  صورت، 
و  کف  باشد.  زنگ  ضد  آهن  از  بايد  چربى  و  مالس  نگه دارى 
ضدعفونى  و  شست و شو  قابل  و  سيمانى  بايد  انبار  ديوارهاى 

باشند. کردن 
انبار بايد تهوئه خوبى داشته باشد تا ذّرات گرد و غبار از 
آن جا خارج شوند. در اين صورت، رطوبت انبار نيز کم مى شود. 
ورود  از  ترتيب  اين  به  باشند.  داشته  تورى  بايد  انبار  پنجره هاى 

پرندگان و حشره ها به انبار جلوگيرى مى شود. 

۲ــ۴ــ شرايط انبار کردن هر يک از مواد  
سرعت  دما،  ذخيره،  موقع  در  محصول  رطوبت 
خشک شدن غله، خيس شدن دوبارٔه آن و رطوبت انبار عواملى 
نظر  در  خوراکى  مواد  انبار کردن  هنگام  در  بايد  که  هستند 

داشت. 
پرندگان، جوندگان يا حشرات و هم چنين صدمات فيزيکى 
پوستٔه  شکافتن  موجب  مى توانند  برداشت  ماشين هاى  از  ناشى 

خارجى بذر غالت شوند و آلودگى را هر چه بيشتر منتشر کنند. 
رشد و نمو قارچ ها به فراهم بودن رطوبت، حرارت، اکسيژن 

و زمان مناسب بستگى دارد. 

۳ــ۴ــ نکات بهداشتى در انبار کردن مواد خوراکى 
و روش هاى حفظ آن  

رعايت  بايد  خوراکى  مواد  انبار کردن  هنگام  که  را  نکاتى 
نماييد به شرح زيرند: 

۱ــ بعد از خروج تمام يا قسمتى از محتويات انبار و هم چنين 
براى  کنيد.  تميز  را  انبار  بايد  جديد  خوراکى  مواد  ورود  از  قبل 
به  آب  پاشيدن  و  کنيد  استفاده  جارو  از  بايد  فقط  انبار  تميز کردن 
هيچ وجه صحيح نيست. عالوه بر نظافت کف انبار ديوارها را نيز 

بايد تميز کنيد. 
قراردادن  يا  انبار  در  خوراکى  مواد  ريختن  از  قبل  ۲ــ 
نداشته  رطوبت  انبار  کف  که  کنيد  دقت  بايد  کيسه ها  و  گونى ها 
باشد. در صورت مشاهدٔه کوچک ترين اثر نم بايد از ريختن مواد 
بايد  صورت  اين  در  کنيد.  خوددارى  انبار  کف  روى  خوراکى 
گونى ها را روى پالت هاى چوبى يا نايلون بچينيد تا رطوبت به مواد 

خوراکى نرسد. 
۳ ــ انبار را قبل از ورود مواد خوراکى تازه بايد با سموم 
سموم  با  کنه  وجود  صورت  در  و  کنيد  ضدعفونى  شده  توصيه 
يا  برومايد  متيل  گاز  با  را  انبار  هم چنين  شود.  ضدعفونى  فسفره 
از  سموم تدخينى ديگر ضدعفونى کنيد. هنگام ضدعفونى حتماً 

ماسک استفاده کنيد. 
۴ــ دور انبار به هيچ وجه نبايد به وسيلٔه پلکان ثابت و غيره 
به زمين متصل باشد. چون اين کار ورود موش را به انبار تسهيل 
مى کند. پلکان عبور براى تخليه و پر کردن انبار را بايد بالفاصله 

بعد از کار روزانه برداريد. 
۵ ــ مواد خوراکى وارد شده به انبار را ابتدا بازرسى کنيد 
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تا آلوده نبودن آن به حشرات، کنه ها و آفات محرز گردد. عالوه بر 
اين حداقل هر هفته يک بار محتوى انبار را از نظر وجود احتمالى 
آفات و امراض بازرسى کنيد و در صورت لزوم نمونه هايى از آن را 

براى آزمايش به آزمايشگاه بفرستيد. 
۶ ــ در انبار مواد خوراکى بايد بين کيسه هاى چيده شده 
۱/۵ متر ايجاد کنيد تا امکان  ۶ ــ۵ متر، راهرو به عرض  در هر 
تهويه، ضدعفونى و دسترسى به تمام کيسه ها ميسر باشد. عرض 
 ۷۵ از  انبار  کوچکى  يا  بزرگى  به  نسبت  انبار  اطراف  راهروى 
بتوانيد  اين که  براى  هم چنين  مى کند.  تغيير  سانتى متر   ۱۰۰ تا 
تا   ۷۵ ميزان  به  فاصله اى  بايد  کنيد  ضد عفونى  را  انبار  سقف  
۱۰۰ سانتى متر بين سطوح فوقانى کيسه ها و سقف انبار منظور 

کنيد. 
حفاظ  يک  از  انبار  کف  روى  کيسه ها  چيدن  از  قبل  ۷ ــ 
قرار  کيسه ها  و  انبار  کف  بين  وسيله  اين  کنيد.  استفاده  رطوبتى 
موجب  که  خوراکى،  مواد  به  رطوبت  رسيدن  از  تا  مى گيرد 

کپک زدگى و فساد مى گردد، جلوگيرى شود. 
ساده ترين حفاظ رطوبتى، نايلون يا الستيک ضد رطوبت 
که  هستند  چوبى  الوارهاى  رطوبتى،  حفاظ  ديگر  نوع  است. 
ـ عمودى به طور منظم به يک ديگر وصل شده اند.  به صورت افقىـ 
به اين حفاظ، پالت۱ مى گويند. پالت را در زير کيسه ها روى کف 
انبار قرار دهيد. قبل از استفاده از پالت ها، بايد آنها را بازرسى 
آلوده شدن  از  پالت ها  وسيلٔه  به  ترتيب  اين  به  کنيد.  ضد عفونى  و 
اگر  باشيد  مواظب  مى شود.  جلوگيرى  خوراکى  مواد  احتمالى 
پالت ميخ يا شکستگى داشته باشد، نبايد از آن استفاده کنيد. زيرا 

به کيسه ها آسيب مى رساند. 

۴ــ۴ــ مبارزه با آفات انبارى  
آفت هاى  با  خوراکى  مواد  آلوده شدن  از  جلوگيرى  براى 

شکل ۱ــ۴ــ پالت چوبى 

Pallet  ــ١

شکل ۲ــ۴ــ نحوۀ نگه دارى مواد در انبار 

شکل ۳ــ۴ــ هوادهى مواد خوراکى
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سم پاشى  و  ضدعفونى  را  انبارها  و  سيلوها  بايد  ابتدا  انبارى، 
کنيد. 

سم ها به صورت هاى مختلفى مانند پودر، قرص و ... در 
بازار وجود دارند. سم هايى که در کشور ما مصرف مى شوند، بيشتر 

شامل سم هاى کلره، فسفره، گازها و قرص هستند. 
طريق  از  انبارى  آفت هاى  با  مبارزه  راه هاى  کلى،  به طور 

ضد عفونى کردن عبارت اند از: 
۱ــ  ضد عفونى و سم پاشى سيلوها و انبارهاى خالى.

۲ــ ضدعفونى سيلوها و انبارهاى پر و نيمه پر.
۱ ــ۴ــ۴ــ آفات انبارى: آفت هاى انبارى به دو دستٔه 
اصلِى حشره ها و جوندگان تقسيم مى شوند. گاهى پرندگان نيز براى 

مواد خوراکى انبار آفت به حساب مى آيند. 
از مهم ترين حشره ها مى توان شپش ها يا سوسک  خرطومى 
غالت، سوسک سياه انبارى، شپش يا سوسک آرد، شب پره هندى و 
پروانه انبارى را نام برد. حشره ها به سرعت زياد مى شوند و از مواد 
خوراکى تغذيه مى کنند. به عالوه با رها سازى پوسته و فضوالت 
خود و نيز باقى ماندٔه اجساد آنها، کيفيت مواد خوراکى انبار شده 

پايين مى آيد. 
حرارت  و  رطوبت  حشره ها،  فعاليت  اثر  در  هم چنين 
آماده  کپک   زدگى  براى  محيط  نتيجه،  در  مى شود.  بيشتر  انبار 

مى شود. 
در  که  هستند  پستاندارى  جانوران  موش ها  جوندگان،  از 
انبارها، مزرعه ها و باغ ها خسارت هاى زيادى به بار مى آورند. به 

عالوه، بيمارى هاى گوناگونى مانند طاعون را منتقل مى کنند. 
توليد مثل موش ها خيلى سريع است و در مدت کوتاهى تعداد 

آن ها چند برابر مى شود. 
بايد تا حد امکان از ورود پرندگان مانند گنجشک به انبار 
جلوگيرى کرد. زيرا عالوه بر مصرف خوراک، پرندگان مى توانند 

بعضى از بيمارى ها را به طيور منتقل کنند. 
مهم ترين  حشره کش:  و  جونده کش  سموم  ۲ــ۴ــ۴ــ 
کاستريکس۱   و  زنگ  دو  فسفر  سم هاى  کش،  جونده  سموم 

هستند.
يکى از روش هاى ساده و بسيار خوب در مبارزه با موش ها، 
استفاده از طعمه مسموم شده با سم فسفر دو زنگ است. در اين 
روش گندم، ذرت، جو، تخم خربزه، آفتاب گردان و دانه هاى روغنى 
را با اين سم آلوده کنيد. براى آلوده کردن اين دانه ها به سم ابتدا 
مقدارى از آنها را روغنى کنيد. اين کار براى چسبيدن ذره هاى 

سم به دانه ها و جلب کردن بيشتر موش انجام مى شود. 
حشره کش  سموم  از  فسفره  آلى  سموم  و  کلره  آلى  سموم 

هستند که مى توانيد از آن ها استفاده نماييد. 
۳ــ۴ــ۴ــ نحوه کار با سموم: هنگام کار با سم توجه 
کنيد که دست با طعمه تماس پيدا نکند، زيرا موش ها به خوبى بوى 
انسان را تشخيص مى دهند و طعمه را نمى خورند. به همين دليل در 
ساختن و گذاشتن طعمه بايد از دستکش پالستيکى استفاده کنيد. 

توجه داشته باشيد که هرگز طعمه را درون انبار قرار ندهيد. 
۴ــ۴ــ۴ــ نکات ايمنى در مورد کار با سموم: اکثر 
سموم عالوه بر هدف خود (جانور يا گياه  مورد نظر) براى انسان، 
حيوانات اهلى و وحشى و حشرات مفيد سمى بوده و مى تواند 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 
ايمنى  نکات  رعايت  اين  بنابر  شود.  انسان  مسموميت  موجب  و 

زير هنگام کار با سموم ضرورى مى باشد. 
۱ــ هنگام کار با سموم از وسايل حفاظت فردى مناسب 
شامل لباس کار يکسره با آستر نخى، دستکش پالستيکى ساق بلند 
با آستر پنبه اى، چکمه پالستيکى با جوراب هاى نخى، کاله، عينک 

و ماسک تنفسى مناسب استفاده کنيد.
Castrix  ــ١
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۲ــ از مصرف هرگونه مواد خوراکى، آشاميدنى و کشيدن 
سيگار در طول مدت سم پاشى خوددارى نماييد. 

۳ــ ظروف و پاکت هاى خالى سم را بسوزانيد و قوطى هاى 
خالى فلزى سموم را در زير خاک دفن کنيد. 

۴ــ وسايل سم پاشى را در پايان کار روزانه تميز و شست وشو 
پمپ  در  موجود  سموم  باقى ماندٔه  مى شود  تأکيد  ضمناً  نماييد. 
سم پاشى را در رودخانه ها يا آب هاى راکد يا جارى تخليه نکنيد. 
يا  غذايى  مواد  نگه دارى  براى  سم  خالى  ظروف  از  ۵ ــ 

استفاده براى نگه دارى غذاى حيوانات استفاده نکنيد. 
۶ ــ پس از پايان کار و تعويض کلئه لباس ها و شست وشوى 
استحمام  صابون  و  آب  با  استفاده  مورد  حفاظتى  وسايل  کلئه 

کنيد. 
۷ ــ معاينات دوره اى هر شش ماه يک بار براى افرادى که 

سم پاشى مى کنند ضرورى است. 

کار عملى 
۱ ــ انبار مواد خوراکى مرغدارى محل تحصيل خود 

را با استفاده از مواد سمى سم پاشى کنيد. 
رعايت  دقت  به  را  ايمنى  نکات  سم پاشى  هنگام  ۲ــ 

نماييد.
 

ـ  ۴ــ ارزيابى ظاهرى مواد اوليۀ  دان   ۵ ـ
تفاوت در اندازه، شکل، رنگ و رشد قابل مشاهدٔه کپک 
بر روى دانه هاى آلوده از روش هاى شناسايى ظاهرى مواد اولئه 

دان است. 
دانه هاى آلوده به آفالتوکسين معموالً آسيب ديده، چروکيده 

و تغيير رنگ داده اند. 
دانه هاى  مى کنيد،  مشاهده  ۴ــ۴  شکل  در  که  همان طور 
ذرت رديف باال چروکيده و ريزند، اّما دانه هاى رديف پايين سالم 

شکل ۴ــ۴ــ شناسايى ظاهرى مواد خوراکى 

و بدون آلودگى هستند. 
ـ  ۵   ــ۴ ــ تشخيص دان سالم از ناسالم از نظر وجود  ۱ ـ
عوامل بيمارى زا: بهترين روش براى تشخيص دادن دان سالم از 
ناسالم وجود تغيير رنگ در مواد خوراکى است. همان طور که در 
شکل ۵ ــ۴ مشاهده مى کنيد، اين دانه هاى ذرت، که به قارچ آلوده 

شده اند، نبايد در تغذئه طيور مورد استفاده قرار گيرند. 

شکل ۵ ــ۴ ــ دانۀ ذرت آلوده به قارچ 

در شکل هاى ۶  ــ۴ و ۷ ــ۴ نيز ذرت کپک زده و قارچى را 
مشاهده مى کنيد. استفاده از چنين مواد خوراکى آلوده و ناسالمى 

در دان طيور باعث بيمارى و تلفات خواهد شد. 
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شکل ۶ ــ۴ ــ بالل کپک   زده

شکل ۷ ــ۴ ــ دانه هاى ذرت آلوده 

ـ    ۵   ــ۴  ــ درجه بندى مواد اوليه: مواد اوليه اى  ۲ ـ
که در دان طيور استفاده مى کنيد بايد از مواد خوراکى درجٔه 
هم چنين  باشد.  نداشته  قارچى  آلودگى  هيچ گونه  و  باشد  يک 
شکسته  زيرا  باشد،  شکستگى  بدون  و  سالم  بايد  مواد  اين 
مى کند.  فراهم  را  قارچ ها  به  آلوده شدن  زمينٔه  مواد  اين  بودن 
درجٔه  مواد  جزء  و  مى کند  خاک  ايجاد  شکسته  اولئه  مواد 

است.  پايين 

مشاهده
به انبار مواد خوراکى مرغدارى محل تحصيل خود مراجعه 
نماييد و مواد خوراکى سالم را از ناسالم تشخيص دهيد و آنها را 

درجه بندى کنيد. 

مواد  کيفيت  بر  کپک ها  و  قارچ ها  اثرات  ۶ــ۴ــ 
خوراکى  

شايع ترين  از  يکى  انبار  در  خوراکى  مواد  کپک زدگى 
انبار،  نامناسب  تهوئه  و  حرارت  رطوبت،  باال بودن  عامل هاست. 
محيط را براى رشد قارچ ها آماده مى کنند. در نتيجه، مواد خوراکى 

به سرعت آلوده مى شوند و تغيير رنگ مى دهند. 
مهم ترين قارچى که خسارت زيادى وارد مى کند سياهک 
است. اين قارچ سبب کوچک و پهن شدن دانه مى شود. هم چنين 
رنگ دانه به قهوه اى مايل به سياه تبديل مى شود. اين قارچ به شدت 

کيفيت دانه ها به خصوص ذرت را پايين مى آورد. 
خطرناک اند.  بسيار  که  مى کنند  توليد  سم  قارچ ها  برخى 
بيمارى و تلفات آنها  مصرف اين خوراک ها براى طيور، موجب 

مى شود. 
قارچى  توسط  که  است  خطرناک  سم  يک  آفالتوکسين۱ 
آسپرژيلوس۲ در دانٔه غالت، به ويژه ذرت، توليد مى شود.  به نام 
اين سم همراه با غالت مصرفى توسط طيور باعث مسموميت آنها 
مى شود و ضمن صدمه  ديدن قسمت هاى مختلف بدن، به خصوص 

کبد شده، در نهايت باعث مرگ طيور مى شود. 
۱ ــ۶ ــ۴ ــ قارچ کش ها و روش هاى استفاده از آنها: 
جداسازى و تميز کردن، اولين اقدام براى کنترل مواد آلوده به شمار 
مى رود. در مرحلٔه بعد و در صورت وجود آلودگى از قارچ کش ها 

استفاده نماييد. 

Aspergillus  ــ٢ Aflatoxin  ــ١
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شکل  دو  هر  به  آفالتوکسين،  حذف  در  آمونياک  کاربرد 
گاز و مايع و تحت شرايط حرارت و فشار زياد يا بدون آن، شيؤه 
مى توانيد  نيز  سديم  بى سولفيت  از  هم چنين  است.  مؤثرى  بسيار 

استفاده کنيد. 
عالوه بر قارچ کش ها، در حال حاضر انواع مختلف مواد 
مايکو توکسين ها،  جذب کنندٔه  و  قارچ ها  رشد  از  جلوگيرى کننده 
تحت نام هاى تجارتى متنوع، در بازار وجود دارند، که اکثر آنها 

توانسته اند اثرات مفيدى داشته باشند.
خود  به  را  توکسين ها  مى توانند  که  موادى  از  استفاده 
جذب کنند و به صورت غير قابل جذب از دستگاه گوارش خارج 
کنند، مثل زئوليت هاى طبيعى، از جمله روش هاى کنترل سموم 
قارچى هستند. اين مواد با ايجاد سطح تماس فعال زياد و ايجاد 
بار الکتريکى، باعث جذب سموم قارچى مى شوند و بدون جذب 

از دستگاه گوارش، دفع مى گردند. 
در حال حاضر، اکثر مواد مورد استفاده در خوراک طيور 
جو،  ذرت،  (مانند  بنادر  از  که  آنهايى  خصوص  به  ما،  کشور  در 
پودر ماهى و ...) وارد کشور مى گردند، هنگام حمل، نگه دارى 
و توزيع، به سموم قارچى آلوده مى شوند. خصوصاً از بنادرى که 
مشکالت  صورت  اين  در  دارند.  قرار  مرطوب  و  گرم  مناطق  در 
چند برابر مى شود. حين به کار بردن مواد غذايى بايد توجه داشت 
استفاده  مورد  مالحظه اند  قابل  و  مسلم  آنها  آلودگى  که  موادى 
قرار نگيرند. به کاربردن مواد بازدارند ٔه رشد قارچ ها (و جذب کنندٔه 
توکسين حاصل از آنها) در مواد اولئه مورد استفاده در تهئه دان 
واجب  اقدامات  از  مراحل،  ساير  و  توزيع  ساخت،  حين  در  و 

به شمار مى رود. 
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آزمون پيمانۀ مهارتى (۴) 
۱ ــ چرا انبار خوراک بايد دور از سالن هاى پرورش باشد؟ 

۲ــ انبار خوراک در کجاى مزرعه بايد ساخته شود؟ 
۳ــ انبار خوراک چه شرايطى بايد داشته باشد؟ 

۴ ــ رشد و نمو قارچ ها به چه عواملى بستگى دارد؟ 
۵ ــ ساده ترين حفاظ رطوبتى در انبار چيست؟ 

۶ ــ از پالت چوبى به چه منظور در انبار استفاده مى شود؟ 
۷ ــ براى جلوگيرى از آلوده شدن مواد خوراکى با آفت هاى انبارى چه بايد کرد؟ 

۸    ــ بيشتر سم هايى که در کشور ما مصرف مى شوند، از چه نوع سّمى هستند؟ 
۹ ــ آفت هاى انبارى به چند دستٔه اصلى تقسيم مى شوند؟ نام ببريد. 

۱۰ــ از جوندگان بسيار مهم که در انبارها، مزارع و باغ ها خسارت هاى زيادى به بار مى آورند، چند مورد نام 
ببريد. 

۱۱ــ چرا بايد از ورود پرندگانى مانند گنجشک به انبار جلوگيرى کرد؟ 
۱۲ــ يکى از روش هاى ساده و مناسب در مبارزه با موش ها را توضيح دهيد. 

۱۳ــ چرا در ساختن و گذاشتن طعمه براى مبارزه با موش بايد از دست کش پالستيکى استفاده کرد؟ 
۱۴ــ هنگام کار با سموم از چه وسايل حفاظت فردى بايد استفاده کرد؟ 

۱۵ ــ وسايل سم پاشى را در پايان کار روزانه چه بايد کرد؟ 
۱۶ــ روش هاى شناسايى ظاهرى مواد اولئه دان را نام ببريد.

۱۷ــ مهم ترين قارچى که خسارت زيادى به مواد خوراکى وارد مى کند، چه نام دارد؟ 
۱۸ ــ يکى از سم هاى خطرناک را، که توسط قارچى به نام آسپرژيلوس در دانٔه غالت، به ويژه در ذرت توليد 

مى شود، نام ببريد. 
۱۹ــ اولين روش براى کنترل مواد آلوده به قارچ چيست؟ 

۲۰ــ چه شيوه اى براى حذف آفالتوکسين بسيار مؤثر است؟ 
۲۱ــ يکى از روش هاى کنترل سموم قارچى کدام است؟ 
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پاسخ پيش آزمون
۱ ــ از ذرت، گندم براى تأمين انرژى و از پودر ماهى، کنجالٔه سويا و پودر گوشت براى تأمين پروتئين.

۲ــ بلى. 
۳ــ بلى. 

۴ــ خير، زيرا يک ماده خوراکى به تنهايى نمى تواند تمام نيازهاى غذايى طيور را تأمين نمايد.
۵ ــ بزرگ تر مى شود. 

پاسخ آزمون پيمانۀ مهارتى ۱
۱ ــ زيرا بيش از ۶۰ درصد هزينه هاى پرورش طيور را در برمى گيرد. 

۲ــ جيره عبارت است از مخلوطى از مواد خوراکى که براى عرضٔه مواد مغذى به حيوان به کار مى رود. 
۳ ــ ترکيبات آلى و ترکيبات غير آلى (معدنى)

۴ ــ آب آشاميدنى، آب موجود در خوراک و آب متابوليکى 
۵ ــ ۲۰ درصد و ۸۰ درصد

۶ ــ مواد ازت دار (پروتئين ها)، چربى ها، کربوهيدرات ها، ويتامين ها و مواد متفرقه 
۷ ــ اسيدهاى آمينه 

۸ ــ به دو دستٔه اصلى تقسيم مى شوند: اسيدهاى آمينٔه ضرورى و اسيدهاى آمينٔه غير ضرورى.
۹ ــ ساده و مرکب 

۱۰ ــ پروتئين ها، که از اجزاء غشاهاى سلولى اند، در عضله و ساير ارگان هاى حفاظتى مثل پوست، پر، منقار 
و ناخن  ها وجود دارند. 

۱۱ــ دو دسته، ليپيدهاى ساده و مرکب.
۱۲ــ ۱ ــ تأمين انرژى براى نگه دارى طبيعى بدن و اعمال توليدى، ۲ــ تأمين اسيدهاى چرب ضرورى، ۳ ــ   شرکت 

در غشاهاى سلولى، ۴ ــ به صورت عايق حرارتى و ۵ ــ ويتامين هاى E، D ، A و K نيز در چربى محلول مى شوند. 
۱۳ ــ سوکسله 

۱۴ــ تأمين انرژى براى فرآيندهاى طبيعى حيات 
۱۵ ــ زيرا به دليل نبودن آنزيم الکتاز، مرغ قادر به هيدروليز و هضم الکتوز نيست. 

۱۶ــ سه گروه: ۱ــ  منوساکاريدها، ۲ــ  اوليگوساکاريدها، ۳ ــ پلى ساکاريدها 
۱۷ ــ گلوکز مهم ترين منوساکاريد در تغذيه و سوخت و ساز در طيور و ساير حيوانات است. 

۱۸ ــ سلولز، به دليل نبودن آنزيم سلوالز در دستگاه گوارش مرغ، نمى تواند هضم شود. 
۱۹ ــ براساس محلول بودن در چربى و حّالل های چربى يا آب تقسيم مى شوند. 
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۲۰ــ زيرا توسط طيور ساخته مى شود. 
۲۱ــ ويتامين هاى محلول در چربى، ويتامين هاى E، D ، A و K  هستند. ويتامين هاى محلول در آب، ويتامين هاى 

B۱۲   ،B۶   ،B۲   ، B۱، اسيد نيکوتينيک، اسيد پانتوتنيک، اسيد فوليک، بيوتين و کولين هستند. 

برنده  بين  از  ۳ ــ  نوکلئيک؛  اسيدهاى  سوخت و ساز  در  شرکت  ۲ ــ  طبيعى؛  آنتى اکسيدان  صورت  به  ـ ۱ــ  ۲۲ ـ
بيولوژيکى راديکال آزاد؛ ۴ ــ در تنفس عادى بافت ها؛ ۵ ــ فعاليت در سوخت وساز اسيدهاى آمينه گوگرد دار. 

۲۳ــ انعقاد خون 
۲۴ــ کبالت 

۲۵ ــ دو گروه، عناصر پر نياز و عناصر کم نياز 
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. 
۲۸ ــ تراکم زياد نمِک جيره به مصرف زياد آب و مشکالت کنترل تهويه و مدفوع آبکى منجر مى شود. 

۲۹ــ زيرا مواد خوراکى که در بعضى از مناطق جغرافيايى به عمل مى آيند 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 کم مصرف به جيره ها ضرورى است. 

پاسخ آزمون پيمانۀ مهارتى ۲
۱ ــ شامل موادى است که به منظور تأمين نيازهاى غذايى آنها استفاده مى شود. اين مواد شامل دانه هاى گياهى 
معدنى  و  ويتامينى  مکمل هاى  معدنى،  مواد  روغن ها،  و  چربى ها  حيوانى،  و  گياهى  پروتئين  منابع  آنها،  فرآورده هاى  و 

هستند. 
۲ــ  ذرت 

۳ــ مقدار تانن 
۴ــ بتاگلوکان 

۵ ــ  ذرت خوشه اى، جو، گندم، برنج، ارزن 
۶ ــ ماهيت فيزيکى سبوس گندم استفاده از آن را در جيرٔه طيور محدود مى کند هم چنين جيره هاى حاوى سبوس 

زياد باعث افزايش رطوبت فضوالت مى شود. 
۷ ــ چربى ها و روغن ها به منظور افزايش انرژى جيره استفاده مى شوند. 

۸   ــ منابع تأمين پروتئين شامل منابع پروتئين گياهى و منابع پروتئين حيوانى اند. 
۹ ــ کنجاله  ها محصولى فرعى از صنعت توليد روغن است که از دانه هاى گياهى روغنى به دست مى آيند. اين ها 

منبع پروتئين گياهى اند و در تغذئه طيور استفاده مى شوند. 
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۱۰ ــ پودر گوشت، پودر ضايعات طيور، پودر پَر، پودر خون، پودر ماهى، آب پنير خشک شده
ايجاد  ماهى  بوى  و  طعم   تخم مرغ  در  است  ممکن  هم چنين  و  مى شود  سنگدان  فرسايش  عارضٔه  باعث  ۱۱ــ 

کند. 
۱۲ــ زيرا پودر آب پنير داراى مقدار زيادى نمک است. 

۱۳ ــ پودر استخوان، پوستٔه صدف، سنگ آهک، منو و دى کلسيم فسفات، نمک طعام و بى کربنات سديم 
۱۴ــ منبع تأمين کلسيم و فسفر جيره است.

۱۵ ــ بى کربنات سديم 
۱۶ــ براى تأمين عناصر کمياب معدنى (مانند منگنز، روى و ...) و انواع ويتامين ها.

پاسخ آزمون پيمانۀ مهارتى ۳
۱ ــ انرژى

۲ــ انرژى کل، انرژى قابل هضم، انرژى قابل سوخت و ساز و انرژى و انرژى خالص 
۳ــ انرژى قابل هضم

براى  ادرار  از  مدفوع  جدا کردن  و  مى شوند  دفع  کلواک  طريق  از  هم  با  ادرار  و  مدفوع  پرندگان  در  زيرا  ۴ــ 
اندازه  گيرى انرژى قابل هضم مشکل است. 

۵ ــ انرژى قابل سوخت و ساز.
۶ــ ج 

۷ ــ آسياب و ميکسر
آسياب  به  انتقال دهنده ها (اوگر)  توسط  مى کنيم و  توزين  غذايى  فرمول  طبق  را  خوراکى  مواد  مقدار  ابتدا  ۸  ــ  
انتقال مى دهيم. سپس مواد خوراکى آسياب شده را توسط انتقال دهنده ها وارد مخلوط کن مى نماييم تا حدود ۲۰ دقيقه 
در مخلوط کن ها به طور کامل مخلوط شوند. مواد خوراکى مانند مکمل ها را، که مقدار آنها در جيره کم است، ابتدا با 
مقدار بيشترى از مواد ديگر مانند ذرت مخلوط مى کنيم و سپس داخل مخلوط کن مى ريزيم. روغن را با کمى دان خرد 

شده مخلوط کرده سپس داخل مخلوط کن مى ريزيم. 
۹ ــ اغلب جيره هاى طيور به سه شکل آردى (مش)، کرامبل و حبّه (پلت) اند. 

۱۰ ــ  طيور قدرت انتخاب قسمت هاى مشخص از جيرٔه غذايى را از دست مى دهند و در نتيجه غذا را به صورت 
کامل مصرف مى کنند. 

۱۱ــ ابتدا مواد خوراکى را طبق فرمول جيرٔه غذايى توزين و آسياب مى کنيم. سپس مواد خوراکى آسياب شده 
را بر روى کف انبار پخش مى کنيم. مواد خوراکى کم مصرف، 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 مى کنيم. در 
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انتهاى کار مواد خوراکى را توسط بيل براى چندين بار زير و رو مى کنيم تا کامالً مخلوط شود. 

پاسخ آزمون پيمانۀ مهارتى ۴
۱ ــ تا آلودگى هاى سالن به انبار وارد نشود. 

۲ــ انبار خوراک بايد در ابتداى مزرعه و نزديک به دِر اصلى مزرعه ساخته شود. به اين ترتيب، کاميون هاى 
حمل خوراک، فورى پس از ورود به مزرعه، بار خود را خالى مى کنند. 

۳ــ انبار خوراک بايد داراى سقف و ديوارهايى باشد که رطوبت از آنها عبور نکند. هم چنين تهوئه مناسب داشته 
باشد. دِر ورودى انبار بايد طورى باشد که ماشين و کاميون براى تخلئه مواد خوراکى به راحتى وارد آن شوند. 

۴ ــ رطوبت، حرارت، اکسيژن و زمان مناسب. 
۵ ــ ساده ترين حفاظ رطوبتى، نايلون يا الستيک ضد رطوبت است. 

۶ ــ از پالت چوبى به منظور حفاظ رطوبتى در انبار استفاده مى شود. 
۷ ــ ابتدا بايد سيلوها و انبارها را ضدعفونى و سم پاشى کرد. 

۸ ــ  بيشتر شامل سم هاى کلره، فسفره، گازها و قرص هستند. 
۹ ــ آفت هاى انبارى به دو دستٔه اصلِى حشره ها و جوندگان تقسيم مى شوند. 

۱۰ ــ موش ها 
۱۱ــ  زيرا پرندگان، عالوه بر مصرف خوراک، مى توانند بعضى از بيمارى ها را به طيور منتقل کنند. 

۱۲ ــ استفاده از طعمٔه مسموم شده با سم فسفر دو زنگ است. 
۱۳ــ زيرا موش ها به خوبى بوى انسان را تشخيص مى دهند و طعمه را نمى خورند. 

دست کش  نخى،  آستر  با  يک سره  کار  لباس  شامل  مناسب  فردى  حفاظت  وسايل  از  سموم  با  کار  ۱۴ــ   هنگام 
پالستيکى ساق بلند با آستر پنبه اى، چکمٔه پالستيکى با جوراب هاى نخى، کاله، عينک و ماسک تنفسى مناسب استفاده 

کنند. 
۱۵ــ وسايل سم پاشى را در پايان کار روزانه تميز کنيد و شست وشو دهيد و مواظب باشيد باقى ماندهٔ سموِم موجود 

در پمپ سم پاشى در رودخانه ها يا در آب هاى راکد و جارى تخليه نشود. 
۱۶ــ تفاوت در اندازه، شکل، رنگ و رشد قابل مشاهده کپک بر روى دانه هاى آلوده

۱۷ــ سياهک 
۱۸ــ آفالتوکسين 

۱۹ــ جداسازى و تميز کردن، اولين انتخاب براى کنترل مواد آلوده به شمار مى رود. 
حذف  در  آن،  بدون  يا  زياد  فشار  و  حرارت  شرايط  تحت  و  مايع  و  گاز  شکل  دو  هر  به  آمونياک  کاربرد  ۲۰ــ 

آفالتوکسين شيؤه بسيار مؤثرى است. 
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۲۱ــ استفاده از موادى که مى توانند توکسين ها را به خود جذب کنند و به صورت غير قابل جذب از دستگاه  
گوارش خارج کنند، مثل زئوليت هاى طبيعى. 
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