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مقدمه 
بخشى از گسترش چشم گىر کّمى و کىفى صنعت طىور در سال هاى اخىر، مرهون پىشرفت در علم تغذىه و تعىىن دقىق احتىاجات 

غذاىى طىور است. 
دانشمندان در توسعٔه اىن صنعت کوشش بسىارى نموده اند، به طورى که طى 30 سال گذشته، احتىاجات غذاىى طىور در هر مرحله 
از رشد و تولىد به طور دقىق تعىىن شده است. هم چنىن، مىزان تمام مواد مغّذى ضرورى موجود در مواد اولىٔه متداول خوراکى، که در 

تغذىٔه طىور مورد استفاده قرار مى گىرد، نىز شناخته شده است. 
انجمن ملى تحقىقات1، با انتخاب اعضاى زىر کمىتٔه تغذىه طىور در سال هاى اخىر مسئولىت تجدىد نظر در گرد آورى مطالعات انجام 

گرفته در زمىنٔه تغذىٔه طىور را به عهده گرفته و هر روز شاهد افزاىش اطالعات جامع و دقىق ترى در علم تغذىٔه طىور است. 
تغذىٔه طىور حدود 60 تا 70 درصد از هزىنه هاى پرورش طىور را در برمى گىرد، بنابراىن اهمىت آن و داشتن اطالعات کافى در 
اىن زمىنه بر هىچ کس پوشىده نىست. تغذىٔه ناصحىح باعث مى شود رشد بدن و تولىد محصول کاهش ىابد و ساىر عوارض نىز اىجاد گردد. 

بنابراىن باىد تالش کرد تا با کمک گرفتن از اصول علمى تغذىه، تولىد اقتصادى طىور توسعه ىابد. 



پىش آزمون 
1ــ براى تأمىن انرژى و پروتئىن مورد نىاز مرغ از چه مواد خوراکى استفاده مى شود؟ 

2ــ آىا در تغذىٔه مرغ از پودر استخوان و پودر صدف استفاده مى شود؟ 
3ــ آىا آب ىک مادٔه مغّذى ضرورى در تغذىه طىور است؟ 

4 ــ آىا مى توان تنها از ىک مادٔه خوراکى در تغذىٔه طىور استفاده کرد؟ چرا؟ 
5   ــ اندازه ذرات دان جوجه با افزاىش سن چه تغىىرى مى نماىد؟ 
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شناخت مواد مغّذى در طيور 

هدف هاى رفتارى: فراگيرنده با گذراندن اين پيمانٔه مهارتى، خواهد توانست: 
۱ــ اهميت تغذيه را در پرورش صنعتى طيور (مرغدارى صنعتى) بيان کند. 

۲ــ مواد مغّذى مورد نياز طيور را شناسايى و دسته بندى کند. 
۳ــ  نقش آب و منابع تأمين آن را در تغذيه بيان کند. 

۴ــ ساختمان و نقش پروتئين ها را در تغذيه بيان کند. 
۵  ــ  ساختمان و نقش کربوهيدرات ها را در تغذيه بيان کند. 

۶ ــ ساختمان و نقش چربى ها را در تغذيه بيان کند. 
۷ ــ تقسيم بندى ويتامين ها و نقش آن ها را در تغذيه توضيح دهد. 

۸  ــ تقسيم بندى مواد معدنى و نقش آن ها را در تغذيه توضيح دهد. 
۹ ــ انواع انرژى جيره هاى غذايى را تعريف کنيد.

۱۰ــ گزارش هاى خود را از آزمايشگاه بيان کند. 



مهارت: تغذيه طيور   پيمانۀ مهارتى: شناخت مواد مغّذى و كاربرد آنها 
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٢

۱ــ۱ــ اهميت تغذيه در پرورش طيور 
محسوب  حاضر  قرن  چالش  مهم ترين  غذا  تأمين  مسئلٔه 
مى شود و با رشد روز افزون جمعيت در دنيا در اولويت فعاليت ها 
قرار گرفته است. براى اجتناب از اين چالش و رفع نگرانى، يکى 
از مهم ترين راه ها استفادٔه حداکثر از امکانات موجود و به کارگيرى 
عوامل  از  بهينه  بهره ورى  و  (تکنولوژى)  فناورى  دستاوردهاى 

توليد است. 
پروتئين  منشأ  با  غذايى  فرآورده هاى  توليد  ميان  اين  در 

حيوانى (مثل گوشت مرغ و تخم مرغ) جايگاه ويژه اى دارد. 
تغذيه۱ چيست؟ تغذيه، شامل مراحل دريافت، هضم و جذب 
مواد غذايى به منظور حفظ و نگه دارى بدن، ترميم بافت ها، افزايش 

رشد و توليد است. 
و  است  ويژه اى  اهميت  داراى  طيور  پرورش  در  تغذيه 
منجر  جبرانى  غيرقابل  ضررهاى  به  مى تواند  آن  به  بى توجهى 

گردد. 
سطح  در  گسترده  پژوهش هاى  به  توجه  با  طيور،  تغذئه 
جهان در زمينٔه انجام اصالحات ژنتيکى آن و به منظور به حداکثر 
رسيدن رشد و توليد، از اهميت بسيارى برخوردار است. بى شک 
تغذئه نامناسب و تأمين نکردن احتياجات واقعى طيور، بروز اين 

توانمندى هاى ژنتيکى را غير ممکن مى سازد. 
فاصلٔه  در  گوشتى  جوجٔه  پرورش  بخش  در  مثال  به طور 
۳۵ سال يعنى از سال ۱۹۶۱ الى ۱۹۹۶ ميالدى، توليد به ۵ برابر 
افزايش يافته است و وزن نهايى جوجٔه گوشتى در سن ۴۲ روزگى 
 ۱۹۹۸ سال  در  کيلو گرم   ۲/۴ به   ۱۹۷۸ سال  در  کيلو گرم   ۱ از 
رسيده است و پيش بينى مى شود با اين روند در آينده وزن نهايى 
به ۳ کيلو گرم برسد. اين پيشرفت ها به واسطٔه اصالحات ژنتيکى، 
بهداشتى، مديريتى و هم چنين، شناسايى دقيق احتياجات غذايى و 

تغذئه صحيح طيور حاصل شده است. 

۲ــ۱ــ تعريف خوراک (غذا) و مادۀ مغّذى 
در اين قسمت الزم است ابتدا بعضى از اصطالحاتى که 

در تغذيه کاربرد دارند، تعريف شوند. 
ـ   خوراک۲ (غذا): به ماده اى گفته مى شود که حيوانات  ۱ ـ

بتوانند پس از خوردن آن را هضم و جذب نمايند.
۲ ــ ماده مغذى۳: به آن قسمت از ماده غذايى که به مصرف 

واقعى حيوان مى رسد مى گويند. 
براى  که  است  خوراکى  مواد  از  مخلوطى  جيره۴:  ۳ ــ 

تأمين مواد مغذى مورد نياز حيوان به کار مى رود. 
کنيد.  توجه  مثال  اين  به  باال  مفاهيم  بهتر  درک  براى 
کربوهيدرات ها، چربى ها يا پروتئين مادۀ مغذى هستند و ذرت و 
ذرت،  مانند  مختلف،  خوراکى  مواد  از  ترکيبى  و  خوراک  گندم 

گندم، کنجاله سويا و ... جيره را تشکيل مى دهند. 

۳ ــ۱ــ تقسيم بندى مواد مغّذى 
خوراک هر موجود زنده اى حاوى آب، انرژى، پروتئين، 
مثال  براى  است.  معدنى  مواد  و  ويتامين ها  چربى،  کربوهيدرات، 
اگر شما به غذايى که از غالت تهيه شده و براى صبحانه مصرف 
مى کنيد توجه نماييد، مقدار بعضى از اين ترکيبات روى بسته بندى 

آن ها نوشته شده است. 
نوع مواد خوراکِى مصرفى طيور ممکن است، از ترکيبات 
بسيار ساده تا ترکيبات بسيار پيچيده، تغيير کند. اين مواد خوراکى 
از آب و مادٔه خشک۵ تشکيل مى شود. مادٔه خشک خود شامل 
۱ــ۱  نمودار  است.  (معدنى)  غير آلى  ترکيبات  و  آلى  ترکيبات 
را  خوراک  تشکيل دهندٔه  مغذى  مواد  و  شيميايى  مواد  مهم ترين 

نشان مى دهد. 
اما  است،  ضرورى  مغذى  مادٔه  يک  آب:  ــ۳ــ۱ــ   ۱
احتياج دقيق به آن را نمى توان مشخص نمود. زيرا آب مورد نياز، 

ـ ٥        Diet  ــ٤          Nutrient ــ٣ Feed  ــ٢ Nutrition  ــ١ Dry matter (DM)  ـ
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به درجٔه حرارت محيط و رطوبت نسبى آن، ترکيبات جيرٔه غذايى و 
به سرعت رشد يا توليد بستگى دارد. به طور معمول، آب آشاميدنى 
پرندگان تقريباً دو برابر مصرف خوراک آن ها برآورد شده است، اما 

در حقيقت آب مصرفى آن ها بسيار متغير است. 
وظايف آب در بدن

آب از نظر نقشى که در بدن دارد براى موجود زنده بى نهايت 
حائز اهميت است. کم بود آب، در مقايسه با مواد مغذى ديگر، در 
مدت کم ترى موجب توقف ناگهانى اعمال توليدى و حيات مى گردد. 
قطع آب براى مدت بيش تر از ۱۲ ساعت رشد جوجه هاى جوان و 
توليد تخم مرغ را در مرغ هاى تخم گذار کاهش مى دهد، و قطع آب 
براى مدت بيش تر از ۳۶ ساعت تلفات را در جوجه هاى جوان و 

طيور مسن شديدًا افزايش مى دهد. 
آن ها  واسطه  به  که  دارد  فيزيولوژيکى  خاصيت  چند  آب 

مى تواند: 
۱) بر روى تنظيم درجٔه حرارت بدن اثر محسوسى داشته 
باشد. به اين ترتيب که حرارت را به همٔه نقاط بدن منتقل مى کند و با 
تبخير از ريه و پوست به حيوان اجازه مى دهد که در بيش تر موارد 

درجٔه حرارت بدن را در داخل يک دامنٔه مطلوب کنترل کند. 
الزم  بيوشيميايى  واکنش هاى  از  بسيارى  براى  آب   (۲

است. 
بودن  حّالل  خاصيت  به  حياتى  اعمال  از  بسيار  انجام   (۳

آب بستگى دارد. 
۴) آب براى انتقال مواد محلول و نيمه جامد خورده شده 
در دستگاه گوارش، براى انواع مواد موجود در خون و مايعات 
بافت ها و سلول ها و هم چنين، مواد دفعى، نظير ادرار و عرق به کار 

مى رود. 

مواد خوراکى (غذا) 

 آب  

مادۀ خشک

ترکيبات آلى  

 
ترکيبات غير آلى 

(معدنى) 

مواد ازت دار  
ليپيدها   

کربوهيدرات ها  
ويتامين ها  

غير آن ها (ليگنين، اسيدهاى آلى و ...) 

عناصر پر نياز   

عناصر کم نياز 

نمودار ۱ــ ۱ــ نمودار ساده اى از عناصر و ترکيباتى که ممکن است در غذا وجود داشته باشند.

منابع تأمين آب
 آب مورد نياز از منابع زير تأمين مى شود: ۱) آب آشاميدنى، 

۲) آب موجود در خوراک، ۳) آب متابوليکى.
آب آشاميدنى، مهم ترين منبع آب قابل دسترس براى طيور است. 
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مقدار آبى را که در هر ماده غذايى وجود دارد آب موجود در خوراک 
مى گويند. هم چنين مقدار آبى را که بر اثر سوخت و ساز (متابوليسم) 

مواد غذايى در بدن حاصل مى شود آب متابوليکى مى گويند. 
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 آلودگى هاى ميکروبى از 
جمله مشخصه هايى است که در ارزيابى آب مورد توجه قرار مى گيرند. 
۱TDS يا کل مواد جامد آب شامل مواد سخت حل شده در آب است 

که در مقادير باال ايجاد گل و الى و لجن مى کنند و سبب سختى آب 
مى شود. سختى آب روى مزه آب نيز تأثير مى گذارد.

عوامل مؤثر بر مصرف آب
عوامل متعددى بر مصرف آب آشاميدنى تأثير مى گذارند. 

برخی از اين عوامل عبارت اند از: 
۱ــ درجۀ حرارت محيط: درجٔه حرارت باال عامل اصلى 

افزايش مصرف آب به شمار مى رود.  

۲ــ رطوبت: رطوبت هوا در مصرف آب مؤثر است. در 
رطوبت باال تبخير آب از سطح بدن و شش ها کاهش مى يابد و نياز 

به آب را کم مى کند. 
افزايش  آب  مصرف  به  نياز  رشد  افزايش  با  رشد:  ۳ــ 

مى يابد. 
۴ ــ وزن: هر چه وزن طيور افزايش مى يابد، ميزان مصرف 

آب زيادتر مى شود. 
آب  مصرف  بر  توليد  نوع  و  کيفيت  ميزان،  توليد:  ۵ ــ 

تأثير مى گذارد. 
مواد  کيفيت  و  مصرف  ميزان  تغذيه اى:  عوامل  ۶ ــ 

خوراکى بر مصرف آب آشاميدنى تأثير مى گذارند. 
۷ ــ وضع سالمتى گله: در بسيارى از بيمارى ها مصرف 
آب در گله کاهش مى يابد. نظير کوکسيد يوز و برونشيت. همچنين در 
برخى از مواقع مصرف آب افزايش می يابد مانند زيادى نمک جيره

تحقيقات  ملى  انجمن  پيش نهادى  راهنماى  ۱ــ۱  جدول 
آمريکا را براى آب هاى مناسب طيور نشان مى دهد. 

جدول ۱ــ۱ــ راهنماى پيش نهادى آب هاى مناسب براى طيور با تراکم هاى متفاوت کل مواد جامد
۲(ppm ،قسمت در ميليون) ۱ TDSپيش نهادها

کم تر از ۱۰۰۰
۱۰۰۰ تا ۲۹۹۹

۳۰۰۰ تا ۴۹۹۹

۵۰۰۰ تا ۶۹۹۹

۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
بيش تر از ۱۰۰۰۰

اين آب ها هيچ اثر سوئى بر انواع مختلف طيور ندارند. 
در  ويژه  گردد ( به  مدفوع  شدن  آبکى  سبب  است  ممکن  تنها  مناسب اند.  طيور  انواع  تمام  براى  آب ها  اين 

سطوح باالتر)، اما در سالمتى و توليد پرنده بى تأثير است. 
اين آب ها براى طيور مناسب نيستند، زيرا در اغلب موارد سبب آبکى شدن مدفوع، افزايش تلفات و کاهش 

رشد (به ويژه در بوقلمون ها) مى شوند. 
اين نوع آب ها به هيچ وجه براى طيور مناسب نيستند و اغلب سبب انواع مشکالت (به ويژه در سطوح باالتر 

آن که کاهش رشد و توليد تخم مرغ يا افزايش تلفات رخ مى دهد) مى شوند. 
اين نوع آب ها به هيچ وجه براى طيور مناسب نيستند، اما ممکن است براى حيوانات ديگر مناسب باشند. 

اين نوع آب ها 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
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بازديد و جمع آورى اطالعات 
۱ــ از واحد مرغدارى هنرستان يا منطقٔه خود بازديد 

نماييد. 
ارزيابى  ظاهرى  نظر  از  را  واحدها  مصرفى  آب  ۲ــ 

کنيد.
۳ــ از هر واحد يک نمونه آب تهيه کرده و جهت تعيين 

مقدار سختى آب به آزمايشگاه ارسال نماييد. 
۴ ــ نتايج به دست آمده را با جدول ۱ــ۱ مقايسه کنيد. 

۵ ــ اطالعات به دست آمده از وضعيت آب در واحدهاى 

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

۲ــ۳ــ۱ــ مادۀ خشک
به آن قسمت از خوراک که بعد از جدا کردن آب باقى مى ماند، 
مواد  بندى  تقسيم  در  که  همان گونه  گويند.  مى  خشک  مادٔه 
تشکيل دهندٔه غذا (صفحٔه ۳) آمده است، مادٔه خشک به دو دستٔه 

ترکيبات آلى و ترکيبات غير آلى (معدنى) تقسيم مى شود.

نکته: کمبود آب در مقايسه با کمبود مواد مغذى ديگر، براى مدت کمترى موجب توقف ناگهانى اعمال توليدى 
و حياتى مى گردد و بر عملکرد طيور تأثير منفى مى گذارد. 
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آزمايش کنيد
اندازه گيرى مادۀ خشک 

مواد و تجهيزات الزم: مادهٔ خوراکى، ترازو، بوتٔه چينى، 
گيره، دستگاه خشک کن (آون) 

در آزمايشگاه و زير نظر مربى آزمايشگاه، مادٔه خشک 
روش  ساده ترين  کنيد.  اندازه گيرى  را  خوراکى  ماده  يک 
دستگاه  آزمايش در  گذاشتن مادٔه مورد  تعيين مادٔه خشک، 
خشک کن است تا تمام آب آن تبخير شود. معموالً از درجٔه 

حرارت ۱۰۰ تا ۱۰۵ درجه سانتى گراد استفاده مى شود. 
براى اندازه گيرى مادٔه خشک مواد خوراکى به ترتيب زير 

عمل کنيد: 
۱ــ ابتدا جرم بوته چينى را اندازه گيرى نماييد.

۲ــ مقدار کمى از نمونٔه غذاى تهيه شده (معموالً کمتر از 

۱۰ گرم) را وزن کنيد و داخل بوته چينى بريزيد. 
۳ــ  به وسيلٔه گيره، بوته چينى را در دستگاه خشک کن (آون) 
در حرارت ۱۰۰ تا ۱۰۵ درجٔه سانتى گراد (به مدت ۲۴ ساعت) تا 

زمانى که به وزن ثابت برسد قرار دهيد. 
۴ ــ نمونه را بعد از ثابت ماندن وزن از آون خارج کرده و 

در دسيکاتور قرار دهيد تا سرد شود.
۵ ــ نمونه را بعد از سرد شدن دوباره وزن کنيد. 

۶ ــ مابه التفاوت وزن اوليه، پس از خشک کردن، نشان دهندٔه 
مقدار آب از دست داده است و مقدار درصد آن در نمونٔه غذا به 

طريق زير محاسبه مى شود: 
١٠٠  ×  (وزن اوليه / وزن خشک ــ وزن اوليه) =  درصد رطوبت  

         ١٠٠ × (وزن اوليه / وزن خشک) = درصد مادٔه خشک 
گزارش نتيجٔه آزمايش ر ادر کالس ارائه نماييد.
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شکل ۱ــ ۱ــ بوتۀ چينى و گيره 

شکل ۳ــ۱ــ دستگاه خشک کن (آون) شکل ۲ــ۱ــ ترازوى ديجيتالى 
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مواد آلى: يک جزء تشکيل دهندهٔ مواد خوراکى، مواد آلى 
است. مواد آلى داراى عناصرى چون کربن، هيدروژن، اکسيژن 
چربى ها،  (پروتئين ها)،  ازت دار  مواد  شامل  و  (نيتروژن)  ازت  و 

کربوهيدرات ها، ويتامين ها و ... است. 
مواد ازت دار (نيتروژن دار)

و  اندام  دهندٔه  تشکيل  ضرورى  اجزاء  از  مواد  اين 
بافت هاى حيوانى و گياهى به شمار مى روند. به طور کلى، مواد 
غير پروتئينى  ازتۀ  مواد  و  پروتئين ها  دستٔه  دو  به  ازت دار 

مى شوند.  تقسيم 
پروتئين ها: پروتئين ها از اجزاء ضرورى تشکيل دهندٔه 
از  حيوانات  عضالنى  بافت هاى  در  و  زنده اند  موجودات  بدن 
حيواناتى  شمار مى روند. به جز در  مغذى به  پرغلظت ترين مواد 
ازت  منابع  از  مى تواند  آن ها  گوارش  دستگاه  ميکربى  فلور  که 
غير پروتئينى، پروتئين يا اسيد آمينه هاى مورد نياز را بسازد، در 
توسط  بايد  نياز  مورد  آمينه  اسيدهاى  يا  پروتئين  حيوانات  بقيه 

جيره تأمين گردد. 
اکسيژن  و  هيدروژن  کربن،  خود  ساختمان  در  پروتئين ها 
که  هستند  ازت  ثابت  نسبتاً  ميزان  داراى  اين،  بر  عالوه  دارند. 
به طور متوسط در حدود ۱۶٪ تخمين زده مى شود. بيشتر پروتئين ها 
ساختمان  در  را  آهن  و  فسفر  عناصر  نيز  برخى  و  گوگرد  عنصر 

خود دارند. 
همٔه پروتئين ها از واحدهاى ساده اى به نام اسيد آمينه تشکيل 
شده اند. اگر چه به طور طبيعى بيش از ۲۰۰ نوع اسيد آمينه وجود 
وجود  موجودات  بدن  پروتئين هاى  در  آمينه  اسيد   ۲۲ اما  دارد، 

دارند که از نظر فيزيولوژيکى تمام آن ها ضرورى هستند. 
گروه  يک  از:  عبارت اند  آمينه  اسيد  يک  اصلى  اجزاء 
کربوکسيل (COOH) و يک گروه آمينو (NH۲ ) که روى اتم کربن 
مجاور گروه کربوکسيل قرار دارند. ساختمان عمومى اسيد آمينه 

به صورت زير معرفى مى شود: 
NH۲|

۱R - C - COOH
|

H
  از نظر تغذيه اى، اسيدهاى آمينه به دو دسته اصلى تقسيم 

مى شوند: 
۱ــ اسيدهاى آمينه اى 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 ساختن شان هستند، اسيدهاى 
آمينه غير ضرورى نام دارند. بعضى از اسيدهاى آمينه از اسيدهاى 
آمينٔه ديگر ساخته مى شوند، که نيمه ضرورى نام دارند. اسيدهاى 
در  طيور  نياز  مورد  غير ضرورِى  و  نيمه ضرورى  آمينه ضرورى، 

جدول ۲ــ۱ نشان داده شده است.
از به هم پيوستن اسيدهاى آمينه، پپتيدها تشکيل مى شوند. 
به دو اسيد آمينٔه متصل به هم «دى پپتيد»، به سه اسيد آمينه «ترى 
پپتيد» و به چند اسيد آمينه متصل به هم «پلى پپتيد» مى گويند و از 

به هم پيوستن پلى پپتيدها، پروتئين به وجود مى آيد. 
منظور از احتياجات پروتئينى  در جيرٔه طيور، در حقيقت 
احتياجات براى اسيدهاى آمينٔه موجود در پروتئين جيره مى باشد. 
از اسيدهاى آمينٔه حاصل از پروتئين ِ جيره براى تأمين اعمال مختلف 
طيور استفاده مى شود. براى مثال، از اسيدهاى آمينٔه موجود در 
پروتئين ها به طور عمده براى ساختمان بدن و بافت هاى محافظ مانند 
پوست، پر و بافت هاى پيوندى و براى بافت هاى نرم، شامل اندام ها 
و ماهيچه ها استفاده مى شود. اگر پروتئين (اسيدهاى آمينه) خوراک 

کافى نباشد رشد يا توليد کاهش مى يابد يا متوقف مى شود. 
۱ــ  مـى شونـد:  تـقسيم  اصلى  دستٔه  دو  بـه  پـروتئين هـا 

پروتئين هاى ساده ۲ــ پروتئين هاى مرکّب. 

۱ــ گروه R: نشان دهنده بقيه مولکول است که در هر اسيد آمينه متفاوت بوده و باعث تنوع خواص اسيدهاى آمينه متفاوت مى گردد.
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۱ــ پروتئين هاى ساده: تنها از اسيدهاى آمينه تشکيل شده 
و شامل پروتئين هاى کَُروى و رشته اى است. 

الف  ــ پروتئين هاى کروى : بيشتر پروتئين هاى موجود در 
گلوبولين ها.  و  آلبومين ها  مانند  پروتئين اند.  نوع  اين  از  گياهان 
بسيارى از  شير، سرم خون و در  سفيدٔه تخم مرغ،  آلبومين ها در 
گياهان وجود دارند. از انواع گلوبولين ها، گلوبولين  سرم خون و 

فيبرينوژن را مى توان نام برد. 
ب ــ پروتئين هاى رشته اى : اين گروه، از پروتئين هاى 

حيوانى نامحلول تشکيل شده اند و در مقابل عمل آنزيم هاى 
گوارشى مقاومت زيادى نشان مى دهند. کوالژن ها، االستين ها 
و کراتين ها در اين گروه قرار دارند. کوالژن ها، پروتئين اصلى 
موجود در بافت هاى پيوندى هستند. با افزايش سن حيوان، 
مقدار اين پروتئين در بافت هاى ماهيچه اى نيز افزايش مى يابد 
و به سختى الياف گوشت منجر مى شود. االستين ها، پروتئين  
بافت هاى ارتجاعى مثل سرخ رگ ها و مفصل ها هستند. پر، مو، 

سم، منقار، پنجه ها و شاخ ها داراى پروتئين کراتين هستند. 

۲ــ پروتئين هاى مرکّب: اين پروتئين ها عالوه بر اسيدهاى 
آمينه داراى ماده اى غير اسيد آمينه اى نيز هستند. نوکلئو پروتئين ها، 
موکو پروتئين ها، گليکو پروتئين ها و کروموپروتئين ها از پروتئين هاى 

مرکب هستند. 
ترکيبات  از  زيادى  انواع  غير پروتئينى:  ازتۀ  مواد 
پروتئين ها  طبقٔه  جزء  که  دارند  وجود  حيوانات  و  گياهان  در  ازته 
محسوب نمى شوند. اسيدهاى آمينه قسمت عمدٔه اين ترکيبات را 

تشکيل مى دهند، اما چون به وسيلٔه پيوندهاى پپتيدى به يک ديگر 
متصل نشده اند، به آن ها پروتئين اطالق نمى شود. از ترکيبات ازتٔه 
غير پروتئينى مى توان آمين ها، نيترات ها، اسيدهاى نوکلئيک و آميدها 
را نام برد. اين مواد توسط نشخوارکنندگان قابل استفاده است. 
آميدهاست و  مهم ترين  منبع ازت تلقى مى شود، از  اوره، که يک 
در تغذئه نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار مى گيرد و محصول 

نهايى متابوليسم ازت در پستانداران نيز هست. 

جدول ۲ــ۱ــ دسته بندى اسيدهاى آمينه در طيور

اسيدهاى آمينۀ غير ضرورىاسيدهاى آمينۀ نيمه ضرورىاسيد هاى آمينۀ ضرورى
آرژنين
ليزين

متيونين
ترئونين

تريپتوفان
فنيل آالنين
هيستيدين
لوسين

ايزولوسين
والين

تيروزين
سيستين

هيدروکسى ليزين

آالنين
اسيد آسپارتيک

آسپارژين
اسيد گلوتاميک

گلوتامين
هيدروکسى پرولين

سرين
گليسين
پرولين
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تمام  در  پروتئين ها  طيور:  تغذيه  در  ازته  مواد  نقش 
به  که  فعاليت هايى  کلئه  و  آنها  بين  و  دارند  وجود  بدن  سلول هاى 

حيات سلول منجر مى شوند رابطه اى نزديک برقرار است. 
انواع مختلف پروتئين ها (اسيدهاى آمينه) در متابوليسم بدن 
نقش هاى کليدى دارند. اکثر پروتئين ها، که در واقع اجزاء غشاهاى 

سلولى اند، در عضله و ساير اندام ها وجود دارند. 
پروتئين هاى خون مثل آلبومين ها و گلوبولين ها، عالوه بر 
دارند.  نيز  ديگرى  متعدد  نقش هاى  خون،  اسمزى  فشار  حفظ 
فيبرينوژن و ترمبوپالستين و تعداد ديگرى از پروتئين ها در انعقاد 

خون نقش دارند. 

هموگلوبين، پروتئين مرکبى است که عمل انتقال اکسيژن 
به سلول ها را به عهده دارند. 

پروتئين هايى  آنزيم ها،  و  گليکوپروتئين ها  نوکلئوپروتئين  ها، 
هستند که در سراسر بدن نقش هاى مهمى دارند. اکثر هورمون ها 

که نقش تنظيم کنندگى در بدن دارند، ساختمان پروتئينى دارند. 
بعضى از مواد ازتٔه غير پروتئينى مانند اسيدهاى نوکلئيک 
نقش هاى  سوخت وساز،  در  پروتئين ها  اندازٔه  به  آنها  مشتقات  و 
ذخيرٔه  از  مى توان  وظايف  اين  جملٔه  از  که  دارند  حياتى  و  مهم 
انرژى  انتقال  و  پروتئين ها  ساخت  در  شرکت  ژنتيکى،  اطالعات 

در بدن نام برد. 
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(پروتئين خام) Crute protein  ــ٢                      Kjeldahl  ــ١

آزمايش کنيد 
متوسط  به طور  پروتئين ها  چون  پروتئين:  اندازه گيرى 
مواد  اعظم  قسمت  چون  طرفى  از  و  ازت اند  درصد   ۱۶ داراى 
براى  مى دهند،  تشکيل  پروتئين ها  خوراک ها،  در  را  ازت دار 
نمونٔه  در  موجود  ازت  ميزان  خوراک،  در  پروتئين  اندازه گيرى 
ضرب   ۶/۲۵ ضريب  در  رقم  (اين  مى کند  تعيين  را  خوراک 

مى شود).
کاغذ  ترازو،  خوراکى،  مواد  الزم:  تجهيزات  و  مواد 

صافى، بالن، ارلن، مواد شيميايى، دستگاه هضم و تقطير.
در آزمايشگاه و زير نظر مربى آزمايشگاه، پروتئين يک مادٔه 
خوراکى را اندازه گيرى کنيد. روش به کار رفته براى تعيين پروتئين 

خام «کلدال۱» نام دارد که به ترتيب زير انجام مى گيرد. 
۱ــ ابتدا مقدار ۲ گرم از نمونٔه غذا را وزن کنيد و با کاغذ 

صافى داخل بالن بريزيد. 
۲ــ  سولفات پتاسيم به مقدار ۷/۶۸ گرم و سولفات مس به 
مقدار ۰/۳۲ گرم، در نقش کاتاليزور، به آن اضافه کنيد. مقدار ۳۰ 

سى سى اسيد سولفوريک نيز به آن اضافه کنيد. 
رنگ  تا  دهيد  حرارت  ساعت   ۲ مدت  به  را  محلول  ۳ــ 

محلول روشن شود. اين مرحله بايد زير هود انجام گيرد. 

به اين مرحله از آزمايش مرحلٔه هضم مى گويند. 
۴ــ مقدار ۱۲۵ سى سى هيدروکسيد سديم با غلظت ٪۵۰ 

بريزيد و گلوى بالن را با آب مقطر بشوييد. 
۵ــ در يک ارلن مقدار ۵۰ سى سى اسيد بوريک بريزيد و 

به آن چند قطره معّرف متيل رد اضافه کنيد. 
۶ــ محلولى که دو فاز را تشکيل مى دهد روى دستگاه تقطير 
بگذاريد.  آن  داخل  را  لوله  و  دستگاه  زير  نيز  را  ارلن  بگذاريد. 
و  اسيد بوريک  که  ارلن،  وارد  و  مى شود  بخار   (NH۳ ) آمونياک 
و  مى گيرد  صورت  تقطير  عمل  که  مرور  به  مى شود.  است  معّرف 
آمونياک وارد ارلن مى شود، رنگ زرد را مشاهده مى کنيد. بعد 
از ديدن رنگ زرد مدت ۱۰ دقيقه صبر کنيد تا آمونياک باقيمانده 

وارد ارلن شود. 
۷ ــ توسط اسيد کلريدريک (HCl) درصد طبيعى (نرمال) 
نمک را مشخص کنيد و ضمن يادداشت مقدار اسيد کلريدريک 
مصرفى، با استفاده از فرمول، ميزان ازت موجود در نمونٔه خوراکى 

را محاسبه کنيد. 
۸   ــ  براى محاسبٔه درصد پروتئين خام خوراک از فرمول 

زير استفاده کنيد. 
۲٪CP = ٪N * ۶/۲۵
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شکل ۴ــ۱ــ دستگاه اندازه گيرى پروتئين (کلدال) 

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

چرب  اسيدهاى  و  گليسرول  از  ساده:  ليپيدهاى  ۱ــ 
ساده  ليپيدهاى  موم ها  و  روغن ها  چربى ها،  است.  شده  تشکيل 

محسوب مى شوند. 
اسيدهاى  و  گليسرول  بر  عالوه  مرکب:  ليپيدهاى  ۲ــ 
چرب، ترکيبات ديگرى هم در ساختمانشان دارند. اين گروه شامل 

فسفوليپيدها، گليکوليپيدها و ليپوپروتئين هاست. 
مشتقات ليپيدها: موادى هستند که از هيدروليز١ گروه هاى 
و  گليسرول  چرب،  اسيدهاى  شامل  و  مى شوند  مشتق  فو ق الذکر 

ساير الکل ها هستند. 
استرول ها: کلسترول مهم ترين استرول بافت حيوانى است. 
ساير استرول هاى مهم گياهى و حيوانى عبارت اند از: ارگوسترول 
(که تحت تابش اشعٔه ماوراء بنفش به ويتامين D۲ تبديل مى شود)، 
دى هيدروکلسترول (که تحت تابش اشعٔه ماوراء بنفش توليد ويتامين
D۳ مى کند)، اسيدهاى صفراوى، آندروژن ها (هورمون هاى جنس 

نر)، استروژن ها و پروژسترون ها (هورمون هاى جنسى ماده). 
کّمى  لحاظ  از  روغن ها  و  چربى ها  غذايى،  مواد  اکثر  در 

بيش ترين قسمت ليپيدها را تشکيل مى دهند. 
ليپيدها در بدن وظايف مختلفى دارند از جمله: 

اعمال  و  بدن  طبيعى  نگه دارى  براى  انرژى  تأمين  ۱ــ 
توليدى؛ 

۲ــ تأمين اسيدهاى چرب ضرورى؛ 
۳ــ شرکت در غشاهاى سلولى؛ 

۴ــ ايجاد عايق حرارتى؛ 
۵   ــ ويتامين هاى E، D، A و K (که در چربى محلول اند) 

 

ليپيدها
اين ترکيبات آلى در آب نامحلول، ولى در حّالل های آلى 
هستند.  ليپيدها  گروه  اعضاى  مهم ترين  از  چربى ها  محلول  اند. 
ليپيدها در ساختمان خود کربن، هيدروژن و اکسيژن دارند. در 
ساختمان بعضى از ليپيدها ازت و فسفر نيز يافت مى شود. ليپيدهاى 

مهم در تغذيه به شرح زير طبقه بندى مى شوند: 
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آزمايش کنيد 
آزمايش اندازه گيرى چربى

ترازو،  خوراکى،  ماده  نياز:  مورد  تجهيزات  و  مواد 
سوکسله،  دستگاه  (آون)،  خشک کن  دستگاه  دسيکاتور،  بالن، 

حّالل دی اتيل اتر 
در آزمايشگاه و زير نظر مربى آزمايشگاه، چربى يک ماده 
خوراکى را اندازه گيرى کنيد. دستگاهى که براى اندازه گيرى چربى 

استفاده مى شود «سوکسله۱» نام دارد. 
براى اندازه گيرى چربى مواد خوراکى به ترتيب زير عمل 

کنيد: 
۱ــ بالن دستگاه را به مدت ۲ ساعت در آون با دماى ۱۱۰ 
درجٔه سانتى گراد قرار دهيد و بعد آن را در داخل دسيکاتور بگذاريد 

تا سرد شود و سپس آن را وزن کنيد. 

۲ــ نمونٔه ماده خوراکى را، پس از وزن کردن، داخل دستگاه 
سوکسله قرار دهيد و دستگاه را روشن کنيد. 

۳ــ حالّل دى اتيل اتر را از باالى کندانسور داخل بالن بريزيد 
تا ۲/۳ آن پر شود. دستگاه که کار مى کند حالّل بخار مى شود و به باال 
مى رود و در مجاورت کندانسور سرد شده به محلول تبديل مى شود 
و روى نمونه مى ريزد و نمونه را مى شويد و چربى آن را داخل بالن 

مى ريزد و اين عمل به طور دائم تکرار مى شود. 
۴ــ بعد از اين که مطمئن شديد تمام چربى در اتر حل شده 
است بالن را برداريد و بعد از تبخير شدن اتِر آن، بالن حاوى چربى 

را وزن کنيد. 
با استفاده از فرمول زير درصد چربى نمونه را اندازه گيرى 

کنيد. 
ـ  بالن  حاوى  چربى)  =  درصد چربى     ١٠٠ ×  وزن نمونه  /  (بالن خالى  ـ

      Soxhlet  ــ١
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کربوهيدرات ها 
کربن،  عناصر  حاوى  شيميايى  ترکيبات  به  کربوهيدرات ها 
اکسيژن  و  هيدروژن  نسبت  مى شود.  گفته  اکسيژن  و  هيدروژن 
بيش تر  است.  آب  در  عنصر  دو  اين  همانند  ترکيبات  اين  در 
برابر   n که  هستند   (CH۲O)n  بسته فرمول  داراى  کربوهيدرات ها 

۳ يا بيش تر است. 
کربوهيدرات ها از ترکيبات عمدٔه بافت هاى گياهى هستند و 
بيش از ۵۰ درصد مادٔه خشک علوفه را تشکيل مى دهند. هر چند 
ممکن است در بعضى دانه ها، به خصوص در دانٔه غالت، مقدار 

آن خيلى بيش تر (بيش از ۸۰ درصد) باشد. 
وظيفٔه اصلى کربوهيدرات ها در تغذئه طيور، تأمين انرژى 
براى فرآيندهاى طبيعى حيات است. پلى ساکاريدهايى مثل نشاسته، 

شکل ۵ ــ۱ــ دستگاه اندازه گيرى چربى 

 کندانسور 

بالن 

مثل  منوساکاريدهايى  مالتوز،  و  ساکاروز  مثل  دى ساکاريدهايى 
گلوکز، فروکتوز، مانوز و گاالکتوز و مقدار محدودى از پنتوزها 
قسمت زيادى از انرژى مورد نياز طيور را تأمين مى کنند. الکتوز 
(قند شير) براى مرغ ها ارزش انرژى کمترى دارد. زيرا به دليل 

نداشتن آنزيم الکتاز به هيدروليز و هضم الکتوز قادر نيستند. 
مى شوند:  طبقه بندى  زير  صورت  به  کربوهيدرات ها 

۱ ــ   منوساکاريدها، ۲ــ اوليگوساکاريدها، ۳ــ پلى ساکاريدها. 
هستند  قندها  نوع  ترين  ساده  منوساکاريدها:  ۱ــ 
(قند  تريوز  به  آن ها  مولکول  در  موجود  کربن  تعداد  برحسب  و  
۳کربنى)، تتروز (قند ۴ کربنى)، پنتوز (قند ۵ کربنى) و هگزوز (قند 
۶ کربنى) تقسيم مى شوند. چهار منوساکاريد شش کربنى (هگزوزها) 
عبارت اند از: گلوکز، فروکتوز، گاالکتوز و مانوز. گلوکز مهم ترين 
منوساکاريد در تغذيه و سوخت و ساز در طيور و ساير حيوانات 

است. قند خون همٔه حيوانات گلوکز است. 
يا  دو  حاوى  که  ترکيباتى  به  اوليگوساکاريدها:  ۲ــ 
تعداد بيش ترى منوساکاريدند، ولى از پلى ساکاريدها کوچک ترند، 
اوليگوساکاريد گفته مى شود. اوليگوساکاريدها شامل  اصطالحاً 
پنتاساکاريدها  و  تتراساکاريدها  ترى ساکاريدها،  دى ساکاريدها، 
هستند. اوليگوساکاريدهايى چون ساکاروز و مالتوز در تغذئه مرغ 
از اهميت خاصى برخوردارند، در صورتى که اوليگو ساکاريدهايى 

با سه يا چهار واحد قندى ساده اهميت کم ترى دارند. 
از  کربوهيدرات ها  از  دسته  اين  پلى ساکاريدها:  ۳ــ 
اتّصال تعداد زياد منوساکاريد به وجود آمده اند و شامل پنتوزان ها 
و هگزوزان ها هستند. پنتوزان ها در اثر هيدروليز، قندهاى ۵کربنى 
هستند  هايى  پنتوزان  جمله  از  زايالن  و  آرابان  مى کنند.  توليد 
اثر  در  هگزوزان ها  دارند.  وجود  گياهى  بافت هاى  در  بيش تر  که 
قبيل  از  گلوکان ها  مى کنند.  توليد  کربنى   ۶ قندهاى  هيدروليز، 
نشاسته، دکسترين و گليکوژن و فروکتان ها مانند اينولين از جمله 
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هگزوزان ها هستند. 
نشاسته، ذخيرٔه قندى گياهان است و در غالت، دانه ها و 
ريشه ها وجود دارد. نشاسته از مولکول هاى گلوکز تشکيل شده 
بدن  در  ولى  است  نشاسته  مشابه  پلى ساکاريدى  گليکوژن  است. 

حيوانات وجود دارد. 
ولى  است  گرديده  تشکيل  گلوکز  مولکول هاى  از  سلولز 
که  سلولز،  است.  مقاوم تر  نشاسته  از  شيميايى  مواد  مقابل  در 
تشکيل دهندهٔ بخش ساختمانى گياهان و نمايانگر الياف خام موجود 
دستگاه  در  سلوالز  آنزيم  نبودن  دليل  به  است،  غذايى  مواد  در 
گوارش مرغ، نمى تواند هضم شود. بنابراين براى طيور منبع انرژى 

منظور نمى شود. 
همى سلولز، مخلوطى از هگزوزان ها و پنتوزان هاست و در 
مقابل مواد شيميايى بهتر از سلولز تجزيه مى شود. ليگنين، قسمت 

چوبى گياهان را تشکيل مى دهد. 
است.  مشکل  و  سخت  کارى  کربوهيدرات ها  تمام  تعيين 
عصارٔه  دستٔه  دو  به  را  آنها  بيشتر،  چه  هر  شناخت  براى  بنابراين 
تقسيم  خام۲  الياف  و  محلول  قندهاى  يا   ۱(NFE) ازت  بدون 
زير  فرمول  از  ازت  از  عارى  عصارٔه  اندازه گيرى  براى  مى کنند. 

استفاده مى شود. 
NFE = ۱۰۰- (چربى خام + ٪پروتئين خام+     ٪رطوبت ٪ +

(٪ خاکستر + ٪الياف خام
ويتامين ها 

ويتامين ها ترکيباتى آلى به اين شرح  مى باشند:
۱ــ از اجزاى طبيعى غذاهاست. که با کربوهيدرات، چربى، 

پروتئين و آب تفاوت دارد؛ 
۲ــ در غذاها به مقدار کم وجود دارد؛ 

بدن  نگه دارى  و  سالمتى  بافت ها،  طبيعى  رشد  براى  ۳ــ 

الزم است؛ 
۴ــ وقتى که در جيره وجود ندارد يا به خوبى جذب و مورد 

استفاده قرار نمى گيرد، سبب بروز بيمارى مشخصى مى شود؛ 
۵ ــ غالباً به وسيلٔه حيوان ساخته نمى شود و بايد به وسيلٔه 

جيره تأمين شود.
در يک يا چند مورد از موارد فوق، بين ويتامين ها استثنا 
وجود دارد. براى مثال ويتامين D به وسيلٔه اشعٔه ماوراء  بنفش در 
پوست ساخته مى شود، يا اسيد نيکوتينيک که به مقدار کم از اسيد 

آمينه تريپتوفان ساخته مى شود. 
ويتامين ها برحسب محلول بودن در چربى يا آب به دو دسته 

تقسيم مى شوند: 
ويتامين هـاى  شامل  چربى  در  مـحلول  ويتامين هـاى  ۱ــ 

 .K و A، E، D
گروه  ويتامين هاى  شامل  آب  در  محلول  ويتامين هاى  ۲ــ 
B۱۲  ، B۶ ،B۲  ،B۱ ) B، اسيد نيکوتينيک، اسيد پانتوتنيک، اسيد 
فوليک، بيوتين و کولين) و ويتامين C (اسيد اسکوربيک) است. 
ويتامين C توسط طيور ساخته مى شود و بنابراين مادٔه مغّذى مورد 
نياز در جيره نيست. هر چند عکس العمل مثبت پرندگان نسبت به 
افزودن ويتامين C در جيرٔه غذايى آنها در شرايط تنش (استرس) 

مشاهده شده است. 
ويتامين هاى محلول در چربى به مقدار قابل توجهى در بدن 
 ،  B۱۲ ذخيره مى شوند و از راه ادرار دفع نمى شوند. به جزء ويتامين
ساير ويتامين هاى محلول در آب در بدن ذخيره نمى شوند و مازاد آنها 
از راه ادرار دفع مى شود. تأمين مداوم ويتامين هاى محلول در آب از 

طريق جيره، براى پيش گيرى از بروز کمبودها ضرورى است. 
دفع  به  توجه  با  آب،  در  محلول  ويتامين هاى  زياد  مصرف 

سريع آن در ادرار، عاليم مسموميتى را نشان نمى دهد. 
Nitrogen Free Extract (NFE)  ــ١

Croote fiber  ــ٢
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اغلب ويتامين ها توسط مواد خوراکى معمولى طيور تأمين 
بايد  جيره  در  آنها  کافى  مقادير  تضمين  براى  بنابراين  نمى شود. 

به صورت مکمل ويتامينى به جيره اضافه شود. 
١ــ ويتامين هاى محلول در چربى 

ويتامين اعمال متفاوتى را در بدن انجام  ويتامين A: اين 
مى دهد:

۱ــ نقش اصلى را در بينايى ايفا مى کند؛ 
ضرورى  پوششى  غشاى  سالمت  و  حفظ  و  رشد  در  ـ   ۲ ـ

است؛ 
۳ــ در توليد مثل نقش دارد؛ 

۴ــ براى توليد و ساخته شدن استخوان ضرورى است. 
ويتامين A در مواد خوراکى با منشأ حيوانى وجود دارد و 
کبد يا روغن کبد ماهى مهم ترين منابع اين ويتامين به شمار مى رود. 
همچنين در زردٔه تخم مرغ و چربى شير مقادير قابل توجهى از اين 

ويتامين وجود دارد. 
کمبود اين ويتامين به کاهش رشد، شب کورى، اختالل در 
دستگاه توليد مثل، سخت شدن پوست، ورم يا سخت شدن مفاصل 

منجر مى شود. 
عاليم  به  آن  زيادى  و  نمى شود  دفع  آسانى  به   A ويتامين 
مسموميت منجر مى شود. عاليم مسموميت به صورت بى اشتهايى، 
و  استخوان  استحکام  کاهش  پوست،  ضخيم شدن  وزن،  کاهش 

شکستگى خود به خودى استخوان ظاهر مى شود. 
ويتامين D: ويتامين D اصطالحى عمومى براى تعدادى 
راشيتيسم حيوانات جلوگيرى  از مشتقات استرول هاست، که از 
مى کنند. تنها يک فرم آن يعنى کوله کلسيفرول (ويتامين D٣  ) در 
تسريع جذب کلسيم و فسفر، تشکيل استخوان و پوستٔه تخم مرغ 

پرندگان مؤثر است. 
روغن کبد ماهى، که منبع اصلى ويتامين D٣ است، به طور 

قابل توجهى جانشين کنسانتره هاى ويتامين   شده است.
ويتامين D مورد نياز طيور به فسفر جيره، مقدار کلسيم، 
نسبت کلسيم به فسفر و ميزان قرارگرفتن حيوان در معرض آفتاب 

بستگى دارد. 
و  راشيتيسم۱  رشد،  کمى  باعث  ويتامين  اين  کمبود 
استئوماالسى۲ مى شود و بر اثر آن لنگش، قوسى و کج شدن پاها 

و شکستگى خود به خود استخوان ها مشاهده مى شود.
در  کلسيم  طبيعى  غير  ذخيرٔه  باعث   D ويتامين  زيادى 
بافت هاى نرم مى شود و در نتيجه استخوان ها شکننده مى شوند و 

در معرض تغيير شکل و شکستگى قرار مى گيرند. 
بيولوژيکى  فرم  فعال ترين  تو کوفرول،  آلفا   :E ويتامين 
سرعت  به  و  است  ناپايدار  خيلى   E ويتامين  است.   E ويتامين 

اکسيده مى شود. 
ويتامين E در بدن اعمال متابوليکى متفاوتى انجام مى دهد. 

مهم ترين وظايف ويتامين E عبارت اند از: 
۱ــ داشتن نقش آنتى اکسيدان طبيعى؛ 

۲ــ شرکت در سوخت و ساز اسيدهاى نوکلئيک؛ 
۳ــ از بين برندٔه راديکال آزاد۳؛ 

۴ــ شرکت کنندٔه در تنفس عادى بافت ها؛ 
۵ــ فعاليت در سوخت و ساز اسيدهاى آمينه گوگرد دار.

۶ ــ افزايش ايمنى بدن
دانٔه غالت، به خصوص جوانٔه دانه ها، علوفه سبز و دانه هاى 

روغنى از منابع غنى ويتامين E هستند. 
جوجه هايى که به کمبود شديد ويتامين E دچارند، ممکن 

۱ــ بيمارى اى است که بر اثر کمبود کلسيم يا فسفر يا ويتامين D سبب کج شدن استخوان مى شود. 
۲ــ بيمارى اى است که بر اثر کمبود کلسيم يا فسفر يا ويتامين D سبب تحليل و نرمى استخوان مى شود. 

۳ــ راديکال هاى آزاد هنگام متابوليسم سلولى تشکيل شده و قادرند غشاهاى سلولى، آنزيم ها و مواد هسته اى را تخريب کنند.
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است يکى از سه بيمارى مشخص؛ يعنى انسفالوماالسى۱، تراوش 
آب در زير پوست و تحليل ماهيچه اى را نشان دهند.

خون ريزى  سبب  است  ممکن   E ويتامين  مصرف  زيادى 
داخلى، اختالالت عصبى، ادم (افزايش آب ميان بافتى) و تغييرات 

غدد داخلى شود. 
ويتامين K: اين ويتامين، که به ويتامين انعقاد خون مشهور 
است، دو منبع طبيعى ويتامين K۱   و K٢   دارد. مناديون (ويتامين 
K٣  )، يک مادٔه مصنوعى است که در سطح وسيع به  طور تجارى 

در تغذيه طيور مورد استفاده قرار مى گيرد. 
دانه ها و علوفٔه سبز و خشک منابع غنى اين ويتامين هستند. 
خون ريزى هاى  و  خون  انعقاد  در  تأخير  باعث   K ويتامين  کمبود 

خود به خود مى شود. 
۲ــ ويتامين هاى محلول در آب 

ويتامين B۱    (تيامين): اين ويتامين  در آب سريعاً حل مى شود 
متابوليسم  در  کو آنزيم۲  يک  نقش  در  و  دارد  خاصى  بوى  و  مزه 

انرژى عمل مى کند. 
دانه هاى غالت و فرآورده هاى آنها، کنجاله ها و پودر يونجه 
تمام  عادى،  شرايط  در  بنابراين  هستند.  تيامين  غنى  نسبتاً  منابع 
جيره هاى طيور مقدار کافى تيامين دارند و نيازى به افزودن مکّمل 

تيامين به آنها نيست. 
از ميان تمام عناصر، کمبود تيامين بيشترين اثر را بر اشتها 
دارد. اولين عالمت کمبود تيامين بى اشتهايى است که با کاهش 

وزن، پرهاى فرسوده، ضعف پاها و عدم تعادل همراه است.
و  آب  در  محلول  ويتامين  اين  B۲    (ريبوفالوين):  ويتامين 
مقاوم به حرارت است. ريبوفالوين به وسيلٔه گياهان سبز، مخّمرها، 
جلبک ها و باکترى ها ساخته مى شود. ريبوفالوين با واکنش هاى 

اکسيداسيون و احياى موجود در تنفس سلولى همراه است و براى 
رشد و ترميم بافت ها در تمام حيوانات ضرورى است. 

اثر  متعددى  بافت هاى  بر  است  ممکن  ريبوفالوين  کمبود 
بگذارد. به نظر مى رسد بيشترين صدمه به دو بافت پوششى و غالف 
ميلين بعضى از شاخه هاى عصبى اصلى وارد مى شود. تغييرات در 
عصب سياتيک، خميدگى ناخن و فلجى را در جوجه هاى در حال 
رشد ايجاد مى کند. کمبود اين ويتامين در مرغ هاى مادر، قابليت 
غير طبيعى  رشد  به  و  مى دهد  کاهش  را  تخم مرغ  درآورى  جوجه 

جنين در داخل تخم مرغ منجر مى شود. 
و  غالت  در  نيکوتنيک  اسيد  (نياسين):  نيکوتنيک  اسيد 
فرآورده هاى آنها و نيز در مکمل هاى پروتئينى موجود است. ضمن 

اين که مقدار آن زياد نيست و غير قابل دسترس است. 
اسيد نيکوتنيک جزئى از دو آنزيم مهم است که در سوخت و 

ساز کربوهيدرات ها، چربى ها و پروتئين ها 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. 
و  پوستى  بيمارى هاى  مى شود  باعث  ويتامين  اين  کمبود 

التهاب و زخم در دهان، زبان و دستگاه گوارش بروز کند. 
ويتامين B۶   ( پيريدوکسين): اين ويتامين در گوشت، کبد و 
در قسمت هاى سبز گياهان و غالت وجود دارد. ژل رويال توليد 

شده توسط زنبور عسل غنى ترين اين منبع است. 
کمبود ويتامين  B۶ در جوجه ها، از کاهش اشتها، کاهش 
رشد و عوارض عصبى ويژه اى در آن ها خبر مى دهد. در طيور 
بالغ نيز توليد تخم مرغ و هم چنين قابليت جوجه  در آورى تخم، به 

شدت کاهش مى يابد. 
۱ــ  بيمارى اى است که بر اثر کمبود ويتامين E حاصل مى شود. در اين بيمارى جوجه قدرت ايستادن و راه رفتن ندارد. اين بيمارى با خون ريزى و از بين رفتن سلول هاى مغز 

همراه است. 
۲ ــ فعاليت بسيارى از آنزيم ها به وجود مولکول هاى کوچک يا يون هاى فلزى بستگى دارد که به آنها کوآنزيم گفته مى شود.



مهارت: تغذيه طيور   پيمانۀ مهارتى: شناخت مواد مغّذى و كاربرد آنها 
شمارۀ شناسايى:۱۷/۱ــ۱ــ۸۰ ــ جهاد    شمارۀ شناسايى: ۱۷/۱/۱ــ۱ــ۸۰ ــ جهاد  

١٨

نمک  صورت  به  معموالً  ويتامين  اين  پانتوتنيک:  اسيد 
کلسيمى يا نمک سديمى وجود دارد. نمک کلسيم، متداول ترين 

شکل ويتامين است که به جيره هاى غذايى اضافه مى شود. 
کبد، مخّمر، تخم مرغ و برگ گياهان سبز منابع خوبى از اين 

ويتامين هستند، در حالى که دانه ها نسبتاً فاقد آن اند. 
و  عصبى  اختالالت  پوست،  تورم  به  ويتامين  اين  کمبود 

تحليل سلول هاى مخاطى دوازدهه در جوجه منجر مى شود. 
مى شد  شناخته   H ويتامين  نام  با  قبالً  که  بيوتين  بيوتين: 
بيوتين در سوخت و ساز  معرفى شد.  رشد مخّمر  عامل  اولين بار 

کربوهيدرات ها، چربى ها و پروتئين ها فعاليت دارد. 
تخم مرغ  و  بادام زمينى  مخّمر،  کبد،  بيوتين  منابع  غنى ترين 
است. بيشتر گياهان سبْز برگ از منابع خوب بيوتين و ذرت، گندم 
و ساير غالت، همچنين گوشت و ماهى از منابع نسبتاً فقير آن اند. 
کمبود بيوتين در مرغ، با توجه به وجود مقدار کافى آن در 
مواد غذايى بعيد به نظر مى رسد اّما در شرايط خاص سبب عوارض 

جلدى، ريزش پر و کاهش رشد مى شود. 
توصيفى  که  فوالسين،  واژٔه  فوليک):  (اسيد  فوالسين 
عمومى براى اسيد فوليک و ترکيبات مربوط به آن است، با فعاليت 
بيولوژيکى اسيد فوليک به کار مى رود. اسيد فوليک و مشتقات 

آن در سوخت وساز کربن ساده دخالت دارند. 
کمبود اسيد فوليک در مرغ، عالوه بر کم  خونى، با کاهش 
رشد و کاهش پرها همراه است. اين کمبود در مرغ هاى مادر سبب 

افزايش تلفات جنينى تخم مى شود. 
ويتامين B۱۲    (سيانوکوباالمين): اين ويتامين جديد ترين نوع 
کشف شده است. ويتامين مذکور، ابتدا به نام عامل پروتئين حيوانى 
شناخته شد. در ساختمان اين ويتامين، عنصر کبالت وجود دارد. 

منبع اولئه ويتامين B۱۲    ميکرب ها هستند و در منابع حيوانى 
مثل گوشت، تخم مرغ و ماهى وجود دارد و منابع گياهى فاقد اين 

ويتامين اند. کمبود اين ويتامين به تأخير در رشد، بروز عوارض 
عصبى و اختالل در دستگاه توليد مثل منجر مى شود.

کولين: کولين خالص مايعى است که خاصيت قليايى قوى 
دارد. کولين کلرايد ترکيبى است که معموالً به مواد غذايى افزوده 

مى شود. 
کولين، که ترکيبى از استيل کولين است، نقشى حياتى دارد 

و مسئول انتقال تحريک عصبى است. 
کبد، پودر ماهى، مخّمر، سويا و بقاياى تقطيرى منابع غنى 

کولين هستند. 
کمبود کولين باعث اختالالت عصبى، اختالالت رشد و 

کاهش قدرت توليد مثل مى شود. 
مواد معدنى: مواد معدنى بخش هاى غير آلى خوراک يا 
بافت ها هستند و معموالً براساس مقدار مورد نياز در خوراک به 

دو دسته تقسيم مى شوند: 
۱ــ عناصر پر نياز۱ به عناصرى گفته مى شود که مقدار مورد 

نياز آن در جيره زياد باشد و به صورت درصد بيان مى گردد. 
مقدار  که  مى شود  گفته  عناصرى  به  نياز۲  کم  عناصر  ۲ــ 
مورد نياز آن در جيره کم باشد و به صورت ميلى گرم در کيلو گرم يا 

قسمت در ميليون (ppm) بيان مى گردد. 
مواد معدنى، که قسمتى از مواد شيميايى مختلف با اعمال 
اسمزى  فشار  تعادل  حفظ  و  استخوان ها  تشکيل  براى  ويژه اند، 

دربدن پرنده مورد نياز هستند. 
عناصر پرنياز 

عناصر  جزء  کلر  و  منيزيم  پتاسيم،  سديم،  فسفر،  کلسيم، 
پرنياز طيورند. 

کلسيم: کلسيم براى تشکيل استخوان ها و نگه دارى آنها 
ضرورى است. همچنين اعمال در انعقاد خون و پيام رسانى ثانويه 

در ارتباطات داخل سلولى نقش دارد. 
Micro  ــ٢                        Macro  ــ١
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کلسيم موجود در جيرهٔ غذايى پرندگاِن در حال رشد، بيشتر 
کلسيم  که  حالى  در  مى شود،  استفاده  استخوان ها  تشکيل  براى 
تخم مرغ  پوسته  تشکيل  براى  بيشتر  تخم گذار  بالغ  مرغ هاى  جيرٔه 

مصرف مى شود. 
نسبت صحيح کلسيم به فسفر در جيره بسيار مهم است، 
به طورى که مازاد کلسيم جيرٔه غذايى در جذب مواد معدنى ديگر 
منيزيم، منگنز و روى اختالل ايجاد مى کند. نسبت  مانند فسفر، 
وزنى ۲ به ۱ کلسيم به فسفر براى جيرٔه بيشتر پرندگان به استثناى 
طيور  براى  الزم  کلسيم  سطح  است.  مناسب  تخم گذار  پرندگان 

تخم گذار جهت تشکيل پوستٔه تخم مرغ بسيار زياد است. 
و  روده  راه  از  فسفر  و  کلسيم  جذب  براى  اين،  بر  عالوه 
 D همچنين براى مورد استفاده قرار گرفتن آن ها، وجود ويتامين

نيز ضرورى است. 
براى تأمين کلسيم از پودر استخوان، سنگ آهک و صدف 
آسيب  استخوان ها  و  اسکلت  به  کلسيم  کمبود  مى شود.  استفاده 
عمده مى رساند. اين کمبود در حيواناِت  در حال رشد، به راشيتيسم 

و در بالغ ها به پوکى استخوان منجر مى شود. 
فسفر: اين عنصر عالوه بر نقش آن در تشکيل استخوان ها، 
فسفر  است.  الزم  سلول ها  ساختمان  در  و  انرژى  مصرف  براى 
موجود در گياهان به صورت فيتاته۱ است و قابليت هضم آن براى 
طيور بسيار پايين است، زيرا طيور در دستگاه گوارش خود فاقد 
آنزيم فيتاز هستند. در حالى که فسفِر منابع حيوانى و فسفِر منابع 

معدنى (فسفر افزودنى) قابليت هضم بسيار خوبى دارند. 
ويژه  (به  غالت  دانٔه  فرعى  فرآورده هاى  و  استخوان  پودر 

سبوس گندم) منابع غنى فسفرند. 
متداول ترين عالمت کمبود فسفر در حيواناِت در حال رشد، 
نرمى استخوان است. با پيشرفت کمبود فسفر اشتها کاهش مى يابد 

و رشد کند مى شود. 

سديم، کلر و پتاسيم: اين سه عنصر معدنى با هم مورد 
الکتروليت هايى هستند که در  توجه قرار مى گيرند، زيرا همٔه آنها 
ـ  نگه دارى فشار اسمزى مايعات خارج سلولى و حفظ تعادل اسيدـ 
باز، نقش حياتى بر عهده دارند. نسبت هاى مناسب سديم،  پتاسيم 
و  تخم مرغ  پوستٔه  کيفيت  استخوان ها،  توسعٔه  رشد،  براى  کلر  و 

قابليت استفاده از اسيدهاى آمينه ضرورت دارد. 
سديم و کلر براى تمام حيوانات ضرورى هستند. معموالً 
براى تأمين حداکثر سرعت رشد و توليد مرغ، از نمک به مقدار 
معينى در جيرٔه طيور استفاده مى کنند. تراکم زياد نمک جيره به 
مصرف زياد آب، مسموميت، مشکالت کنترل تهويه، خيسى بستر، 

مدفوع آبکى و مشکالت تنفسى منجر مى شود. 
عالئم اصلى کمبود سديم کاهش سرعت رشد و کاهش بازده 
خوراک است. کمبود کلر در طيور سبب واکنش عصبى با صداى 

ناگهانى و هم چنين آسيب هاى کليوى مى شود. 
کمبود پتاسيم باعث کم شدن مصرف غذا، پايين آمدن راندمان 
غذايى، کاهش رشد و الغرى مى شود. به طور کلى در جيره هاى 
غذايى معمولى که به طيور خورانده مى شود به مقدار کافى پتاسيم 

وجود دارد و اضافه کردن آن به صورت مکّمل ضرورتى ندارد. 
منيزيم: منيزيم، که از اجزاء تشکيل دهندهٔ استخوان است، 
براى رشد طبيعى اسکلت و فعال کردن بسيارى از آنزيم ها، متابوليسم 

کربوهيدرات ها و فعاليت اعصاب ضرورى است. 
عناِصر کم نياز 

عناصر کم نياز مانند مس، يد، آهن، منگنز، سلنيوم و روى 
عناصر  هستند.  ضرورى  غذايى  جيرٔه  در  کمى  بسيار  مقدار  به 
کم نياز در فعال کردن سيستم هاى آنزيمى يا بخشى از مولکول هاى 

آلى نقش دارند. 
احتياجات غذايى عناصر کم نياز معموالً از طريق تراکم آنها 
در مواد خوراکى مورد استفاده در جيره تأمين مى شود. از آن جايى 

۱ــ فسفر در دانه هاى غالت به صورت امالح اسيد فيتيک است که آن نيز از اسيد فسفريک درست شده است.
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که خاک ها حاوى عناصر کم نياز متفاوتى هستند، جذب شان توسط 
گياهان متغير خواهد بود. بنابراين مواد خوراکى اى که در بعضى 
ممکن است بعضى از مواد  جغرافيايى به عمل مى آيند  از مناطق 
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 متداول ترين 
عالمت کمبود آن کم خونِى ناشى از کوچکى و کم رنگى سلول هاى 
قرمز است. براى تأمين آهن مورد نياز، به صورت مکّمل معدنى 

در جيره استفاده مى شود. 
مس: اين عنصر، به مقدار کم براى جذب آهن و تشکيل 
هموگلوبين در بدن الزم است و کمبود آن طول عمر سلول قرمز 

خون را کوتاه مى کند و در نتيجه باعث کم خونى مى شود. 
هم چنين اختالل در متابوليسم استخوان ها و ضعف عضالنى 

از ديگر عوارض کم بود آن است. 
مواد غذايى مورد مصرف در جيره هاى غذايى از مقدار کافى 
مس برخوردار است، اما براى جلوگيرى از کمبود احتمالى، آن 

را به صورت مکّمل به جيره اضافه مى کنند. 
يد: اين عنصر در ساختمان هورمون تيروکسين، که توسط غدٔه 
تيروئيد ترشح مى شود، شرکت مى کند. اگر يد در جيره به مقدار کافى 
نباشد غدهٔ تيروئيد براى آن که بتواند به ميزان الزم هورمون تيروکسين 

بسازد بزرگ مى شود و در نتيجه عارضٔه گواتر ظاهر مى گردد. 
مواد غذايِى مورد استفاده در جيره معموالً به مقدار کافى 
يد دارد، اما به منظور تأمين کمبود هاى احتمالى از مکّمل معدنى 

در جيره استفاده مى شود. 
است  آنزيم هايى  ساختمان  در  عنصر  اين  نقش  منگنز: 
که در تخمک گذارى، رشد جنين، رشد بدن و رشد استخوان ها 

دخالت دارند. 
کمبود منگنز با اختالالت اسکلتى همراه است. در رفتگى 

تاندون، کج شدن منقار، کوتاه و ضخيم شدن پاها و بال ها از عالئم 
کمبود منگنز در طيور است. 

براى تأمين منگنز مورد نياز از مکمل هاى معدنى در جيره 
استفاده مى شود.

ويتامين    تشکيل دهندٔه  اجزاء  از  يکى  عنصر  اين  کبالت: 
است و با چنين قابليتى ايفاى وظيفه مى کند. 

عالئم  است   B۱۲ ويتامين  از  جزيى  کبالت  که  آن جايى  از 
کمبودى که براى اين ويتامين شرح داده شد در مورد کبالت نيز 

صادق است. 
کبالت مورد نياز به صورت مکّمل معدنى در جيره استفاده 

مى شود. 
روى: روى در توليد، ذخيره و ترشح هورمون ها، ايفاى 

نقش در سيستم ايمنى بدن و تعادل الکتروليت ها مؤثر است.
ساختن  براى  آنزيم ها  از  برخى  کردن  فعال  موجب  روى 

DNA مى شود. 

متوقف شدن  و  بى اشتهايى  روى  کمبود  عالئم  آشکارترين 
رشد و تشکيل استخوان است. 

استفاده  مورد  و  جذب  براى  سلنيوم  وجود  سلنيوم: 
قرارگرفتن ويتامين E ضرورى است و عوارض حاصل از کمبود 
تحليل  و  رشد  کمى  يعنى   ،E ويتامين  کمبود  عوارض  مشابه  آن 

عضالنى است. 

بازديد با مشاهدۀ فيلم آموزشى 
غذايى  مواد  تجزئه  آزمايشگاه  يک  از  هنرجويان  ۱ــ 

بازديد نمايند.
تجزئه مواد خوراکى  مربوط به  آموزشى  ۲ــ يک فيلم 

براى هنرجويان ارائه شود.
۳ــ هنرجويان گزارشى از بازديد علمى يا مشاهدٔه فيلم 

را در کالس قرائت نمايند. 
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۴ ــ۱ــ انواع انرژى غذايى
انرژى يک ماده ى غذايى نيست، اما از آن گروه مواد غذايى 
لحاظ  از  انرژى  مى گردد.  حاصل  مى شوند  اکسيده  بدن  در  که 
کّمى، مهم ترين بخش جيرٔه غذايى طيور را تشکيل مى دهد. تمام 

استانداردهاى غذايى طيور، براساس انرژى مورد نياز پايه گذارى 
شده اند. 

طبقه بندى انرژى برحسب استفادٔه طيور در اعمال مختلف 
بدن در نمودار ۱ــ٢ نشان داده شده است. 

نمودار ۱ ــ٢ــ طبقه بندى انرژى غذايى 

انرژى براى نگه دارى يا 
بقاى حيوان  

توليدات  براى  انرژى 
مختلف طيور 

کل انرژى خوراک 
(انرژى خام) 

انرژى دفع  شده به شکل مدفوع   

 
انرژى مواد خوراکى هضم شده  

(انرژى قابل هضم ظاهرى) 

انرژى دفعى به شکل ادرار 
و گازهاى تخميرى     

انرژى قابل سوخت و ساز
(انرژى متابوليسمى) 

(حرارت افزايشى) 
انرژى تلف شده به شکل حرارت 
مواد  ساز  و  سوخت  از  حاصل 

مغذى

انرژى ويژه يا خالص 



مهارت: تغذيه طيور   پيمانۀ مهارتى: شناخت مواد مغّذى و كاربرد آنها 
شمارۀ شناسايى:۱۷/۱ــ۱ــ۸۰ ــ جهاد    شمارۀ شناسايى: ۱۷/۱/۱ــ۱ــ۸۰ ــ جهاد  

٢٢

انرژى کل يا انرژى خام: طيور انرژى مورد نياز خود را 
از خوراک تأمين مى کنند. مقدار کل انرژى شيميايى خوراک با 
تبديل آن به انرژى حرارتى اندازه گيرى مى شود. به اين صورت که 
خوراک را مى سوزانند و مقدار حرارتى را که در اثر اکسيداسيون 
کامل يک واحد معين حاصل مى شود به دست مى آورند. به همين 
دليل به اين انرژى انرژى خام گفته مى شود. ميزان انرژى کل يا 
کالرى  نام بمب  دستگاهى به  انرژى خام موجود در غذا به وسيلٔه 

متر اندازه گيرى مى شود (شکل ٦ــ١).

نيست.  استفاده  قابل  حيوان  براى  کل)  انرژى  يا  خام  (انرژى 
قسمت هضم نشدهٔ خوراک به صورت مدفوع از بدن خارج مى شود 
که انرژى آن نيز دفع مى شود. اختالف بين انرژى مادٔه خوراکى 
مصرف شده توسط حيوان و انرژى دفع شده را انرژى قابل هضم 

مادٔه خوراکى گويند. 
انرژى مدفوع  - انرژى کل = انرژى قابل هضم  

انرژى قابل هضم مى تواند به صورت معيارى نسبى براى 
مشخص کردن ارزش خوراک به کار رود. ولى چون تمام انرژى 
از  نيز  آن  از  مقدارى  و  نمى گيرد  قرار  استفاده  مورد  شده  جذب 
راه هاى ديگرى تلف مى شود، بنابراين معيار مزبور نيز دقيق نيست 
براى  غذا  از  حاصل  مفيد  و  خالص  انرژى  نمايندٔه  نمى تواند  و 

حيوان باشد. 
در پرندگان مدفوع و ادرار با هم از طريق کلواک دفع مى شوند 
قابل هضم  انرژى  اندازه گيرى  براى  ادرار  از  مدفوع  کردن  جدا  و 
مشکل است. به همين دليل، به طور معمول از مقدار انرژى قابل 

هضم در پرندگان براى جيره نويسى استفاده نمى شود. 
انرژى قابل سوخت و ساز (متابوليسمى): اين انرژى 
معمول ترين واژه  براى تشريح انرژى قابل استفادٔه جيرٔه غذايى در 
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 سوخت وساز  
مقدار انرژى گازها در پرندگان بسيار ناچيز است. بنابراين، 
انرژى قابل سوخت وساز از مصرف انرژى خام منهاى انرژى خام 

دفعى به دست مى  آيد. 
منهاى  سوخت و ساز  قابل  انرژى  برابر  خالص:  انرژى 
انرژى تلف شدٔه به صورت گرماست. اين انرژى ممکن است تنها 
شامل انرژى الزم براى نگه دارى يا براى نگه دارى و توليد باشد. 

از اين انرژى به ندرت براى طيور استفاده مى شود. 
گرماى توليد شده -  انرژى قابل سوخت وساز = انرژى خالص

شکل ٦ــ١ــ بمب کالرى متر 

جريان برق

نمونۀ غذا

بمب
آب

دماسنج

ارزيابى  در  خام،  انرژى  مقادير  که  باشيد  داشته  توجه 
ديگر  انرژى هاى  از  و  دارد  کمى  بسيار  عملى  ارزش  خوراک، 

استفاده مى شود. 
واحد هاى انرژى اى که با مواد خوراکى طيور مورد استفاده 
(معادل  کيلو کالرى  کالرى،  از:  عبارت اند  دارند  بيشترى  ارتباط 
ژول،  کالرى)،   ۱۰۰۰۰۰۰ (معادل  کالرى  مگا  کالرى)،   ۱۰۰۰

کيلو ژول و مگا ژول.
خوراکى  مواد  انرژى  مقدار  کل  هضم:  قابل  انرژى 
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آزمون پيمانۀ مهارتى (۱) 
۱ ــ چرا تغذيه در پرورش طيور نقش مهمى دارد؟ 

۲ــ جيره را تعريف کنيد؟ 
۳ــ  مادٔه خشک شامل چه اجزايى مى باشد؟ 

۴ــ  آب مورد نياز بدن از چه منابعى تأمين مى شود؟ 
۵  ــ در آزمايشى وزن نمونٔه مادٔه خوراکى ۱۰ گرم و بعد از گذاشتن در دستگاه خشک کن (آون) و خشک شدن، 

وزن آن ۸ گرم مى شود. درصد رطوبت و مادٔه خشک اين مادٔه خوراکى را محاسبه نماييد؟ 
۶  ــ ترکيبات آلى شامل چه ترکيباتى هستند؟ 

۷ــ پروتئين ها از چه واحدهايى تشکيل يافته اند؟ 
۸   ــ از جنبٔه تغذيه اى اسيدهاى آمينه به چند دسته تقسيم مى شوند؟ نام ببريد. 

۹ ــ انواع پروتئين ها را نام ببريد؟ 
۱۰ــ نقش پروتئين ها را در تغذيه طيور بيان کنيد؟ 

۱۱ ــ ليپيدهاى مهم در تغذيه به چند دسته طبقه بندى مى شوند؟ نام ببريد. 
۱۲ــ ليپيدها در بدن چه وظايفى دارد؟ 

۱۳ــ چربى مواد خوراکى با چه دستگاهى اندازه گيرى مى شود؟ 
۱۴ــ وظيفٔه اصلى کربوهيدرات ها در تغذئه طيور چيست؟ 

۱۵ ــ چرا الکتوز (قند شير) براى مرغ ها از ارزش انرژى زايى کمترى برخوردار است؟ 
۱۶ــ کربوهيدرات ها به چند گروه تقسيم مى شوند؟ نام ببريد.

۱۷ــ مهم ترين منوساکاريد در تغذيه و سوخت و ساز در طيور چه نام دارد؟ 
۱۸ ــ چرا سلولز براى طيور، يک منبع انرژى منظور نمى شود؟ 

۱۹ــ تقسيم بندى ويتامين  ها چگونه و بر چه اساسى است؟ 
۲۰ــ چرا ويتامين C (اسيد اسکوربيک) در جيرٔه طيور، يک مادٔه مغّذى مورد نياز محسوب نمى شود؟ 

۲۱ــ ويتامين هاى محلول در چربى و محلول در آب را نام ببريد؟ 
۲۲ــ مهم ترين وظايف ويتامين E در بدن را نام ببريد؟ 

۲۳ــ ويتامين K به نام ويتامين ......... شناخته شده است. 
۲۴ــ در ساختمان ويتامين B۱۲ ، عنصر ....... وجود دارد. 

۲۵ــ مواد معدنى را به چند گروه تقسيم مى کنند؟ نام ببريد. 
۲۶ــ مواد معدنى پر نياز در تغذئه طيور را نام ببريد. 

۲۷ ــ فسفر موجود در گياهان به چه صورت است و قابليت هضم آن براى طيور چگونه است؟ 
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۲۸ــ تراکم زياد نمک جيرٔه طيور باعث چه مشکالتى مى شود؟ 
۲۹ــ چرا افزودن عناصر کم مصرف در جيرٔه طيور، ضرورى است؟ 

۳۰ــ از لحاظ کّمى، مهم ترين بخش جيرٔه غذايى طيور را ....... تشکيل مى دهد. 
۳۱ــ انواع انرژى مواد غذايى را نام ببريد. 

۳۲ــ اختالف بين انرژى مادٔه خوراکى مصرف شده توسط حيوان و انرژى دفع شده را انرژى ........ مادٔه 
خوراکى گويند. 

۳۳ ــ چرا اندازه گيرى انرژى قابل هضم در طيور مشکل است؟ 
۳۴  ــ معمول ترين انرژى قابل استفاده در جيرٔه غذايى طيور چه نام دارد؟ 

۳۵ ــ 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 سوخت و ساز   
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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. 
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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 



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

٣٢

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)
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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؟ 
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پيمانۀ مهارتى (٣)

مخلوط کردن و تهيهٴ خوراک
زمان آموزش (ساعت)

عملى نظرى 
۱۰۴۰

هدف کلى

نحؤه استفاده از جداول تغذيه اى و مخلوط کردن مواد خوراکى

هدف هاى رفتارى: فراگيرنده با گذراندن اين پيمانٔه مهارتى، خواهد توانست: 
۱ــ کاربرد جداول تغذيه اى را شرح دهد. 

۲ــ نسبت ترکيب مواد خوراکى را در جيرٔه غذايى طيور بيان نمايد. 
۳ــ با دستگاه هاى آسياب و مخلوط کن کار کند. 
۴ ــ َاشکال مختلف جيرٔه طيور را شناسايى کند. 
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١ــ٣ــ استفاده از جداول تغذيه اى  
طيور  تغذئه  در  معمول  به طور  که  خوراکى،  مواد  آناليز 
استفاده مى شوند، در جداول تغذيه اى و هم چنين نيازهاى غذايى 
آنها در جداولى ديگر آمده است و شما دانش آموزان مى توانيد از 

آنها در جيره نويسى طيور به راحتى استفاده کنيد. 
(جدول  خوراکى  مواد  آناليز  جدول  بيشتر،  آشنايى  براى 
شمارهٔ ۱ــ۳) و جدول احتياجات غذايى جوجه هاى گوشتى (جدول 

شمارٔه ۲ ــ۳) و نحؤه استفاده از آنها توضيح داده مى شود. 
در جدول شمارٔه ۱ــ۳ در ستون اول نام مواد خوراکى و 
انرژى،  شامل  مغذى  مواد  از  بعضى  ترکيب  ديگر  ستون هاى  در 
پروتئين و ... آمده است. براى استفاده از اين جدول براى مثال 

دانٔه ذّرت را ببينيد. 
در جلوى نام ذرت ترکيب مواد مغذى آن شامل انرژى 
قابل سوخت و ساز (۳۳۵۰ کيلو کالرى بر کيلو گرم)، پروتئين 
 ۰/۰۲) کلسيم  درصد)،   ۲/۲) لينولئيک  اسيد  درصد)،   ۸/۵)
مواد  ترکيب  و  درصد)   ۰/۰۸) دسترس  قابل  فسفر  درصد)، 
آمده  جدول  ادامه  در  نيز  آمينه  اسيدهاى  مانند  ديگر  مغذى 

است. 
کرد  استفاده  مواد  اين  ترکيب  از  بايد  نويسى  جيره  هنگام 
تأمين  مختلف، نسبت به  و با روش هاى موجود و با مواد غذايى 
نيازهاى غذايى طيور، که در جدول ۲ــ۳ براى جوجه هاى گوشتى 

آمده است، اقدام کنيد. 

در جدول شمارهٔ ۲ــ۳ احتياجات غذايى جوجه هاى گوشتى 
را مشاهده مى کنيد. در جدول فوق براى سنين مختلف مواد مغذى 
مورد نياز، شامل انرژى قابل سوخت وساز، پروتئين و ... آمده 
است و با استفاده از مواد خوراکى مختلف جيرٔه مورد نظر تهيه 

مى شود. 

۲ ــ۳ــ نسبت ترکيب مواد اوليه در جيرۀ طيور
ترکيب مواد اوليه  در جيرهٔ جوجه هاى گوشتى به اين صورت 
است که شما مى توانيد حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد از غالت را به منظور 
تأمين انرژى و حدود ۳۰ درصد از کنجالٔه دانه هاى روغنى و پودر 
ماهى را براى تأمين پروتئين و حدود ۵ درصد باقى مانده را از مواد 
معدنى، مکمل هاى اسيد آمينه و مکمل هاى ويتامينى و معدنى مورد 

استفاده قرار دهيد. 
در جيرٔه مرغ تخم گذار حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از غالت 
دانه هاى  کنجالٔه  از  درصد   ۲۰ حدود  و  جيره  انرژى  تأمين  براى 
روغنى و پودر ماهى براى تأمين پروتئين جيره و حدود ۱۰ درصد 
مکمل هاى  و  اسيد آمينه  مکمل هاى  معدنى،  مواد  از  باقى مانده 

ويتامينى و معدنى استفاده مى شود. 
مواد خوراکى به گونه اى با هم ترکيب مى شوند که نيازهاى 
غذايى طيور تأمين شود و هيچ کمبودى ايجاد نشود زيرا، همان طور 
که مى دانيد، کمبود مواد مغذى جيره سبب کاهش رشد و بيمارى 

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

      مادۀ خوراکى
 

انرژى قابل
سوخت و ساز 

(کيلو کالرى بر کيلوگرم) 

پروتئين
(٪)

اسيد
لينولئيک

 (٪)

کلسيم
 (٪)

فسفر قابل
استفاده 

(٪)

کلر 
(٪)

سديم
 (٪)

۳۳۵۰۸/۵۲/۲۰/۰۲۰/۰۸۰/۰۴۰/۰۲ذّرت
۲۶۴۰۱۱۰/۸۳۰/۰۳۰/۱۷۰/۱۵۰/۰۴جو
۰/۰۵۰/۱۱۰/۰۵۰/۰۶ــ۳۱۲۰۱۱/۵گندم

۱۳۰۰۱۵/۷۱/۷۰/۱۴۰/۲۰/۰۶۰/۰۵سبوس گندم
۲۲۳۰۴۴۰/۴۰/۲۹۰/۲۷۰/۰۵۰/۰۱کنجالٔه سويا 

۰/۲ــ۱۵۴۳۳۲۰/۶۰/۲۱۰/۱۴کنجالٔه آفتاب گردان 
۲۵۸۰۶۴/۲۰/۲۳/۷۳۲/۴۳۰/۶۰/۶۵پودر ماهى 

۲۱۹۵۵۴/۴۰/۲۸۸/۲۷۴/۱۰/۹۱۱/۱۵پودر گوشت 
۲۱۵۰۵۰/۴۰/۳۶۱۰/۳۵/۱۰/۶۹۰/۷پودر گوشت و استخوان 

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

آرژنين      مادۀ خوراکى 
(٪)

ليزين
 (٪)

متيونين
(٪)

سيستين
 (٪)

تريپتوفان
 (٪)

ترئونين
 (٪)

۰/۳۸۰/۲۶۰/۱۸۰/۱۸۰/۰۶۰/۲۹ذّرت
۰/۵۲۰/۴۰/۱۸۰/۲۴۰/۱۴۰/۳۷جو
۰/۴۰/۳۱۰/۱۵۰/۲۲۰/۱۲۰/۳۲گندم

۱/۰۲۰/۶۱۰/۲۳۰/۳۲۰/۲۳۰/۵سبوس گندم
۳/۱۴۲/۶۹۰/۶۲۰/۶۶۰/۷۴۱/۷۲کنجالٔه سويا 

۲/۳۱۰/۵۰/۵۰/۲۵۱/۰۵کنجالٔه آفتاب گردان 
۳/۸۱۵/۰۷۱/۹۵۰/۶۵۰/۷۸۲/۸۲پودر ماهى 

۳/۷۳۳۰/۷۵۰/۶۶۰/۳۶۱/۷۴پودر گوشت 
۳/۲۸۲/۶۱۰/۶۹۰/۹۶۰/۲۷۱/۷۴پودر گوشت و استخوان 
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 ( NRC, 1994 منبع) جدول ۲ــ۳ــ احتياجات غذايى جوجه هاى گوشتى

٠ تا ٣ هفتگیواحدمادۀ مغّذی
(دورۀ آغازين)

٣ تا ٦ هفتگی
(دورۀ رشد)

٦ تا ٨ هفتگی
(دورۀ پايانی)

۳۲۰۰۳۲۰۰۳۲۰۰کيلو کالرى بر کيلو گرمانرژى قابل سوخت و ساز
۲۳۲۰۱۸٪پروتئين خام

۱۱۱٪اسيد لينولئيک
۱۰/۹۰/۸٪کلسيم

۰/۴۵۰/۳۵۰/۳٪فسفر قابل دسترس
۰/۳۰/۳۰/۳٪پتاسيم
۰/۲۰/۱۵۰/۱۲٪سديم
۰/۲۰/۱۵۰/۱۲٪کلر

۱/۲۵۱/۱۱٪آرژنين
۱/۱۱۰/۸۵٪ليزين

۰/۵۰/۳۸۰/۳۲٪متيونين
۰/۹۰/۷۲۰/۶٪متيونين  + سيستين

۰/۲۰/۱۸۰/۱۶٪تريپتوفان
۰/۸۰/۷۴۰/۶۸٪ترئونين

۳ــ۳ــ نمونه هايى از جيرۀ غذايى
در جدول هاى ۳ــ۳ و ۴ــ۳، نمونه هايى از جيره هاى غذايى 
که در تغذئه طيور گوشتى و طيور تخم گذار استفاده مى شود، آمده 

است.  
براى  مى کنيد،  مشاهده  ۳ــ۳  جدول  در  که  همان طور 
مختلف، از مواد  نيازهاى غذايى مرغ گوشتى در دوره هاى  تأمين 
خوراکى اى مانند ذّرت و روغن سويا براى تأمين انرژى جيره، کنجالٔه 
سويا و پودر ماهى براى تأمين پروتئين و از مکمل ها براى تأمين مواد 

معدنى، ويتامين ها و اسيدهاى آمينه استفاده شده است. 

در جدول ۴ــ۳، نمونٔه فرمول غذايى مرغ تخم گذار در دورٔه 
تخم گذارى آمده است. از ذّرت و روغن گياهى براى تأمين انرژى 
و از کنجالٔه سويا و پودر ماهى براى تأمين پروتئين و از مکمل ها 
براى تأمين مواد معدنى، ويتامين ها و اسيدهاى آمينه استفاده شده 
است. از کربنات کلسيم و دى کلسيم فسفات براى تأمين کلسيم و 

فسفر مورد نياز براى تخم گذارى استفاده شده است. 
سؤال: چرا در جيرهٔ غذايى مرغ تخم گذار (جدول ۴ــ۳) 

از مقدار زيادى کربنات کلسيم در جيره استفاده شده است؟ 
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جدول ۳ــ۳ــ نمونۀ جيرۀ غذايى مرغ گوشتى در دوره هاى مختلف پرورش

مواد خوراکى
(درصد) 

۰ تا ۳ هفتگى
(دورۀ آغازين)

۳ تا ۶ هفتگى
(دورۀ رشد)

٦ تا ٨ هفتگی
(دورۀ پايانی)

ذرّت
کنجالٔه سويا
پودر ماهی

روغن گياهی
دی کلسيم فسفات

کربنات کلسيم
نمک طعام

بی کربنات سديم
مکمل ويتامينی و معدنی

متيونين

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

 

   
دورۀ تخم گذارىمواد خوراکى (درصد)

۶۸/۵۷ذّرت
۱۳/۳۷کنجالٔه سويا
۵پودر ماهى

۲روغن گياهى 
۰/۷۶دى کلسيم فسفات

۹/۲۹کربنات کلسيم
۰/۲نمک طعام

۰/۲بى کربنات سديم
۰/۵مکمل ويتامينى و معدنى

۰/۰۴متيونين
۰/۰۷ليزين

جدول ۴ــ۳ــ نمونۀ جيرۀ غذايى مرغ تخم گذار در دورۀ تخم گذارى
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شکل ۴ــ۳ــ ميکسر عمودى 

شکل ۲ــ۳ــ آسياب چکشى 

۴ــ۳ــ چگونگى کار با دستگاه آسياب و مخلوط کن  
حاوى  بايد  طيور  غذايى  جيرٔه  يک  از  کوچک  بخش  هر 
غذايى  نيازهاى  تمام  تا  باشد  استفاده  مورد  خوراکى  مواد  تمامى 
طيور تأمين شود. براى رسيدن به اين هدف، بايد در هنگام تهئه 
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 مخلوط کن (ميکسر۱) استفاده مى شود. 
آسياب چکشى مجهز به يک سرى غربال و سوراخ هايى با 
قطر متفاوت مجهز است و براى به دست آوردن اندازهٔ متفاوت مواد 

خوراکى به کار مى رود. 
براى کار با اين آسياب ابتدا مقدار مواد خوراکى را طبق فرمول 
غذايى توزين نماييد و توسط انتقال دهنده ها (اوگر۲) به آسياب انتقال دهيد. 

دقت کنيد با توجه به سن جوجه از غربال مناسب استفاده کنيد. 
سپس مواد خوراکى آسياب شده را توسط انتقال دهنده ها 
وارد مخلوط کن نماييد تا در حدود ۲۰ دقيقه در مخلوط کن به طور 

کامل مخلوط شوند. 
توجه داشته باشيد که مواد خوراکى مانند مکمل ها که مقدار 
آنها در جيره کم است را ابتدا با مقدار بيشترى از مواد ديگر مانند 
ذرت مخلوط نماييد و سپس داخل مخلوط کن بريزيد. اين عمل 

براى بهتر مخلوط شدن اقالم 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 مخلوط کن بريزيد. 
در انتهاى کار جيرٔه کامل را براى استفاده در تغذئه طيور 

داخل کيسه بريزيد. 
کار عملى با آسياب و مخلوط کن 

۱ــ همراه مربى خود به يک کارخانٔه خوراک يا مرغدارى 
                          مخلوط کن Mixer  ــ١
انتقال دهنده Oger  ــ٢

شکل ۳ــ۳ــ انواع غربال (تورى)
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ـ ۱ ـ ٢  Mash  ـ ـ Crumble ۳  ـ Pellet ـ

محل تحصيل خود مراجعه کنيد. 
۲ــ جيرهٔ دورهٔ آغازين جدول ۳ــ۳ را در نظر بگيريد و مطابق 
آن مقدار مواد خوراکى را توزين کنيد و مواد خوراکى اى را که 
به خرد کردن نياز دارد، داخل آسياب بريزيد. دقت داشته باشيد که 

از تورى اندازٔه (سايز) ريز استفاده کنيد. 
۳ــ مواد خوراکى آسياب شده را داخل ميکسر بريزيد و 

در حدود ۲۰ دقيقه بگذاريد تا مخلوط شوند. 
۴ــ براى مخلوط کردن مکمل ها و مواد کم مصرف، پس از 
توزين، آنها را با مقدارى دان آسياب شده مخلوط کنيد و سپس 

داخل مخلوط کن (ميکسر) بريزيد. 
۵  ــ روغن مايع را نيز با کمی دان خرد شده مخلوط کرده و 
داخل مخلوط کن بريزيد تا به صورت يک نواخت با مواد خوراکى 

ديگر مخلوط شود. 
و  تهيه  مخلوط کن  و  آسياب  با  کار  نحؤه  از  گزارشى  ۶ــ 

دربارٔه آن در کالس گفت وگو کنيد. 
 

۵ ــ۳ــ َاشکال مختلف دان مخلوط
اغلب جيره هاى طيور به سه شکل آردى (مش۱)، کرامبل۲ 

و حبّه (پلت۳) مصرف مى شوند. 
فرم آردى (مش): بايد ابتدا مواد اولئه غذايى جيرٔه طيور 
و آن چه را که به صورت دانه هاى درشت هستند آسياب کنيد تا به 

شکل آردى درآيد. 
و  مى شود  آسياب  ابتدا  خوراکى  مواد  (پلت):  حّبه  فرم 
به صورت آردى (مش) در مى آيد و مخلوط مى شود و طى مراحل 
خاصى از دستگاه هاى مخصوصى به نام پلت زن عبور مى کند و 
در قالب استوانه هاى کوچکى با اندازه هاى مختلف، به صورت حبّه 
پِلت اين است که  (پلت) شکل مى گيرد. يکى از مزيت هاى مهم غذاى ِ
طيور قدرت انتخاب قسمت هاى مشخص از جيرهٔ غذايى را از دست 

مى دهند و در نتيجه غذا را به صورت کامل مصرف مى کنند. 
فرم کرامبل (پلت خرد شده): اگر پلت هاى درشت آسياب 
شوند يا به وسيلٔه غلتک هاى مخصوص خرد شوند محصولى بين 
آردى و ِپِلت حاصل مى شود که به آن کرامبل مى گويند. از اين 
فرم، با توجه به اندازه کوچک آن، مى توانيد براى جوجه هاى جوانى 

که قادر به مصرف پلت نيستند استفاده کنيد. 

۶  ــ۳ــ مخلوط کردن دستى مواد اوليۀ آسياب شده  
بهترين روش  براى مخلوط کردن مواد خوراکى آسياب شده 

استفاده از مخلوط کن است. 
اما چنان چه در مرغدارى مخلوط کن نداريد مى توانيد مواد 
خوراکى را به صورت دستى مخلوط  کنيد. براى اين کار به ترتيب 

زير عمل نماييد: 
۱ــ ابتدا مواد خوراکى را طبق فرمول جيرٔه غذايى توزين 

و آسياب نماييد. 
۲ــ  سپس مواد خوراکى آسياب شده را بر روى کف انبار 

پخش کنيد. 
۳ــ 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 کنيد. 
روى  بر  را  شده  مخلوط   و  کم مصرف  خوراکى  مواد  ۴ــ 

مواد خوراکى پخش کنيد. 
۵ ــ در انتهاى کار مواد خوراکى را توسط بيل براى چندين 

بار زير و رو کنيد تا کامالً مخلوط شود. 
کامل  صورت  به  خوراکى  مواد  حتماً  که  کنيد  دقت  ۶ ــ 
مخلوط شده باشد، اگر هنوز از مخلوط شدن کامل اطمينان نداريد، 

زير و رو کردن مواد خوراکى را ادامه دهيد. 
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آزمون پيمانۀ مهارتى (۳) 
۱ ــ براى خرد و يک نواخت مخلوط کردن مواد خوراکى از چه دستگاه هايى استفاده مى شود؟ 

۲ ــ مراحل کار با آسياب چکشى و مخلوط کن (ميکسر) را شرح دهيد. 
۳ــ دان مخلوط طيور به چه شکل هايى وجود دارد، نام ببريد؟ 

۴ــ يکى از مزيت هاى مهم غذايى پلت را بيان کنيد. 
۵ ــ  نحؤه مخلوط کردن مواد خوراکى به روش دستى را توضيح دهيد. 
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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. 



مهارت: تغذيه طيور   پيمانۀ مهارتى: نگه داری و انبار نمودن مواد خوراکی 
شمارۀ شناسايى:  ۱۷/۱/٤ــ۱ــ۸۰ ــ جهاد  شمارۀ شناسايى: ۱۷/۱ــ۱ــ۸۰ ــ جهاد     

٥٩

منابع
تخم گذار.  مرغان  عملکرد  بر  ويتامين  مختلف  سطوح  با  ويتامينى  مکمل هاى  تأثير  م.،  افشار،  ۱ ــ 

دانشکدٔه کشاورزى دانشگاه تهران. پايان نامٔه کارشناسى ارشد، ۱۳۷۵.
۲ــ امام جمعه، ن.، غذا و تغذيۀ دام. انتشارات سپهر، ۱۳۵۸.

۳ــ پور رضا، ج.، تغذيۀ مرغ. ج۱، چ ۱، اميرکبير، اصفهان (ترجمه)، ۱۳۷۰.
کشاورزى،  آموزش  نشر   .۱ چ  خوراک.  در  مايکوتوکسين ها  و  آلودگى ها  کنترل  ع.،  کمال زاده،  ۴ ــ 

 .۱۳۸۶
۵ ــ گليان، ا. وم. س. معينى، تغذيۀ طيور. چ۱، انتشارات واحد آموزش و پژوهش معاونت کشاورزى سازمان 

اقتصادى کوثر، تهران (ترجمه)، ۱۳۷۴.
۶ــ مصلحى، ح.، اصول نگه دارى خوراک طيور، نشر آموزش کشاورزى، ۱۳۸۴.

۷ ــ نيک خواه، ع. وح. امانلو، اصول تغذيه و خوراک دادن دام، چ ۲، انتشارات جهاد دانشگاهى زنجان 
(ترجمه)، ۱۳۷۴. 

8. National Research Council, 1994. Nutrient re quire ments of poultry. 9th rev. ed., Na tion _ 
al Academy Press, Washington, DC. 

9. McDonald, R. A. Edwards, J. F. D. Greenhalgh, C. A. Morgan. 1995. Animal Nu tri tion. 
5th. ed., Lungman Publisher Ltd.

10. http://www.Images. Google. Com.
11. http://www.Images. Yahoo. Com.


	000-C310132
	001-024-C310132
	025-037-C310132
	038-045-C310132
	046-059-C310132

