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برگزاری جلســه همگام ســازی حقوق و مزایــای فنی کاران   
واحد  های مختلف شرکت پیگیر

جلســه ای جهت همگام سازی حقوق و مزایای فنی کاران واحد های مختلف 
شرکت پیگیر با حضور مدیران پشتیبانی جوجه کشی و مزرعه ی مرغ مادرآق قال، 
کارخانه مکمل سازی آق قال، کارخانه خوراک طیور کردکوی و کشتارگاه پیگیر 

در محل کارخانه ی خوراک طیور کردکوی برگزار گردید.

واحد دان سازی کردکوی

رابط خبر: سید بهنام صالح عقیلی

واحد مزرعه مرغ مادر آق قال

رابط خبر: عبدالمجید گرکز

بازدیــد وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون بهداشــت   
دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات همراه درخصوص 
مسائل و مشکالت سیل از مزرعه مرغ مادر آق قال بازدید بعمل آوردند همچنین 
دکتر عارف نیا معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز جهت بررسی 

وضعیت بهداشتی مزرعه مرغ مادر از این مجموعه بازدید کردند.

آماده سازی و شروع به کار کارخانه جوجه کشی آق قال   
پس از وقوع سیل و آبگرفتگی شدید کارخانه جوجه کشی، این واحد با تالش 

بی وقفه و شبانه روزی مدیریت و همکاران دوباره شروع بکار نمود.

برگزاری جلسه کمیته حفاظت فنی  
جلســه کمیته حفاظت فنی مزرعه مرغ مادر با حضور مسئول بهداشت حرفه 
ای مرکز بهداشــت شهرســتان آق قال جناب آقای مهندس تقوی و همچنین 
اعضاء کمیته حفاظت فنی مزرعه مرغ مادر در محل دفتر مدیریت پشــتیبانی 
تشکیل گردید. در این جلسه مواردی در خصوص ارزیابی و کنترل عوامل زیان 

آور محیط های کاری مطرح و مورد بحث قرار گرفت.
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گزارش مصور از کارخانه خوراک کردکوی  
•  ارتباط ارت ساختمان های کارخانه )برج تولید و انبارها(

•  راه انــدازی خــط تولید دان مرغ مادر جهت ارســال به فــارم های مرغ مادر 
شرکت پیگیر

•  راه اندازی خط کنسانتره سازی کارخانه

واحد کشتارگاه

رابط خبر : قاسم خاکباز

تقدیر از کارگران نمونه کشــتارگاه در جشن مشترک روز کارگر   
شهرستان کردکوی

به مناســبت هفته کار و کارگر، جشن مشترک روز کارگر شهرستان کردکوی با 
حضور فرماندار محترم، نماینده محترم مردم غرب استان در مجلس شورای 
اســالمی، مدیران و روســای ادرات و ارگان ها، مدیــران و کارفرمایان صنایع 
و همچنیــن کارگران نمونه کلیــه صنایع و تعاونی های شهرســتان، در محل 

کارخانه تولیدی روغن موتور اسپو برگزار گردید.     
  در این مراسم از طرف مدیریت شرکت، به 5 نفر از کارگران واحد کشتارگاه که 
بهترین عملکرد را در ســال 97 داشته و همچنین با حضور داوطلبانه در فارم 
های سیل زده در فاجعه سیل اخیر کمک شایانی نموده بوده اند لوح سپاس و 

کارت هدیه اهدا گردید.

اهدای لوح ســپاس به آقای مهندس شــروین اردالن در جشن   
مشترک روز کارگر

در مراسم جشن مشترک روز کارگر در شهرستان کردکوی، به آقای مهندس 
شــروین اردالن جهــت همکاری و مســاعدت صمیمانه ایشــان در برگزاری 

هر چه با شکوه تر این جشن، لوح سپاس اهدا گردید.
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واحد تحقیق و توسعه 

رابط خبر: زهرا سیدی زاده

انجام چهارمین دوره ارزیابی عملکرد کارکنان در سال 1397  
مرحلــه چهــارم ارزیابی عملکرد کارکنان در ســال 97 توســط واحد تحقیق 
و توســعه انجام شــد و بر اســاس عملکرد و امتیازات کســب شــده، پاداش 

همکاران واریز گردید. 

چاپ دوم کتاب انگل شناسی پزشکی  
کتاب انگل شناســی پزشــکی تالیف دکتر پیمان قائمی کــه در چاپ اول در 
سال 1393 به تیراژ 1000 جلد چاپ شده بود، در روزهای پایانی سال 1397 

به چاپ دوم رسید.

انجام معاینات دوره ای کلیه پرسنل کشتارگاه   
فراینــد معاینات دوره ای کلیه پرســنل کشــتارگاه با هدف بررســی وضعیت 
ســالمت کارکنان و شناســایی مــوارد احتمالی بیماری از جمله تســت ریه، 

بینایی سنجی، شنوایی سنجی انجام شد.

واحدهای اقماری

رابط خبر: سید مصطفی حسینی 

شروع تولید غذای سلبن و سلین   
شــرکت پروتئین ایمن تاب از ابتدای سال 98 شروع به تولید غذای حیوانات 
خانگی )سگ و گربه( با استاندارد های روز جهان نموده است. تجارب موفق 
مدیران شــرکت در صنعت دام و طیور، اســتفاده ازمجهزترین ماشین االت 
مختص به تولید غذای حیوانات خانگی،  اســتفاده ازنیروهای متخصص در 
تمام مراحل از جمله جیره نویســی و تولید، همچنین اســتفاده از بهترین و 
تازه ترین مواد اولیه به این موفقیت منجر گردید. در این راســتا از دو ســال 
قبــل تولیدات آزمایشــی به طور مرتب صــورت گرفت و با انجام تســت های 

دقیــق علمی و میدانی موفق به کســب تاییدیه ها و مجوز هــای قانونی الزم 
گردید. این غذا با دو  برند ســلبن celebone  و ســلین celine به بازار عرضه 

می گردد. 

اخذ بارکد محصوالت غذایی حیوانات خانگی  
پیرو اخذ مجوز غذای حیوانات خانگی بارکد GS1 و ایران کد این محصوالت 
از مرکز ملی شــماره گذاری کاال و خدمات گلســتان) شــرکت درفش کاویان( 

اخذ گردید. 

انجام معاینات آئودیو و اسپیرو متری برای کارکنان  
در راســتای اهداف ایمنی و بهداشتی طبق دستورالعمل های سازمان های 
ذیصالح تســت های آئودیو و اســپیرو در دی و بهمن ماه امسال در درمانگاه 
معتمد اداره بهداشــت شهرســتان کردکوی انجام شــد نتایج جهت تکمیل 
پرونده معاینات ادواری کلیه کارکنان در حضور پزشــک مشاور شرکت آقای 

دکتر ابراهیمی و مشاور H.S.E آقای مهندس خاکباز بررسی شد.

انتخاب مجدد آقای مهندس قاســم خاکباز بعنوان کارشــناس   
مسئول برتر بهداشت حرفه ای

در مراسم بزرگداشت 8 اردیبهشت مصادف با روز جهانی بهداشت حرفه ای، 
برای ســومین سال پیاپی، به آقای مهندس قاسم خاکباز کارشناس مسئول 
H.S.E  واحــد های کشــتارگاه و دان ســازی پیگیر بعنوان مســئول ایمنی، 

بهداشت حرفه ای و محیط زیست برتر شهرستان لوح سپاس اهدا گردید.

آغاز به کار نماینده مدیریت زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر در   
واحد کشتارگاه

از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، آقای مهندس شهرام قاضی مقدم، بعنوان 
نماینــده مدیریت زنجیره تولید گوشــت مرغ پیگیر در واحد کشــتارگاه ، به طور 
رسمی آغاز به کار نمودند. ضمن تبریک و خوش آمد به ایشان، امید است حضور 

ایشان گامی در جهت ادامه پیشرفت و اعتالی نام پیگیر باشد.
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واحد مرکز آموزش علمی کاربردی 

رابط خبر: زهرا سیدی زاده

  اخذ مجوز راه اندازی مرکز نوآوری با موضوع مرغ و صنایع وابسته
مرکز پیگیر به عنوان تنها مرکز علمی کاربردی استان موفق به اخذ مجوز راه 
اندازی مرکز نوآوری با موضوع مرغ و صنایع وابســته از دانشگاه جامع علمی 

کاربردی گردید.

برگزاری جلسه به منظور تشکیل کارگروه مدیریت بحران  
با توجه به مشــکالت ایجاد شده در ســیل اخیر و جهت آمادگی درخصوص 
اینگونــه حوادث در آینده، کارگروه مدیریــت بحران با حضور آقای مهندس 
شروین اردالن و مدیران مجموعه تشکیل و رویه های اجرایی مربوط به قبل 

از بحران، حین بحران و پس از بحران تعیین و تصویب گردید.

  برگزاری چهار  کارگاه آموزشی 
•   کارگاه خودشناسی و مدیریت بر خود

یکــی از مهارت های بســیار مهم که به عنوان یک نیاز اساســی در نظر گرفته 
می شود، مهارت خود مدیریتی )self-management(  است.

 این مهارت برای محکم کردن پایه های موفقیت )خواه فردی خواه سازمانی( 
ضروری است. 

از اینرو این کارگاه  توســط واحد تحقیق و توســعه شــرکت پیگیر   با حضور 
جناب آقای خان بیگی در محل مرکز آموزش علمی- کاربردی شــرکت پیگیر 

برگزارگردید.

•  برگزاری کارگاه آموزشی آیین نگارش مکاتبات اداری و مبانی مدیریت اسناد

•  برگزاری کارگاه آشنائی با اصول و مبانی برق

•  برگزاری کارگاه تدوین طرح کسب و کار

  برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته معلم
به مناســبت گرامیداشــت هفته معلم یک دوره مســابقات ورزشی با حضور 
اســاتید در محل مرکز آموزش علمی کاربردی شــرکت پیگیر برگزار شد و به 

نفرات برتر جوایزی اهدا گردید.

برگزاری کارگاه افزایش سطح سواد سالمت روان و جسم  
به مناســبت هفته ســالمت کارگاه افزایش سطح سالمت روان و جسم جهت 
دانشجویان در محل مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر توسط جناب 

آقای خان بیگی برگزار گردید  

انتخاب خانم مهندس پرستو قائمی به عنوان یکی از پنج مدرس   
برتر دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان

به مناســبت بزرگداشــت روز معلم از پنج نفر از مدرســان نمونــه و منتخب 
دانشــگاه علمی کاربردی اســتان گلستان در سالن جلســات این دانشگاه با 
حضور مســئولین واحد اســتانی و روســای مراکز آموزشی اســتان تقدیر به 
عمل آمد. در این بین ســرکار خانم مهندس پرستو قائمی، معاون آموزشی 
و پژوهشــی و مدرس مرکز آموزش علمی- کاربردی شــرکت پیگیر به عنوان 
یکی از مدرســان برتر و منتخب اســتان انتخاب و لــوح تقدیر از جناب آقای 
دکتر دهقانی، ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان 

دریافت نمودند. 



با دقیق تر نگاه کردن بیشتر ببینیم

ترجمه: سمیه پاشایی
دکترای علوم دامی و مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر

برگرفته از:  کتاب راهنمای کاربردی عالئم رفتاری طیور

جوجه های گوشــتی به طرز باورنکردنی سریع رشــد می کنند و تقریبًا زمانی 

بــرای جبران اشــتباهات باقی نمی مانــد. بنابراین باید زمانی شــروع به کار 

کنید که مطمئن باشــید همه چیز برای ورود جوجه های جوان سر جای خود 

قرار دارد و از بروز اشــتباهات احتمالی ممانعت کرده اید. اگر هم با مشــکلی 

مواجه هستید، ســریعًا به عالئم رفتاری پرنده واکنش نشان دهید تا بتوانید 

اصالحــات الزم را انجام دهید و از هر رخدادی برای دوره بعد تجربه کســب 

کنید.
  برای پیشگیری از بروز مشکالت، شــرایط غیرطبیعی را در اولین 

زمان ممکن شناسایی کنید.

از تمامی حواس خود استفاده کنید
اگــر تنها به جنبه های فنی )رشــد روزانه، مصرف خــوراک، آب و ...( توجه 

کنید، ممکن اســت از ســایر نشــانه های رفتاری مهم جوجه های گوشتی و 

محیط زندگی آن ها غافل شــوید. همیشــه از تمامی حواس خود اســتفاده 

کنید. حتی پیش از ورود به ســالن هم می توانید صدای پرنده ها را بشــنوید 

و در صــورت متفاوت بودن صــدای آن ها، متوجه این موضوع شــوید. برای 

لحظاتی بیرون از در بایســتید، مستقیم وارد ســالن نشوید، از پنجره داخل 

ســالن را نــگاه کنید و بدون اینکه گله را مشــوش کنید، گــوش فرا دهید. به 

توزیع پرنده ها در ســالن دقت کنید. وقتی وارد می شــوید، با بوئیدن متوجه 

خواهید شــد که آیا هوای سالن مطلوب است یا مشکلی در رابطه با فضوالت 

یا تهویــه وجود دارد. از چشــم ها و گوش هایتان اســتفاده کنید تا چگونگی 

فعالیت پرنده ها را ببینید و بشــنوید و اینکه آیا نســبت به ورود شما به سالن 

بیشتر، کمتر و یا متفاوت از همیشه واکنش نشان می دهند. 
همچنین از حواس خود اســتفاده کنید تا گرما و سرما یا خشکی را در سالن 
پــرورش جوجه گوشــتی مالحظه نمایید. الزم اســت که به هر نوع شــرایط 

غیرطبیعی توجه داشته باشید.

عالئم رفتاری را دریافت کنید
شما به طور روزانه هنگام خوراک دهی، حذف الشه های تلف شده و پرندگان 

غیرطبیعی و افزودن پوشال اضافی عالئم رفتاری زیادی را از پرنده دریافت 

می کنید. اما مطمئن شوید که روزانه زمانی را به بررسی این عالئم اختصاص 

داده اید، بدون اینکه به کار دیگری بپردازید. بنابراین چون تمام توجه خود 

را به این مشــاهدات اختصاص داده اید، آگاهی بیشتری نسبت به این عالئم 

رفتاری کسب خواهید کرد. اگر در آن واحد به کارهای دیگری نیز بپردازید، 

رفتــار پرنــده را مختل نمــوده و موجب شــده اید عالئم رفتــاری مربوطه را 

دریافت نکنید. 

اگــر اغلب هنگام ورود به ســالن عمل خاصــی انجام ندهیــد، پرنده ها کمتر 

به حضور شــما واکنش نشــان می دهنــد. اطمینان حاصل کنیــد که به همه 

پرنده ها و نواحی ســالن توجه کرده اید. پس همه جا را نگاه کنید: ابتدا، انتها 

و نواحی میانی. آرام بمانید و در سالن وقت بگذرانید.

  از پشت پنجره به گله نگاه کنید. به این ترتیب می توانید گله را بدون 
اینکه متوجه شما شوند و پرنده ها مشوش شوند مشاهده نمایید.

  پیش از اینکه به سالن وارد شــوید و پرنده ها را پراکنده نمایید به 
نحوه توزیع آن ها در سالن دقت کنید. 
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  در بدو مشــاهدات خود با کوبیدن به یک ســطل می توانید واکنش 
پرنده ها را موردبررسی قرار دهید و پرنده ای که واکنش نشان نمی دهد 

را سریعًا انتخاب کنید )شکل ۴(.

شکل ۴. بررسی واکنش پرنده ها با کوبیدن به سطل

مشــخصًا در اینجا مشــکلی وجــود دارد. پرنده ها به دلیل ســرما به صورت 

گروهی یکجا تجمع پیدا کرده اند )شکل 1(.

 شکل 1. نحوه توزیع پرنده در شرایط عدم یکنواختی دما در سالن

نگاه از گله تا جوجه
با مشــاهده کل گله بررسی خود را آغاز نمایید. توزیع پرنده ها در سالن چگونه 

است؟ آیا از مناطق خاصی احتمااًل به دلیل متفاوت بودن اقلیم آنجا )خشکی، 

سرما، نور( دوری می کنند؟ سعی کنید به تفاوت بین پرنده ها دقت نمایید. آیا 

یکنواخت هســتند؟ با هم چه تفاوتی دارند؟ آیا مربوط به هوشیاری، شرایط 

و یــا چیز دیگری اســت؟ پرنده هایی که متفاوت به نظر می رســند را بگیرید و 

از نزدیک به آن ها نگاه کنید. اگــر به موردی غیرطبیعی برخورد کردید، دقت 

نمایید که آیا یک مسئله جدی است و یا عالمتی از یک مشکل بزرگ تر است که 

مخفی مانده است. همچنین تعدادی پرنده به صورت تصادفی بگیرید و آن ها 

را مورد ارزیابی قرار دهید. همه اختالالت به ســرعت قابل مشــاهده نیستند. 

فقط جزئیاتی که مشــاهده می کنید هستند که در ارزیابی موضوع کمک کننده 

می باشند. بنابراین این بار از پرنده تا گله نگاه کنید. گاهی الزم است یک قدم 

به عقب برگردید تا چیزها را بهتر ببینید )شکل 2(.

  یک صندلی در ســالن قرار دهید و در فواصــل منظمی برای چند 
دقیقه روی آن بنشینید تنها در این صورت می توانید متوجه رفتارهای 

غیرطبیعی شوید )شکل 3(.

شکل 3. بررسی رفتارهای غیرطبیعی پرندگان
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 شکل 2. اختصاص زمان برای بررسی رفتار پرنده ها به صورت روزانه
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تأثیر سطوح اسیدآمینه تریپتوفان بر عملکرد جوجه های گوشتی در 
شرایط تنش گرمایی

علی چراغی افارانی، محمود شیوازاد، سید ناصر موسوی، نجفقلی دبیری، مهدی دهقانی سانیج
برگرفته از: مجله دامپزشک ویژه نامه نوروز 97

چکیده
این مطالعه به منظور بررسی تأثیر سطوح اسیدآمینه تریپتوفان در شرایط تنش 
گرمایی بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 120 قطعه جوجه گوشتی 
11 روزه سویه کاب 500 انتخاب و در قالب طرح کاماًل تصادفی در بیست پن قرار 
داده شدند. هر پن شامل شش قطعه بود. در این آزمایش از یک جیره شاهد و چهار 
جیره آزمایشی که حاوی سطوح 5، 10، 15 و 20 درصد باالتر از سطح توصیه شده 

توسط راهنمای تغذیه ای کاب 500 بودند، استفاده شد. 

وزن کشی و اندازه گیری خوراک مصرفی در انتهای هر دوره پرورشی در روزهای 11، 
24 و 42 روزگی( انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن تریپتوفان به 
میزان 15 درصد باالتر از مقدار توصیه شده در راهنمای پرورشی جوجه گوشتی 
سویه کاب 500 دارای اثر معنی  داری )P>0.05( نسبت به دیگر سطوح آزمایش 
در مقابله با تنش گرمایی در افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی 

می باشد. 

به نظر می رسد که استفاده از اسیدآمینه تریپتوفان در شرایط استرس گرمایی در 
جوجه های گوشتی می تواند باعث افزایش عملکرد شود.

مقدمه
تا  شده  باعث  امر  این  است.  دنیا  خشک  و  گرم  مناطق  جز  ایران  کشور 
در  گرمایی  تنش  با چالش  گوشتی  بخصوص جوجه های  پرورش دهندگان طیور 
فصول گرم سال و به دنبال آن با هزینه های گزافی برای مقابله با این چالش مواجه 
باشند. اهمیت پروتئین در تغذیه طیور به علت تأمین اسیدهای آمینه موردنیاز 
پرنده و تأمین نیتروژن موردنیاز می باشد. یکی از مواد مغذی بسیار مهم موجود 
در مواد خوراکی پروتئین ها و به صورت جزئی تر اسیدآمینه ها و ترکیب آن ها در 
مواد خوراکی می باشد. تأمین اسیدهای آمینه آزاد برای بافت ها، نقش مهمی را 
در نگهداری بافت ها و هموستاز پروتئین در بدن و به عنوان سوبسترای گلوکوژنیک، 
حامل نیتروژن، نوروترانسمیتور، تنظیم کننده چرخه پروتئین، فعالیت آنزیمی 

و جریان یونی باشند. تنش گرمایی باعث کاهش چشمگیر عملکرد جوجه های 
گوشتی و بازدهی الشه، مصرف خوراک، افزایش وزن )4، 5 و 6(، افزایش میزان 
ضریب تبدیل غذایی1، افزایش تلفات و تغییر غلظت های فرآورده های آنابولیک 
و کاتابولیک همچون کلسترول می گردد. یکی از مواردی که می توان به کمک آن 
از آثار  زیان بار تنش حرارتی پیشگیری نمود، استفاده از اسیدآمینه تریپتوفان 
در جیره غذایی جوجه های گوشتی می باشد. تریپتوفان باعث کاهش اثرات ناشی 
از تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در جوجه های تحت تنش حرارتی، بهبود 
مصرف خوراک و افزایش غلظت تریپتوفان پالسما، بهبود بازده خوراک، کاهش 
وزن نسبی طحال و کبد می شود و همچنین افزایش تریپتوفان به جیره خروس های 

گله های مادر گوشتی، باعث کاهش رفتارهای تهاجمی می گردد.
1 Feed Conversion Ratio )FCR(
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حرارتی در پرنده ها، از 11 روزگی دمای سالن جوجه ها 30 درجه سانتی گراد تنظیم 
شد و تا پایان 42 روزگی این دما ثابت نگه داشته شد. اعداد به دست آمده با نرم افزار 
SAS نسخه 9/2 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. برای مقایسه میانگین ها 

نیز از آزمون چند دامنه  ای دانکن استفاده شد.

نتایج و بحث
نتایج حاصل از افزودن تریپتوفان سنتتیک به جیره جوجه های گوشتی حاکی از 
آن بود که در دوره رشد تیمار شاهد دارای کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی بود 
 .)P>0.05( و در بین تیمارهای دو، سه و چهار تفاوت معنی داری مشاهده نشد
با بیشبرد غلظت  نیافتن متابولیسم بدن پرنده ها  که می تواند به دلیل سازگاری 
چهار  گروه  دوره  همین  در  حال  این  با  باشد.  دوره  این  در  جیره  در  تریپتوفان 
دارای بیشترین مصرف خوراک نسبت به سایر گروه ها بود، که تفاوت معنی داری 
)P>0.05( با گروه های شاهد و سه در این صفت نداشت اما با گروه های یک و دو 

در سطح 5 درصد تفاوت معنی دار دیده شد. در صفت افزایش وزن، گروهی که 20 
درصد باالتر از نیاز راهنمای پرورش تریپتوفان مصرف کرده بود )تیمار آزمایشی 
چهار( دارای باالترین افزایش وزن نسبت به سایر گروه ها در دوره رشد بود. در دوره 
پایانی نیز گروه آزمایشی سه دارای کمترین مقدار ضریب تبدیل غذایی بود، ولی 
تفاوت معنی داری )P>0.05( با گروه دو و چهار نداشت. گروه شاهد دارای باالترین 
دارای  چهار  گروه  و  شاهد  گروه  دوره،  این  در  بود.  غذایی  تبدیل  ضریب  مقدار 
باالترین میزان مصرف خوراک نسبت به سایر گروه ها )P>0.05( بودند. در صفت 
افزایش وزن نیز تیمار آزمایشی چهار دارای باالترین و گروه شاهد دارای کمترین 
مقدار افزایش وزن بود. در دوره پایانی می توان چنین نتیجه گرفت که افزودن 15 
درصدی تریپتوفان سنتتیک به جیره سبب افزایش مصرف خوراک و به دنبال آن 
افزایش وزن بیشتر و درنهایت بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی در 
دوره پایانی پرورش شده است. به نظر می رسد که استفاده از اسیدآمینه تریپتوفان 
در شرایط استرس گرمایی در جوجه های گوشتی می تواند باعث افزایش عملکرد 
با آزمایش های بیشتر سطح مناسب این اسیدآمینه در  شود. پیشنهاد می شود 

جیره برای درجه حرارت های مختلف تنش حرارتی مشخص شود.

جدول 1- جیره رشد و پایانی

جدول 2- مقایسه میانگین عملکرد جوجه های تغذیه شده با سطوح مختلف تریپتوفان در شرایط استرس حرارتی در دوره رشد و پایانی 

مواد و روش ها
120 قطعه جوجه گوشتی 11 روزه سویه کاب 500 انتخاب و در قالب طرح کاماًل 
تصادفی در بیست پن قرار داده شدند. هر پن شامل شش قطعه جوجه بود. در 
این آزمایش از چهار جیره آزمایشی که حاوی سطوح 5، 10، 15 و 20 درصد باالتر 
از سطح توصیه شده توسط راهنمای تغذیه ای کاب 500 بودند، استفاده شد. در 
این آزمایش آب و خوراک به طور آزاد در اختیار پرنده ها قرار گرفت. جیره بر اساس 
نرم افزار جیره نویسی UFFDA و بر پایه ذرت و کنجاله سویا فرموله شد )جدول 1(. 

در این آزمایش از 5 جیره که یکی به عنوان جیره پایه بر اساس توصیه راهنمای 
پرورشی و چهار جیره دیگر به ترتیب حاوی سطوح 5، 10، 15 و 20 درصد تریپتوفان 
باالتر از توصیه راهنمای پرورشی داده شد و سطح دیگر اسیدهای آمینه به صورت 
ثابت و مطابق کاتالوگ تنظیم گردید. وزن کشی جوجه ها و همچنین میزان خوراک 
خورده شده در سه نوبت و در انتهای دوره آغازین )11 روزگی(، رشد )24 روزگی( 
و پایانی )42 روزگی( به صورت جداگانه برای هر پن انجام شد. برای اعمال تنش 

مقدار ٪
ماده غذایی

جیره پایه دوره پایانی جیره پایه دوره رشد

59/97 58/58 ذرت

30/34 32/59 کنجاله سویا

5 3/87 روغن سویا

1/81 1/95 دی کلسیم فسفات

1/11 1/17 پودر صدف

0/5 0/5 مکمل معدنی جوجه گوشتی

0/5 0/5 مکمل ویتامینه جوجه گوشتی

0/4 0/04 نمک طعام

0/2 0/22 دی ال- متیونین

0/13 0/11 ال- ترئونین

0/3 0/10 ال- لیزین

ضریب تبدیل غذایی مصرف خوراک )گرم( افزایش وزن )گرم(
تیمار

دوره پایانی دوره رشد دوره پایانی دوره رشد دوره پایانی دوره رشد

1/7700 ab 1/1275 a 11836/3 b 5318/00 b 7340/00 b 4990/00 b  ٪5TRP

1/5250 bc 1/1050 b 11048/3 c 5151/75 c 7413/75 ab 4637/00 c  ٪10TRP

1/4850 c 1/1025 b 11996/3 b 5449/50 a 7185/00 c 4955/50 b  ٪15TRP

1/5900 bc 1/0950 b 12533/3 a 5473/00 a 7487/50 a 5066/75 a  ٪20TRP

1/8625 a 1/0275 c 12775/8 a 5470/50 a 6869/00 d 4983/50 b  ٪5TRP شاهد
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طیور به بیماری های مختلفی از جمله بیماری های باکتریایی مبتال می گردند 
طبیعت خاص پرورش طیور که به تعداد زیاد و به صورت متراکم پرورش داده 
می شوند امکان بررسی و رسیدگی به وضعیت تک تک آن ها را غیرممکن 
امکان  درمان و کنترل  گله  بیماری در  می سازد. بدین لحاظ هنگام شیوع 
آن به ویژه در صورت مسری بودن بیماری کم است و می تواند تمام گله را 
در زمان کوتاهی در معرض خطر تا حد نابودی قرار دهد حتی در صورتی که 
بتوان بیماری را کنترل کرد عالوه بر مرگ و میر کاهش رشد و درنتیجه تولید 
هزینه زیادی نیز به منظور خرید دارو به مرغدار تحمیل می شود. شاید ذکر 
این نکته خالی از فایده نباشد که تهیه دارو بخش عمده ای از هزینه مرغداری 
را به خود اختصاص می دهد. از این رو پیشگیری از بیماری بر درمان به ویژه 
در بیماری های طیور تقدم دارد. بدین منظور باید اصول صحیح پرورش طیور 
همچون انتخاب جوجه سالم، تغذیه مناسب، شرایط النه و تراکم مناسب آن، 
نگهداری جوجه های همسن، معدوم کردن الشه های طیور بیمار، پیشگیری 
از ورود آلودگی های مختلف به مرغداری و استفاده از مواد ضدعفونی کننده 
مناسب در مواقع الزم رعایت شود تا  از وقوع بیشتر بیماری ها  جلوگیری 
کرده و باید همگام با مسائل فوق واکسینه کردن طیور صورت گیرد که باید 
علی رغم  اما  شود  انجام  بیماری  هر  مورد  در  زمان بندی شده  برنامه  طبق 
از  استفاده  بیماری ها  عوارض  و  عالئم  کاهش  منظور  به  فوق  موارد  رعایت 
داروها و آنتی بیوتیک ها اجتناب ناپذیر می باشد در غیر این صورت بیماری 
قادرست تا حد نابودی تمام گله پیشرفت نماید از این رو، استفاده از داروها و 

مواد شیمیایی مطرح می گردد.

لزوم استفاده از داروها
به هنگام ظهور بیماری در گله به منظور کمک به برگشت طیور به وضعیت طبیعی 
و نیز کمک به کنترل بیماری هایی که وجود آن ها در گله محرز شده باشد استفاده 
واحدهای  ایجاد  و  با گسترش صنعت مرغداری  آنکه  ویژه  به  دارو الزم است،  از 
مرغداری در مجاورت یکدیگر و رفت و آمدهای بی رویه و غیراصولی و نیز عدم 
رعایت موارد بهداشتی که از هچری شروع و تا ورود جوجه به مرغداری و تا پایان 

دوره همچنان تداوم پیدا می کند مرغدار را وادار می سازد که از بیم از دست دادن 
سرمایه خود از دارو به میزان زیاد استفاده نماید حال این سؤال مطرح است که چه 
نوع دارو به چه مقدار و چه مدت و از کدام راه باید جهت درمان یک بیماری به کار 
گرفته شود پاسخ یکسان به این سؤال امکان پذیر نیست و به نوع بیماری، شدت 
آن، وضعیت عمومی گله، بیماری های قبلی آن، شرایط اپیدمیولوژیک، مدیریت و 
توانایی های علمی و عملی مرغدار بستگی دارد در یک پاسخ کلی می توان این گونه 
اظهارنظر کرد که معمواًل مقادیر توصیه شده داروها جهت مقابله با عفونت کافی 
عدم  موجب  گیرد  قرار  مصرف  مورد  کمتر  میزان  به  دارو  که  صورتی  در  می باشد 
بهبودی گله و ماندگاری بیماری خواهد شد که افت تولید را به همراه خواهد داشت 
از طرف دیگر مقادیر بیش از حد آن نیز عوارض غیرقابل جبرانی را در پی دارد 
چراکه عالوه بر تحمیل هزینه اضافی به مرغدار، با تجمع در بدن طیور همانند سم 
عمل کرده و با متأثر ساختن اعمال فیزیولوژیک ، عالوه بر ایجاد اثرات نامطلوب که 
گاهی به مرگ پرنده منجر می شود مقادیری از آن در گوشت و تخم مرغ تجمع یافته 
و سالمت مصرف کنندگان را به خطر جدی مواجه می سازد. از این رو ضرورت تام 
دارد که مرغداران جهت پیشگیری از خطرات ناشی از تجمع باقیمانده های دارویی 

در گوشت و تخم مرغ، فاصله زمانی بین قطع دارو و کشتار طیور را رعایت نمایند.

داروهای مؤثر در درمان بیماری های باکتریایی طیور

دکتر احمد فاطمی
www.infopoultry.net :برگرفته از
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راه های استفاده از دارو
روش عمده تجویز دارو در طیور از راه غذا و آب می باشد تزریق و تجویز به طریق 

آئروسل نیز گاهی انجام می شود.

  درمان همراه آب: درمان با آب به دلیل سهولت انجام آن و نیز مؤثر بودن بیشتر 
دارو، انجام می شود بدین منظور دارو در آب حل و به صورت محلول درمی آید این 
روش تجویز بسیار ساده است و وسایل موردنیاز در دسترس می باشند در مناطق با 
آب و هوای معتدل مصرف آب در طیور نسبت به غذا 2/5 برابر است لذا از این طریق 

دارو نسبتًا سریع دریافت شده و مقدار آن نیز باال خواهد بود.

درمان همراه غذا: داروهای غیر محلول باید همراه با غذا تجویز شوند از معایب 
تجویز دارو همراه با غذا نیاز به غلظت باالی دارو  می باشد که به علت اختاللی است 
که مواد معدنی و آلی موجود در جیره غذایی در جذب دارو ایجاد می کنند اما نظر 
به معین بودن مقدار مصرف غذا در مقایسه آب در هنگام درمان همراه آب تعیین 
مقدار دارو راحت تر انجام می شود که هم باعث صرفه جویی در مصرف دارو شده و 
هم از بروز عوارض آن جلوگیری می کند ولی باید توجه داشت در بیماری هایی که 
به علت وجود تب و عوارض گوارشی مصرف غذا کاهش یافته یا قطع می شود راه 
غذایی اصواًل نتیجه بخش نبوده و از راه آب آشامیدنی به علت وجود عطش، دارو 

سریع تر به بدن می رسد.

  درمان به وسیله تزریق: از نظر اثربخشی سریع ترین و موفقیت آمیزترین راه 
تجویز دارو، راه تزریق است مثال این مورد عفونت هموفیلوس و پاستورال در طیور 
تخم گذار می باشد که با تزریق آموکسی سیلین صورت می گیرد و با درمان به وسیله 
آب دنبال می شود اما صرف وقت بسیار و نیاز به کارگر و وسایل ضروری از قبیل 
سرنگ، سوزن و ... و همچنین عوارض آن همچون بروز استرس در طیور انجام آن 

را غیراقتصادی و بی فایده می سازد.

  درمان توسط آئروسل: امروزه تجویز دارو به طریق آئروسل، با اسپری بسیار 
کم صورت می گیرد زیرا به علت ناکافی رسیدن آنتی بیوتیک به محل عفونت و نیاز 
 E.coil به جریان آرام و مالیم هوا در درمان عفونت های تنفسی به ویژه ناشی از
موفقیت آمیز نبوده است همچنین ممکن است به واسطه استنشاق داروها خطراتی 

را برای عامل در برداشته باشد.

نیترو فوران ها
از  زیادی  تعداد  بر  باکتریایی  ضد  اثر  واجد  که  هستند  ترکیباتی  فوران ها  نیترو 
باکتری های گرم مثبت و برخی از باکتری های گرم منفی می باشند برحسب غلظت 
مورداستفاده ممکن است باکتریسید یا باکتریوستات باشند نحوه اثر آن ها به خوبی 
نیتروفورانتوئین،  نیتروفورازون،  این دسته شامل  ترکیبات  شناخته نشده است 
فورازولیدون و فورا لتادون می باشند که همراه آب و دان مورداستفاده قرار می گیرند 
صورت  به  بیشتر  نمی شوند  حل  خوبی  به  آب  در  فوران ها  نیترو  اینکه  علت  به 
مخلوط با غذا تجویز می گردند زمان قطع دارو تا ارسال به کشتارگاه 5 روز می باشد 
فورازولیدون را در پولت های گله مادر با سن بیش از 14 هفته و مرغان تخم گذار 
نباید مصرف کرد از نیترو فوران ها در درمان عفونت های ناشی از سالمونال تیفی 
موریوم بسیار استفاده شده است بدین منظور از فورازولیدون به مقدار 0/04 درصد 
گالیناروم،  از سالمونال  ناشی  تیفوئید طیور  به مدت 14-10 روز در درمان  و  غذا 
پلوروم و همچنین کلی باسیلوز استفاده می شود این دارو با مقدار 0/011-0/022 
درصد و به مدت 14 روز در غذا به عنوان یک رژیم پیشگیری کننده از عفونت های 
سالمونالیی و عفونت های حاد و تحت حاد استرپتوکوکی و نیز تورم روده قرحه ای 
این  از کلستریدیومها و کمپیلوباکتریوزیس محسوب می گردد  ناشی  نکروتیک  و 
دارو در درمان عفونت های سالمونالیی از کلر در درمان عفونت های سالمونالیی از 
کلرامفنیکل یا سولفامرازین مؤثرتر عمل می کند از فورالتادون به مقدار 0/04 درصد 
در غذا در درمان جوجه های مبتال به سالمونال گالیناروم و تیفی موریوم و همچنین 

کنترل سینوویت عفونی با موفقیت استفاده شده است.
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 پنی سیلین ها
پنی سیلین ها جز آنتی بیوتیک های بتاالکتام بوده که از نظر ساختمان شیمیایی، 
می باشند  مشترک  هم  با  بالینی  اثرات  و  فارماکولوژیک  خواص  اثر،  نحوه 
پنی سیلین ها به چهار دسته تقسیم می شوند دسته اول پنی سیلین های محدود 
الطیف حساس به بتاالکتاماز هستند که شامل بنزیل پنی سیلین G در اشکال آبی و 
روغنی جهت تزریق عمومی و نیز پنی سیلین های مقاوم به اسید است که به صورت 
خوراکی مصرف می شوند این دسته از پنی سیلین ها بر باکتری های گرم مثبت مؤثر 

بوده و اثر آن ها بر باکتری های گرم منفی ناچیز است.

دسته دوم پنی سیلین های محدود الطیف مقاوم به پنی سیلیناز نظیر اکساسیلین 
از  کمتر  مثبت  گرم  باکتری های  بر  که  می باشند  تزریقی  زفیسیلین  و  خوراکی 

پنی سیلین G مؤثرند و بر باکتری های گرم منفی تقریبًا اثر ندارند.

دسته سوم پنی سیلین های وسیع الطیف حساس به بتاالکتاماز نظیر آمپی سیلین و 
آموکسی سیلین می باشند که هم بر باکتری های گرم مثبت و هم بر باکتری های گرم 

منفی مؤثر بوده و به صورت خوراکی و عمومی مصرف می شوند.

دسته چهارم پنی سیلین های وسیع الطیف حساس به بتاالکتاماز همچون کربنی 
به آن ها نسل جدیدتر پنی سیلین ها اطالق  سیلین و تیکارسیلین می باشند که 

می گردد و واجد طیف وسیع تری هستند.

در طیور پنی سیلین ها را همراه با آب یا غذا و یا به صورت تزریقی مورد استفاده 
قرار می دهند در جوجه ها پنی سیلین G قبل از شروع هضم اسیدی جذب می شود. 
از آموکسی سیلین در درمان هموفیلوس یا پاستورلوز استفاده می گردد و جذب 
روده ای کمی دارد زیرا تجویز دارو در آب یا غذا پایداری آن را متأثر می کند. از 
پنی سیلین و آمپی سیلین در درمان عفونت های ناشی از کلستریدیاها نظیر تورم 

روده نکروتیک به مقدار 0/02 درصد در غذا و درماتیت گانکرونوز و نیز عفونت های 
توسط  بیماری  انتقال  علت  به  اسپیروکتوزیس  و  استافیلوکوکی  و  استرپتوکوکی 
ناشی  آریزوپالس  بیماری  در  دارد  ضرورت  نیز  حشره کش ها  از  استفاده  کنه ها، 
از آریزوپلوتریکس اینسیدیوزا تجویز دارو در آب و غذا بی فایده است اما هنگام 
احتمال شیوع بیماری به منظور پیشگیری از آن 10 واحد پنی سیلین به مدت 4 تا 5 
روز در یک گالن آب تجویز می گردد اما جهت درمان طیور مبتال به محض تشخیص 
قطعی، از پنی سیلین پتاسیم یا سدیم به طریق عضالنی و به میزان تقریبی 10000 
واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و یا 11000 واحد پنی سیلین پروکائین به ازای هر 
کیلوگرم وزن بدن همراه با دز کافی باکترین آریزوپالس استفاده می کنند در صورتی 
که طیور ظرف مدت کوتاهی به کشتارگاه ارسال می شوند درمان با تزریق ترکیبی از 
پنی سیلین پروکائین و پنی سیلین بنزاتین در پشت و پایین گردن به طریق عضالنی 
یا زیرجلدی انجام می شود که بیماری را به خوبی کنترل می کنند این طریق درمانی 
به ویژه در طیور گوشتی با مشکالتی همچون وارد آمدن استرس به پرنده و ایجاد 
آبسه استریل در محل تزریق همراه است در صورتی که تا کشتار دو هفته فرصت 
مورداستفاده  غیرفعال  آریزوپالس  واکسن  دز  یک  با  همراه  را  پنی سیلین  باشد 
االثر  از ترکیبات سریع  باید  بیماری حتمًا  قرار می دهند در صورت شیوع سریع 
بهره جست به منظور کنترل و پیشگیری از بیماری باید از تماس طیور با خوک یا 
گوسفند جلوگیری به عمل آورد و موش های صحرایی و سوری را هم تحت کنترل 
قرار داد. از آمپی سیلین در پیشگیری از سالمونالز و درمان کلی باسیلوز استفاده 
می شود در درمان عفونت پاستورال مولتی سیدای مقاوم به سولفانامیدها از تزریق 
عضالنی پنی سیلین استفاده می کنند از ترکیب پنی سیلین با استرپتومایسین با دی 
هیدرواسترپتومایسین به صورت عضالنی در درمان پاستورلوز با موفقیت استفاده 

شده است.

تتراسیکلین ها
تتراسیکلین ها آنتی بیوتیک های وسیع الطیفی هستند که نحوه اثر ضد باکتریایی 
آن ها یکسان می باشد اما به لحاظ طیف اثر و فارماکوکینتیک قدری با هم متفاوتند 
اکسی تتراسیکلین و کلرتتراسیکلین دارای منشأ طبیعی بوده لیکن تتراسیکلین، 

مینوسیکلین و داکسی سیکلین نیمه سنتتیک هستند. 

تتراسیکلینها را بر اساس زمان دفع به سه دسته کوتاه اثر متوسط االثر و طویل 
االثر تقسیم می نمایند تتراسیکلینها بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی هوازی 
و بی هوازی، مایکوپالسما، ریکتزیا، کالمیدیا و حتی بعضی از تک یاخته ها مؤثر 
می باشند داکسی سیکلین و مینوسیکلین قابلیت حل بیشتری در چربی دارند 
لذا بیش از سایر ترکیبات این گروه قادر به نفوذ به باکتری های نظیر استافیلوکوک 
از  را  تتراسیکلینها  و سدیم جذب  کلسیم، آهن، منیزیم  امالح  اورئوس هستند 
یا  و  آب  در  محلول  شکل  به  کلرتتراسیکلین  می دهند.  کاهش  گوارش  دستگاه 
مخلوط با غذا مصرف می شود و قابل تزریق نیست جذب روده ای آن متوسط و 
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تا حدی نیز ضد کوکسیدیوز می باشد مقدار بیش از 100 گرم در هر تن غذا برای 
طیور تخم گذار توصیه نمی شود. در جوجه ها دز باالی این دارو بیش از 5 روز نباید 
مورداستفاده قرار گیرد فاصله زمانی بین قطع دارو و ارسال به کشتارگاه یک روز 
است. اکسی تتراسیکلین به شکل محلول در آب و یا مخلوط در غذا و همچنین 
تزریقی مصرف می شود تزریق آن ممکن است باعث ایجاد عوارض جلدی شود 
مقدار بیش از 200 گرم در هر تن غذا نباید در جیره طیور تخم گذار مصرف شود 
در صورتی که هنگام استفاده از اکسی تتراسیکلین میزان کلسیم جیره را کاهش 
تا  دارو  قطع  زمانی  فاصله  گیرند  قرار  مصرف  مورد  نباید  روز   5 از  بیش  دهند 
ارسال به کشتارگاه هنگام مصرف در غذا 3 روز می باشد از اکسی تتراسیکلین و 
کلراتتراسیکلین به میزان 600 گرم در 5 لیتر آب و به مدت 5 روز در پیشگیری و 
درمان کلی باسیلوز استفاده می شود کلراتتراسیکلین و اکسی تتراسیکلین به مقدار 
0/02 درصد در غذا و آب جهت کنترل تورم روده قرحه ای و نکروتیک و درماتیتهای 
مقدار  همین  به  کلراتتراسیکلین  مصرف  می باشند  مؤثر  کلستریدیاها  از  ناشی 
در غذا مرگ و میر جوجه های مبتال به پولوروم را متوقف ساخته است. از اکسی 
تتراسیکلین، کلراتتراسیکلین و تتراسیکلین در درمان عفونت های استافیلوکوکی و 
استرپتوکوکی با نتایج خوب استفاده شده است. الزم به ذکر است که موارد مزمن و 
پیشرفته عفونت های استرپتوکوکی به خوبی به درمان پاسخ نمی دهند افزودن 200 

میلی گرم اکسی تتراسیکلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به غذا به مدت 2 روز و یا 1  
گرم اکسی تتراسیکلین به یک گالن آب در همان مدت جهت درمان اسپیروکتوزیس 
استفاده شده است.  از کلراتراسیکلین به مقدار 0/04 درصد در غذا و آب و همچنین 
مولتی  پاستورال  از  ناشی  پاستورلوز  حاد  عفونت های  درمان  در  عضالنی  تزریق 
سیدا استفاده می شود. بوقلمون های مبتال به بوردتلوزیس با 1/8 گرم تتراسیکلین 
هیدروکلراید  و  واحد پنی سیلین G پتاسیم در یک گالن آب به مدت دو روز با 
موفقیت  با  نیز  تتراسیکلین  اکسی  آئروسل  با  درمان  شده اند.  درمان  موفقیت 
نسبی همراه بوده است. در موارد شدید عفونت های مایکوپالسمایی که به اکسی 
تتراسیکلین و کلراتتراسیکلین حساس باشند ابتدا آنتی بیوتیک را تزریق و سپس 
درمان را با افزودن 200 گرم در هر تن غذا به مدت 7-5 روز ادامه می دهند افزودن 
0/5 درصد اسید ترفنالیک و گاهی کاهش کلسیم جیره توان دارو را باال می برد 
بیماری  FDA است در موارد خفیف  فاقد مجوز  این اسید هنوز  هرچند مصرف 
معمواًل تجویز اکسی تتراسیکلین و یا کلراتتراسیکلین به مقدار 200-100 گرم در 
هر تن آب یا غذا به مدت یک هفته کفایت می کند به منظور کنترل و پیشگیری 
از بیماری سینوویت عفونی جوجه ها از کلراتتراسیکلین به مقدار 100-50 گرم در 
تن غذا به طور مستمر استفاده می کنند. به دنبال وقوع عفونت مقدار دارو تا 200 
کالمیدیوزیس  درمان  جهت  کلراتتراسیکلین  از  می یابد.  افزایش  تن  هر  در  گرم 
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تا 3 هفته استفاده  بوقلمون ها به مقدار 400-200 گرم در هر تن غذا به مدت 2 
می کنند چنین روش درمانی کاهش وزن را متوقف می کند و بوقلمون ها بدون ایجاد 
خطر برای مصرف کننده قابل ارسال به بازار می باشند اما دو روز قبل از کشتار باید به 
بوقلمون ها غذای فاقد دارو داده شود همچنین قبل از ارسال به کشتارگاه می توان 
نسبت به معاینه آن ها توسط دامپزشک اقدام کرد و از 1 تا 2 درصد آن ها نسبت 
به سرولوژی به عمل آورد. نکته دیگر آنکه از نگهداری بوقلمون ها برای دوره بعد 
خودداری شود و بعد از قطع دارو به کشتارگاه ارسال گردند همچنین باید مواظب 
بود که حرارت ایجاد شده هنگام تهیه پلت، باعث از بین رفتن کلراتتراسیکلین نشود 
و غلظت مؤثر دارو کاهش نیابد ضمن آنکه باید از افزودن مکمل کلسیم به پلت ها 
خودداری شود زیرا با اتصال به کلراتتراسیکلین باعث کاهش اثر دارو می شود از 
سوسپانسیون خوراکی کلسیم به مقدار 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دو 

بار در روز در درمان کالمیدیوزیس پرندگان خانگی استفاده می شود.

 آمینوگلیکوزیدها
این دسته از باکتری ها عمدتًا باکتریسید هستند که از نظر ساختمان شیمیایی و 
باکتریایی، فارماکولوژیکی و سم شناسی مشترک بوده و به سه دسته  اثرات ضد 

تقسیم می شوند.

   آمینوگلیکوزیدهای محدود الطیف: این گروه شامل استرپتومایسین و دی 
هیدرواسترپتومایسین می باشد که عمدتًا بر باکتری های گرم منفی اثر می نمایند در 
طیور استرپتومایسین به شکل محلول در آب و یا مخلوط در غذا و همچنین تزریقی 
مصرف می شود تزریق مقادیر زیاد آن سمی بوده و در طیور ایجاد خواب آلودگی 
می کند دارو جذب روده ای ندارد زمان الزم جهت قطع دارو تا اعزام به کشتارگاه در 

سولفات استرپتومایسین و سولفات دی هیدوراسترپتومایسین تزریقی 30 روز و در 
مورد سولفات استرپتومایسین در آب 4 روز است.

جنتامایسین،  نئومایسین،  نظیر  الطیف:  وسیع  آمینوگلیکوزیدهای   
به  نسبت  وسیع تری  طیف  دارای  آمیکاسین  و  کانامایسین  توبرامایسین، 
استرپتومایسین می باشند که بر اکثریت باکتری های گرم مثبت همچون باکتری های 
گرم منفی اثر می نمایند. جنتامایسین به شکل تزریقی مورداستفاده قرار می گیرد و 
جذب روده ای آن بسیار ناچیز است. سولفات نئومایسین به شکل محلول در آب و 

یا مخلوط در غذا مورداستفاده قرار می گیرد.

   آمینوگلیکوزیدهای متفرقه: در این دسته آپرامایسین را می توان نام برد که 
ساختمان شیمیایی آن با آمینوگلیکوزیدها قدری متفاوت اما درمجموع مشابه 
ساختمان  که  است  اسپکتینومایسین  دسته  این  دیگر  آنتی بیوتیک  است  آن ها 
بیشتر  و  بوده  یکسان  آن  اثر  نحوه  اما  می کند  فرق  آمینوگلیکوزیدها  سایر  با  آن 
باکتریوستات است تا باکتریوسید. اسپکتینومایسین از دستگاه گوارش به سختی 
جذب شده اما به دنبال تجویز عضالنی سریعًا جذب می شود. اسپکتینومایسین به 
صورت محلول تزریقی در نیمچه ها و جوجه ها مورداستفاده قرار می گیرد در صورت 
مصرف اسپکتینومایسین دی هیدروکلرایدپنتاهیدرات در آب به 5 روز قطع دارو 
قبل از ارسال به کشتارگاه نیاز می باشد. به منظور جلوگیری از ابتالی جوجه ها به 
پولوروم از آپرامایسین به مقدار 225-150 میلی گرم در یک لیتر آب آشامیدنی به 
مدت 5 روز استفاده می شود. جنتامایسین و اسپکتینومایسین تزریقی نیز جهت 
درمان عفونت های پاراتیفوئید ناشی از سالمونالتیفی موریوم مورداستفاده قرار 
می گیرند. از تزریق 2 میلی گرم جنتامایسین و یا 2-1 میلی گرم اسپکتینومایسین 
به هر پرنده در درمان نیمچه های 3-1 روزه بوقلمون مبتال به سالمونال آریزونا نیز 
استفاده شده است. از استرپتومایسین به مقدار 1 گرم در یک گالن آب و یا 60 گرم 
در یک تن غذا و یا تزریق جهت پیشگیری و درمان تورم روده قرحه ای استفاده 
گالن آب در کاهش  گرم در یک  به مقدار 1  استرپتومایسین  می شود. همچنین 
مرگ و میر ناشی از بوتولیسم به کارگرفته شده است. تزریق 5 میلی گرم ناشی از 
بوتولیسم به کار گرفته شده است. تزریق 5 میلی گرم گرم اسپکتینومایسین به هر 
نیمچه عفونت تنفسی ناشی از اشریشیا کلی را کنترل کرده است همچنین تزریق 
عضالنی 55 میلی گرم سولفات دی هیدرواسترپتومایسین به ازای هر کیلوگرم وزن 
بدن، هپاتیت عفونی طیور را به خوبی درمان نموده است. بسیاری از سویه های 
مایکوپالسماگالی سپتیکم نسبت به استرپتومایسین حساس می باشند. در موارد 
شدید ابتدا آنتی بیوتیک را به طریق عضالنی تزریق کرده و سپس درمان را با تجویز 
دارو در غذا به مدت 7-5 روز ادامه می دهند. در موارد خفیف بیماری تجویز از راه 
غذا یا آب کافی است در مراحل بسیار اولیه بیماری تزریق عضالنی 200 میلی گرم 
استرپتومایسین به هر پرنده در درمان عفونت ناشی از مایکوپالسما بسیار مؤثر 
می باشد. از جنتامایسین به مقدار ppm 100 تا  ppm 400 همراه با مواد ضدعفونی 
کننده نظیر ترکیبات چهار ظرفیتی آمونیم به مقدار ppm 250  جهت غوطه ورسازی 
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تخم های بوقلمون به منظور کاهش آلودگی های مایکوپالسمایی استفاده می شود. 
به منظور کنترل عفونت های استافیلوکوکی از استرپتومایسین استفاده می شود. 
همچنین از نئومایسین، کانامایسین، استرپتومایسین و جنتامایسین جهت درمان 
کلی باسیلوز برهموفیلوس پاراگالیناروم عامل بیماری کوریزای عفونی می باشند که 

در درمان بیماری استفاده می شود.

   سولفانامیدها

علی رغم وجود آنتی بیوتیک ها، سولفانامیدها پرمصرف ترین داروهای ضد باکتریایی 
باکتری ها  و  بوده  باکتریوستات  در دامپزشکی محسوب می شوند. سولفانامیدها 
را از بین نمی برند اثر سینرژیست سولفانامیدها با تری متوپریم بر وسعت و توان 
درمانی این داروها افزوده است سولفانامیدها برحسب فراورده دارویی از راه های 
با منظور  یا غذا  با آب  را می توان همراه  مختلفی تجویز می شوند سولفانامیدها 
مکمل رشد در دام های مولد غذا مصرف نمود. سولفانامیدها به ویژه در درمان 
بیماری های سالمونالیی طیور بسیار مؤثر می باشند و دربرگیرنده ترکیباتی چون 
پیریدازین،  اورمتوپریم، سولفامتوکسی  و  سولفاکلوپرازین، سولفادی متوکسین 
سولمتازین، سولفاتیازول و سولفاکینوکسالین می باشند. اکثر سولفانامیدها به ویژه 
سولفاکینوکسالین باعث کاهش تولید تخم مرغ در اوج تولید می شوند. همچنین از 
دیگر عوارض این داروها خونریزی داخلی است. سولفا دی متوکسین معمواًل همراه 
با اورمتوپریم به کار می رود که اثر آن را تشدید می کند. سولفاتیازول، سولفانامید 
ضعیفی است و بیشتر جهت درمان کوریزای عفونی طیور مصرف می شود.زمان 
قطع دارو تا ارسال به کشتارگاه در مورد سولفادی متوکسین در هنگام تجویز در 
آب 5 روز و در مورد سولفاکینوکسالین 10 روز می باشد. سولفامرازین به مقدار 5 

درصد در غذا در درمان بیماری پولوروم مؤثر می باشد. سولفادیازین، سولفامتازین 
و سولفامرازین در پیشگیری از مرگ و میر جوجه های مبتال به پولوروم دارای اثری 
برابر بوده و می توان با افزودن 0/75 در غذا به مدت 5 روز نسبت به پیشگیری از 
بیماری اقدام کرد. از سولفاکینوکسالین در غذا به مقدار 0/1 درصد به مدت 3-2  روز 
دیگر و از ترکیب محلول در آب آن به میزان 0/04 درصد به مدت 3-2 روز و تکرار 
آن در صورت لزوم به منظور درمان تیفونید ناشی از سالمونالگالیناروم استفاده 
و  سولفادیازین  سولفامرازین،  سولفاتیازول،  بیماری  درمان  جهت  است.  شده 
سولفامتازین نیز مورداستفاده قرار گرفته است. عفونت پاستورال آناتیپستیفر با 
تجویز سولفادیمیدین سدیم به مقدار 3060 گرم به ازای 100 پرنده به مدت 3 روز 
قابل درمان است. همچنین با استفاده از ترکیب تری متوپریم و سولفادیازین به 
مدت 3 تا 5 روز به میزان 1 میلی لیتر دارو در 4 لیتر آب در مراحل اولیه بیماری 
را درمان کرده اند تجویز ppm 125  سولفاکینوکسالین در غذا همراه با رعایت موارد 
بهداشت در پیشگیری از بیماری مؤثر می باشد. از سولفاکینوکسالین به میزان 0/5-
0/1 درصد در غذا برای پیشگیری از بیماری وبا در جوجه ها  استفاده شده است. 
همین دارو به مقدار 0/025 در آب به مدت 7-5 روز نتایج خوبی را در کنترل مرگ 
و میر بوقلمون ها در برداشته است. سولفامرازین سدیم 20٪ در آب با 0/4 درصد 

در غذا، مرگ و میر ناشی از بیماری وبا در جوجه ها را تحت کنترل درآورده است.

   ماکرولیدها

آنتی بیوتیک هایی هستند که بر باکتری های گرم مثبت بیشتر از باکتری های گرم 
می باشند  ریکتزیا  و  مایکوپالسما  بر  اثر  واجد  همچنین  می باشند.  مؤثر  منفی 
ماکرولیدها را احتمااًل نباید با کلرامفنیکل یا لینکوزامیدها مصرف نمود زیرا بر سر 



بر ضد بیماری های ایجاد شده توسط ارگانیسم فوق دارد.

   سایر داروها

رزرپین به میزان 0/0001 درصد در غذا به مدت 3 تا 5 روز و با 0/00002 درصد به 
مدت 4 تا 6 هفته باعث کاهش فشار خون و کنترل پارگی آئورت می شود همچنین 
جهت کنترل این عارضه از 0/025 درصد اسید استیل سالیسیلیک در آب یا غذا 
استفاده می کنند. پاره ای مطالعات حکایت از آن دارد که موارد وقوع این عارضه در 
بوقلمون ها با افزودن ppm 240 مس به جیره کاهش می یابد نیمچه های مبتال به 
بوتولیسم با سلنیت سدیم و ویتامین های E ، D3 و A درمان می گردند. از سولفات 
به منظور  استفاده شده است.  با موفقیت  گانگونوز  مس جهت درمان درماتیت 
کاهش مرگ و میر در بیماری قلب گرد نیمچه ها طی 10 روز بعد از خروج از تخم 
روزانه 2/5 میلی گرم استات کورتیزون تجویز می شود. از آمانتادین هیدروکلراید 
تجویز  می شود.  استفاده  جوجه ها  و  بوقلمون  بلدرچین،  آنفلوانزای  درمان  در 
ریمانتادین در آب، مرگ و میر ناشی از آنفلوانزا  را  کاهش می دهد. در حال حاضر 
استفاده از این دارو در طیور مورد مصرف انسان فاقد مجوز است. به منظور کاهش 
اثرات عفونت باکتریایی و مایکوپالسمایی هم زمان تجویز آنتی بیوتیک نیز صورت 

می گیرد.
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نحوه عمل باهم رقابت می کنند دارو را بیشتر به صورت تزریقی و همراه با آب و گاهی 
غذا مورد مصرف قرار می دهند در صورتی که پرنده را تشنه نگه دارند تجویز دارو 
در آب با نتایج بهتری همراه است در صورت تزریق غالبًا تحریک حادث می شود 
تایلوزین و اریترومایسین را به شکل محلول در آب یا مخلوط در غذا و همچنین 
تزریقی مورداستفاده قرار می دهند زمان قطع دارو در صورت مصرف در غذا 5 روز 
از اریترومایسین به میزان 0/02 درصد در غذا جهت درمان تورم روده  می باشد 
ppm 300 تا  با نتایج خوب استفاده شده است. از تایلوزین به میزان  نکروتیک 
ppm  1000 همراه با ضدعفونی کننده هایی نظیر ترکیبات چهار ظرفیتی آمونیم 

جهت غوطه ورسازی تخم ها استفاده می شود که در کاهش موارد وقوع عفونت های 
کیسه های هوایی، افزایش جوجه درآوری و کاهش موارد وقوع بد شکلی اسکلتی 
مؤثر بوده است. تجویز اریترومایسین در آب و غذا جهت درمان کوریزای عفونی، 

کمپلیوباکتریوزیس، درماتیت گانگرنوز و عفونت های استرپتوکوکی مؤثر می باشد.

   لینکوزامیدها

لینکوزامیدها اثر ضد باکتریایی خود را با توقف سنتز پروتئین اعمال می کنند این 
آن ها  اثر  می باشند.  باکتریوسید  یا  باکتریوستات  غلظت،  برضد  آنتی بیوتیک ها 
کامل  طور  به  گوارش  دستگاه  از  لینکومایسین  می یابد.  افزایش  قلیایی   PH در 
جذب نمی شود و جذب روده ای آن بسیار کم است. مواد غذایی در جذب دارو 
چندان مؤثر نیستند. جذب دارو از راه عضالنی خوب است لینکوزامیدها را نباید 
با آنتی بیوتیک ها باکتریسید و ماکرولیدها مصرف نمود. لینکومایسین به شکل 
محلول در آب و مخلوط در غذا مصرف می شود. از لینکومایسین به میزان 2-10 
گرم به ازای هر 900 کیلوگرم غذا در درمان تورم روده نکروتیک استفاده می شود. 
اسپکتینومایسین در  و  لینکومایسین  توأم  ارتباط تجویز  این  مؤثرترین دارو در 
آب آشامیدنی است. ترکیب لینکومایسین و اسپکتینومایسین به نسبت 1 به 2 و 
درمجموع 2 گرم در یک گالن آب به مدت 10 روز تورم کیسه های هوایی ناشی از 

مایکوپالسما مله اگریدیس را کاهش داده و باعث افزایش وزن می شود.

   سایر آنتی بیوتیک ها

باسیتراسین را به شکل محلول در آب و یا مخلوط در غذا مورد مصرف قرار می دهند 
جذب روده ای نداشته و در آنتریت نکروتیک بیشتر مصرف می شود. باسیتراسین 
به مقدار 100 میلی گرم در یک گالن آب جهت پیشگیری و 400-200 میلی گرم در 
همان مقدار آب در درمان تورم روده نکروتیک استفاده می شود. از همین دارو به 
مقدار 0/05-0/02 درصد در غذا جهت پیشگیری و 0/1-0/5 درصد جهت درمان 
در  درصد   0/005-0/01 مقدار  به  دارو  همین  از  می شود.  استفاده  فوق  بیماری 
غذا جهت درمان تورم روده قرحه ای به کار می رود. همچنین از باستیراسین در 
به  یا غذا جهت درمان درماتیتهای کلستریدیایی استفاده می شود. هرچند  آب 
علت چند عاملی بودن بیماری درمان کاماًل موفقیت آمیز نیست. اشریشیا کلی، 
سالمونال، پاستورال مولتی سیدا و استافیلوکوک در طیور حساسیت باالیی نسبت 
به فلومکوئین دارند. در این ارتباط تجویز 25 میلی گرم در لیتر اثر پیشگیری کننده 
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چکیده
خیساندن الشه های پرندگان در آب داغ اسکالدر به منظور شل شدن پرها در 
فولیکول ها و متعاقبًا سهولت در پرکنی یکی از نقاط بحرانی کشتارگاه طیور 
کشتارگاه  بحرانی  نقاط  دیگر  از  الشه ها  شستشوی  و  خنک سازی  می باشد. 
طیور می باشد که سبب آلودگی متقاطع الشه ها می شود. لذا تعیین تغییرات بار 
آلودگی آب اسکالدر و آب چیلر در زمان های مختلف هدف این مقاله می باشد. 
برای این منظور از آب اسکالدر و چیلر به طور مجزا به میزان 50 میلی لیتر در 
زمان های 0، 0/5، 1، 1/5، 2 و 2/5 ساعت بعد از شروع کار کشتارگاه با شش بار 
تکرار نمونه گیری انجام گردید و شمارش تام باکتری های مزوفیل و ترموفیل در 

اسکالدر و باکتری های مزوفیل و سایکروفیل در چیلر بررسی شد. 

ولی  کاهش  زمان  گذشت  با  اسکالدر  در  مزوفیلی  بار  که  داد  نشان  نتایج 
و  مزوفیلی  بار  همچنین   .)p>0/01 دارد)  معنی دار  افزایش  ترموفیل ها 

.)p>0/01( سایکروفیلی چیلر کاهش معنی دار نشان داد

مقدمه
می باشد  طیور  گوشت  دامی،  منشأ  با  مهم  غذایی  فرآورده های  جمله  از 
ماده  عنوان  به  و  است  برخوردار  انسان  تغذیه  در  فزاینده ای  مصرف  از  که 
داشته  اخیر  سال   20 در  مصرف  برای  قابل توجهی  افزایش  اصلی  غذایی 
سالمت  که  میکروبی  بیماری های  از  بسیاری   FAO گزارش  طبق  است. 
آلوده می باشد که  از مصرف غذاهای  ناشی  را تهدید می کند،  مصرف کننده 
یکی از گسترده ترین مشکالت بهداشتی در جهان معاصر و عامل مؤثری در 
ایمنی  تضمین  و  کنترلی  سیستم های  که  است  اقتصادی  بهره وری  کاهش 
غذا نتوانسته اند از بروز آن ها جلوگیری نمایند )11 و 12(. از این رو بایستی 
کارخانه های تولید مواد غذایی و کشتارگاه های دام و طیور معیارهای کنترل 
مطمئن و الزم را در تهیه و بسته بندی مواد غذایی سالم و بهداشتی به کار 
گیرند. خیساندن الشه های پرندگان در آب داغ )Scalding( به منظور شل 

شدن پرها در فولیکول ها و متعاقبًا سهولت در پرکنی یکی از نقاط بحرانی 
کشتارگاه طیور می باشد. 

خیساندن در آب داغ به دو روش آب گرم مالیم )52-42 درجه سانتی گراد( 
و آب گرم داغ )62-58 درجه سانتی گراد( می باشد. در طی غوطه وری پرنده 
در آب، ترکیب مناسبی از زمان و درجه حرارت آب مهم می باشد تا عملیات 

پرکنی به نحو احسن صورت گیرد )13(.

خنک سازی )Chilling( و شستشوی الشه ها از دیگر نقاط بحرانی کشتارگاه 
طیور می باشد که سبب آلودگی متقاطع الشه ها می شود. 

قسمت  در  که  شده اند  تشکیل  قسمت  دو  از  خنک سازی  تانک های  اغلب 
اول دمای آب 25-15 درجه سانتی گراد بوده و قسمت دوم به سبب افزودن 
پودر یخ، 6-2 درجه سانتی گراد می باشد. در قسمت اول که مرغ ها با حرکت 

مطالعه تغییرات بار میکروبی آب اسکالدر و چیلر در کشتارگاه طیور

افشین جوادی، حمید میرزایی، علی مردانی
برگرفته از: مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ، دوره دوم، شماره 2
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حلزونی داخل تانک به جلو رانده می شوند، به همدیگر مالیده شده و کاماًل 
شسته شده و در ضمن شسته شدن به میزان 10 درجه سانتی گراد نیز خنک 
تقلیل  سانتی گراد  درجه   2-4 به  الشه  دمای  نیز  دوم  بخش  در  می گردند. 

می یابد. کل زمان سپری شده در این مرحله 40-30 دقیقه می باشد )25(.

باکتری های  به  اسکالدر  آب  آلودگی  بار  تغییرات  تعیین  بررسی  این  هدف 
مزوفیل و ترموفیل و آب چیلر به باکتری های مزوفیل و سایکروفیل در طی 
زمان کشتار می باشد که نقش مهمی در ایجاد آلودگی های متقاطع در بین 

الشه های کشتاری در فرآوری گوشت طیور دارند.

مواد و روش کار
بود.  ساعت  هر  در  قطعه   2000 حدود  مطالعه  تحت  کشتارگاه  ظرفیت 
در  آب  دمای  و  سانتی گراد  درجه   53 اسکالدر  آب  دمای  کشتارگاه  این  در 
ابتدای چیلر 4 درجه سانتی گراد بود. ظرفیت اسکالدر 60 قطعه و مقدار آب 
چیلر  در  خنک سازی  مدت زمان  بود.  ثانیه   9 هر  در  لیتر   4 شده  جایگزین 
برای هر قطعه 17 دقیقه بوده و ظرفیت آن برای هر قلعه 10 لیتر آب در نظر 
گفته شده بود. مقدار آب جایگزین چیلر هنگام خالی بودن 4 لیتر در هر 5/5 

دقیقه و در هنگام مرغ ریزی 4 لیتر در هر 50 ثانیه بود.

به میزان  به طور مجزا،  و هر دو قسمت چیلر  از آب اسکالدر  نمونه برداری 
50 میلی لیتر در زمان های  0، 0/5، 1، 1/5، 2 و 2/5 ساعت بعد از شروع کار 
کشتارگاه انجام گردید و در شرایط استریل در ظروف شیشه ای دهان گشاد 
به آزمایشگاه حمل و در ظرف 12 ساعت که در یخچال نگهداری می شدند 

کشت گردیدند. 

و  عملیات  اجرای  روش  گردید.  تکرار  بار  شش  نمونه برداری  مراحل  کلیه 
بر  مزوفیل  میکروب های  تام  شمارش  برای  کشت  نحوه  و  محیط ها  تهیه 
اساس روش استاندارد شماره 356 در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 
از  ترموفیل ها  شمارش  برای  بود.  آگار  نوترینت  کشت  محیط  با  ساعت   48
همین روش ولی با انکوباسیون 45 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت در 
محیط کشت نوترینت آگار و جهت شمارش سایکروفیل ها نیز از انکوباسیون 
4 درجه سانتی گراد به مدت یک هفته در محیط کشت کینگ  آگار استفاده 

گردید )1(.

برای آزمون نتایج و تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون آنالیز واریانس 
تکراری و آزمون تعقیبی T وابسته برای گروه های وابسته استفاده گردید.

نتایج
لگاریتم شمارش کلی باکتری های مزوفیل و ترموفیل در اسکالدر و لگاریتم 
شمارش کلی باکتری های مزوفیل و سایکروفیل در چیلر مرحله یک و دو در 

نمودارهای 1 و 2 آورده شده است. 

نمودار 1- میانگین لگاریتم تعداد سلول های زنده باکتری های مزوفیل و 
ترموفیل در آب اسکالدر در مدت استفاده

زمان بر حسب ساعت
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بر اساس اطالعات مندرج در نمودار 1، طبق آزمون آماری آنالیز واریانس تکراری 
و آزمون تعقیبی T وابسته در سطح    0/05=           میانگین لگاریتم تعداد سلول های 
ساعت  مدت 2/5  طول  در  اسکالدر  آب  ترموفیل  و  مزوفیل  باکتری های  زنده 

.)p >0/01( استفاده به طور معنی دار به ترتیب کاهش و افزایش یافته است

نمودار 2- میانگین لگاریتم تعداد سلول های زنده باکتری های مزوفیل و 
سرمادوست در آب چیلر مرحله اول در مدت استفاده
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آماری  آزمون  اساس  بر  می شود،  مشاهده   2 نمودار  در  که  همان طوری 
زنده  تعداد سلول های  لگاریتم  میانگین  تکراری در سطح    واریانس  آنالیز 
باکتری های مزوفیل و سرمادوست آب چیلر مرحله اول در طول مدت 2/5 

.)p>0/01( ساعت استفاده به طور معنی دار کاهش یافته است

 
نمودار3- میانگین لگاریتم تعداد سلول های زنده باکتری های مزوفیل و 

سرمادوست در آب چیلر مرحله دوم در مدت استفاده

.)p>0/01( .کرده و متورم می شوند

چسبیدن3: وقتی رخ می دهد که میکروارگانیسم ها به سطح بافت ها متصل 
می شوند. برخی باکتری های خاص )مثل برخی سویه های سالمونال( توانایی 

اتصال دارند.

که  است  باکتری هایی  تأثیر  تحت  آلودگی زدایی  مختلف  روش های  تأثیر 
ابقاء، به تله افتاده و یا متصل هستند.

مرور گزارشات و تحلیل خطرات حاکی از این است که آلودگی میکروبی بر 
مراحل  به  مربوط  عمدتًا  فرآوری  مراحل  طی  در  کشتاری  طیور  الشه  روی 
شستن با آب گرم )آب اسکالدر( و نیز آلودگی های متقاطع به هنگام خنک 
کردن الشه پرندگان کشتار شده به روش غوطه ورسازی در آب یخ به وقوع 
مراحل  در  میکروارگانیسم  از  عاری  الشه  هرگز  اوصاف  این  با  می پیوندد. 
عمل آوری کشتارگاه نخواهیم داشت. گرچه حذف کامل این پاتوژن ها تحت 
آلودگی  حذف  احتمال  ولی  ندارد  امکان  طیور  الشه  در  عمل آوری  شرایط 

متقاطع در مراحل مختلف عمل آوری وجود دارد.

مدفوع  کثافات،  برخی  می شود،  غوطه ور  داغ  آب  تانک  در  مرغ  که  وقتی 
اساس  بر  چراکه  می شوند.  آب  وارد  پرنده  سطح  آلوده کننده های  سایر  و 
برده  فرو  اسکالدر  آب  در  پرنده  یک  که  وقت  هر  آمده،  عمل  به  تحقیقات 
شسته  آن  پوست  و  پرها  به  متصل  باکتری های  درصد   70 حدود  می شود. 

می شود. لذا یک افزایش ابتدایی در بار میکروبی این آب به وجود می آید.

شروع  با  که  است  محرز  کاماًل  نکته  این  حاضر،  بررسی  نتایج  به  توجه  با 
میکروبی  بار  میزان  در  افزایشی  اسکالدر  آب  داخل  به  ریزی  مرغ  و  کشتار 
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همان طوری که در نمودار 3 مشاهده می شود، بر اساس آزمون آماری آنالیز 
واریانس تکراری در سطح  0/05=       میانگین لگاریتم تعداد سلول های زنده 
باکتری های مزوفیل و سرمادوست آب چیلر مرحله اول در طول مدت 2/5 

ساعت استفاده به طور معنی دار کاهش یافته است.

بحث و نتیجه گیری
بر اساس بررسی های انجام شده در زمینه های میکروبیولوژی فرآوری طیور، 

سه نوع مکانیسم یا روش مسئول اتصال باکتری ها به الشه طیور هستند.

باکتری تماس  با آب حاوی  ابقا1: وقتی ایجاد می شود که الشه  احتباس و 
می یابد که یک الیه از آب در روی سطح الشه باقی می ماند. پس شستشوی 
الشه با آبی که حاوی جمعیت میکروبی کمتری است، جمعیت میکروبی را 

که در الشه ها باقی می ماند کاهش خواهد داد.

به دام انداختن2: زمانی ایجاد می شود که سطوح بافتی آزاد، آب را جذب 
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اینکه  به  توجه  با   .)1 )نمودار  می شود  مشاهده  مخزن  این  ترموفیل های 
)دمای  می شود  استفاده  مالیم  اسکالدر  روش  از  موردمطالعه  کشتارگاه  در 
ایجاد  مزوفیل  باکتری های  میکروبی  بار  در  کاهشی  سانتی گراد(  درجه   53
می شود و میانگین کلی باکتری های مزوفیل به خاطر دمای آب اسکالر کاهش 
به  نمی کند  صدق  ترموفیل  باکتری های  مورد  در  موضوع  این  ولی  می یابد. 
طوری که بعد از افزایش اولیه بار میکروبی، پس از شروع کشتار میزان این 
آن ها  تعداد  به  ادامه کشتار،  و  زمان  با گذشت  و  نمی یابد  کاهش  باکتری ها 
که  می رسد  نظر  به  نکته  این  اول  درجه  در  لذا   .)1 )نمودار  می شود  افزوده 
استفاده از اسکالدرهای آب داغ )62-58 درجه سانتی گراد( مناسب تر باشد.

شواهد تجربی متعددی وجود دارد که نشان می دهد حرارت های باالی 60 
درجه سانتی گراد در تانک آب داغ سبب کاهش بیشتری در تعداد باکتری ها 
قویًا  ولی  می شود  پایین تر  حرارت های  به  نسبت  ترموفیل(  و  )مزوفیل 
آلودگی  سطح  با  الشه های  ایجاد  باعث  باال  دمای  که  نمود  اظهار  نمی توان 
پایین تر در انتهای خط کشتار می شود. لذا چنین بیان شده است که سایر 
قسمت های عملیاتی در کشتارگاه نظیر پر کنی، تخلیه احشاء و خنک سازی 
آلودگی  خصوص  در  داغ  آب  در  غوطه وری  مرحله  از  بیشتری  اهمیت 
بینابینی الشه دارند. با این وجود تانک های آب داغ چندمرحله ای اخیر در 
کشتارگاه ها رایج شده است که تأثیر بیشتری در کاهش میکروب های الشه 
دارند. البته ذکر این نکته الزم است که وجود آب سرریز شده از تانک آب 
داغ در کشتار مزبور به میزان 1 لیتر در هر ثانیه، ممکن است موجب ایجاد 
کاهش اختالف بین نتایج این تحقیق با مطالعات مشابه باشد. بدیهی است 
چنانچه آب تانک سرریز نشده و احیاء نگردد، باعث افزایش بار میکروبی در 

هنگام خروج الشه از تانک می شود.

اسکالدر  حین  در  آلوده  آب  آسپیراسیون  داغ  آب  تانک  دیگر  عمده  ایراد 
به آلودگی کیسه های هوایی، ریه و سایر  توسط پرندگان می باشد که منجر 
اعضای داخلی و بافت های قابل خورد پرندگان می شود که چنانکه الشه قبل 
از غوطه وری خون گیری کامل شود و کاماًل بی جان شود، آسپیراسیون آب 
بی حسی  مطالعه  تحت  کشتارگاه  در  چون  بود.  نخواهد  مهم  پرنده  توسط 
دقیقه   2 از  کمتر  غوطه وری  از  قبل  خون گیری  و  بوده  الکتریکی  روش  با 

می باشد، لذا افزایش بار میکروبی غیرقابل اجتناب خواهد بود.

غوطه وری  روش  با  خنک کننده های  که  می دهد  نشان  محققین  مطالعات 
این  با  می گردند.  طیور  الشه های  در  باکتری ها  کلی  مقادیر  کاهش  باعث 
وجود، خنک سازی با روش غوطه وری به عنوان یک نقطه آلودگی متقاطع 
کاهش   ،3 و   2 نمودارهای  طبق  حاضر  بررسی  در  است.  شده  شناسایی 

معنی دار بار آلودگی باکتریایی کلی با گذشت زمان مشاهده شد.

با توجه به دمای این مخزن که حدود 15 درجه سانتی گراد در چیلر مرحله 
یک و حدود 4 درجه سانتی گراد در چیلر مرحله دوم است، مشاهده می شود 

که باکتری های مزوفیل و سایکروفیل در چیلر مرحله یک و چیلر مرحله دوم 
بعد از شروع مرغ ریزی کاهش قابل توجهی دارند )نمودار 2(.

فاکتورهایی که  می توانند  به  این کاهش بار میکروبی در طی روند  غوطه ورسازی 
در آب تانک کمک کنند، عبارتند از:

الف( شدت آلودگی باکتریایی الشه های قبل از خنک سازی: که شستشوی 
از غوطه ور کردن در آب سرد بسیار مؤثر است.  با آب پرفشار قبل  الشه ها 

حتی ذکر شده است که بهتر است این آب حاوی کلر باشد.

ب( مقدار آب سرریز شده و جایگزین شده به ازای هر الشه: که در کشتارگاه 
لیتر در هر  Turnover چیلر هنگام خالی بودن حدود 4  موردمطالعه زمان 
که  می باشد  ثانیه   50 هر  در  لیتر   4 حدود  ریزی  مرغ  هنگام  و  دقیقه   5/50

تقریبًا مناسب به نظر می رسد.

ج( نسبت الشه به آب در تانک: که برای هر قطعه 10 لیتر آب در چیلر در نظر 
گرفته شده بود و مدت زمان Chilling برای قطعه 17 دقیقه است.

د( استفاده از باکتریسایدهایی نظیر کلر در آب تانک:

استفاده از کلر به میزان ppm 90-20 تحت شرایط مطلوب می تواند عملیات 
بهداشتی سیستم های خنک کننده آبی را تسهیل کند، به طوری که گزارش 
شده است که استفاده از ppm 50-45 کلر به ازای 5 لیتر آب برای هر الشه 
در کاهش بار میکروبی فوق العاده مؤثر می باشد. همچنین در بررسی دیگر 
استفاده از ppm 30-25 کلر باقی مانده در آب به ازای 8 لیتر برای هر الشه در 
کاهش میکروب های هوازی و به ویژه سرمادوست ها بسیار مؤثر واقع شده 

است.
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با این حال، در شرایط فعلی کشور از مواد ضد میکروبی در تانک آب داغ و 
آن  از  استفاده  ظاهرًا  یا  و  نشده  استفاده  غوطه وری  خنک کننده  تانک های 
مجاز نمی باشد. همچنین در بسیاری از کشتارگاه ها پایین بودن میزان آب 
سرریز شده و رعایت نکردن نسبت الشه به آب در تانک ها معضالت اصلی 

این مقوله می باشند.

بنا به گزارش USDA در پورتوریکو، متوسط لگاریتم باکتری های هوازی قبل 
از  قبل  و میزان سالمونال در  از خنک سازی 2/51  بعد  و  از خنک سازی 3/2 

خنک سازی 43 درصد و بعد از خنک سازی 46 درصد بوده است.

که  می دهد  نشان  حاضر  بررسی  و  مطالعات  اغلب  یافته های  باالخره 
وجود  غوطه وری  و  خنک سازی  طی  در  بینابینی  آلودگی  برای  پتانسیلی 
دارد که می توان آن را با وسایل مناسب، جایگزینی آب کافی، کنترل درجه 
شرایط،  این  تحت  نمود.  کنترل  باکتریساید  مواد  از  استفاده  و  آب  حرارت 
با پاتوژن ها نیز کاهش  بار میکروبی الشه ها کاسته شده و آلودگی بینابینی 

می یابد.

اصالح  این  در  آمده  دست  به  نتایج  و  فوق الذکر  مجموعه  به  توجه  با 
دارای  که  سالم  محصول  تولید  جهت  در  آن ها  عملیاتی  مراحل 
و  الزم  زیر  نکات  رعایت  و  کارگیری  به  باشند،  بهداشتی  ویژگی های 

مناسب می باشد.

1- مراعات نمودن استانداردهای مربوط به وسایل و تجهیزات و شستشوی 
مداوم آن ها.

2- استفاده از آب با کیفیت بهداشتی مناسب.

جایگزین  و  وارده  الشه های  تعداد  اساس  بر  اسکالدر  آب  میزان  تنظیم   -3
نمودن آب اسکالدر به ازای هر الشه که حدود 1 لیتر آب تمیز و گرم با درجه 

حرارت مناسب می باشد.

٤- کنترل دمای آب اسکالدر همراه کنترل زمان توقف الشه در اسکالدر.

٥- شستشوی الشه بعد از تخلیه احشاء با آب حاوی ppm 20  کلر.

6- کنترل میزان آب چیلر به ازای هر الشه که حدود 10 لیتر برای هر الشه 
است.

7- استفاده از آب حاوی کلر به میزان ppm 50-20 در چیلر.

8- کنترل دمای آب چیلر که باید زیر 4 درجه سانتی گراد باشد.
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آیا می دانستید مبتکر مرغ کنتاکی بعد از بارها 
بزرگ ترین  مدیر  سالگی   65 در  شغلی  شکست 

مرغ فروشی دنیا شد؟
که  برسد  روز  یک  نمی کرد  هم  را  فکرش   KFC بنیان گذار  سندرز«  »هارولد 
دیگران با او مثل سالطین و ثروتمندان درجه یک دنیا رفتار کنند. او پسری از 
یک خانواده فقیر آمریکایی بود که خانواده اش اوضاع نابسامانی داشتند. همین 
مسئله تصور اینکه او در سن 65 سالگی، قرار است صاحب یک مجموعه بزرگ 

رستوران های زنجیره ای در جهان بشود را غیرممکن می ساخت.

در این گزارش، داستان زندگی پسری به نام »هارولد« را می خوانید که در 65 

سالگی از او به عنوان یکی از موفق ترین ثروتمندان ایاالت متحده نام برده شد 
و توانست لقب »کلنل« را از آن خود کند. امروز با اینکه 30 سال از مرگ مخترع 
این خوراکی خوشمزه می گذرد، اما مرغ های سرخ شده کنتاکی ابداعی هارولد 

برای کشورش سالی چندین میلیارد دالر درآمد ارزی به ارمغان می آورد.

»هارولد سندرز«، سال 1889 در خارج از شهر »هنری ویل« در ایالت ویرجینیا 
به دنیا آمد. وضع مالی خانواده او بسیار بد بود. خانواده اش یک زمین کشاورزی 
نسبتًا کوچک داشتند که تمام امورات زندگی شان را با درآمد حاصل از همان 

زمین می گذراندند.

پدر کنتاکی های خوشمزه
داستان موفقیت مبتکر مرغ کنتاکی در 65 سالگی

www.bartarinha.ir :برگرفته از 
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فرزند  بزرگ ترین  او  چون  و  کرد  فوت  داشت  سال   6 او  که  زمانی  هارولد  پدر 
مادرش  کنار  در  می کرد،  مراقبت  خانواده  اعضای  دیگر  از  باید  و  بود  خانواده 

ایستاد و کارهای خانه را از او یاد گرفت.

در هفت سالگی آشپزی را آموخت و در روزهایی که مادرش برای کار کردن در 
او  ایالت دیگری برود،  به  یا مجبور می شد  مزارع دیگران خانه را ترک می کرد 
اعضای خانواده  تمام  تأمین خوراک  و  بر عهده می گرفت  را  مسئولیت آشپزی 

با او بود.

نوجوانی رسید.  به دوره  اینکه  تا  به همین شکل گذشت  زندگی هارولد مدتی 
اینکه می دید کمک حال خانواده اش است، خوشحال بود. مدتی گذشت  از  او 
که مادر هارولد تصمیم به ازدواج دوباره گرفت اما پذیرش این مسئله برای او 
سخت بود. به همین دلیل درحالی که کالس هفتم را می گذراند، برای همیشه 

از خانه رفت و تحصیل را رها کرد.

اینکه درس را در آن دوره رها کرده  از  اما در مصاحبه ای گفت که  بعد  سال ها 
به  نمی آمد،  خوشم  ریاضی  درس  از  هیچ وقت  است:  خوشحال  بسیار  است 

خصوص جبر و منطق مرا دیوانه می کرد. 

شکست های پیاپی در کار
هارولد سندرز هم مانند خیلی ها در حوزه کسب و کار، شکست های متعددی 
با دیگران در این بود که او هیچ وقت تسلیم نشد  را تجربه می کرد اما تفاوتش 
موفقیت  آوردن  دست  به  برای  و  می گرفت  زانو  به  را  دستش  شکستی  هر  با  و 
را  او  موفقیت های کوچک  که  نبود  هارولد جزو کسانی  بلند می شد.  از جایش 
راضی کند. او همیشه به دنبال رسیدن به قله ها بود. انگار که می دانست قرار 
است روزی سکان یکی از بزرگ ترین اغذیه فروشی های دنیا را در دست بگیرد.

 KFC مدیر  عنوان  به  وقتی که  تا  زد  بیرون  خانه  از  که  سال هایی  تمام  در  او 
مشغول به کار شد، حتی یک لحظه هم تسلیم نشد. او قبل از مرگش دراین باره 
گفته بود: »پس از آنکه از خانه بیرون زدم به عنوان کارگر در یک زمین کشاورزی 
نزدیک خانه قبلی مان مشغول کار شدم. این تنها کاری بود که می توانستم بدون 

دردسر انجامش بدهم و مهم تر از همه نیازی هم به مدرک تحصیلی نداشت.«

مخترع »کی اف سی« دو سالی مشغول به این کار بود که به دالیلی کارش را ترک 
اما کار دومش هم  به کار شد  به عنوان فروشنده در یک شرکت مشغول  کرد و 

دوام چندانی نیاورد و این بار توسط مافوقش اخراج شد.

هارولد سندرز مدتی هم تالش کرد خودش یک حرفه تازه راه بیندازد اما بیشتر 
این کارهای تازه با وجود چند موفقیت کوتاه مدت مالی، چندان موفق نبودند. 
یکی از این کارها تأسیس یک شرکت کوچک مسافربری در رودخانه اوهایو بود 

که مسافران را بین دو نقطه رودخانه جابجا می کرد.

ایالت  بازرگانی  اتاق  عضو  توانست  شرکت  همین  تأسیس  واسطه  به  سندرز 

دست  به  درآمد  دالر  هزار   22 میالدی   1930 دهه  اوایل  در  و  شود  »ایندیانا« 
گذاشت  کنار  هم  را  کار  این  او  وجود  این  با  اما  نبود  هم  کمی  پول  که  بیاورد 
چون نتوانست پیشرفت چندانی در آن به دست بیاورد. همان طور که گفتیم او 
همیشه ته دلش احساس می کرد باید مرد ثروتمندی باشد و از اینکه معمولی 

به حساب بیاید، خیلی خوشحال نبود.

اولین کنتاکی در پمپ بنزین
مخترع کنتاکی با وجود اینکه کم کم داشت پا به سن می گذاشت و فعالیت کردن 
همیشه  و  نکشید  دست  کردن  کار  از  هیچ وقت  اما  نبود  راحت  چندان  برایش 
ایده هایش را دنبال می کرد و به دنبال راهی بود تا بتواند از ایده هایش درآمدی 
از  یکی  نمی کردند.  توجه  آن ها  به  چندان  دیگران  که  ایده هایی  کند.  کسب 
ایده های او، پخت جوجه و مرغ با یک روش جدید بود که هم در مصرف سوخت 

صرفه جویی می کرد هم خوشمزه تر بود.

به  می کرد  کار  بنزین  پمپ  یک  در  که  زمانی  میالدی،   1934 سال  در  او  توجه 
رستورانی در همان حوالی جلب شد و با خودش گفت: »کاش می شد مرغ هایم 
را با روش پخت مخصوص خودم به این مغازه بفروشم. با خودم فکر کردم اینجا 
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که محل گذر و بین راه است، البد جای خوب و پر از مشتری خواهد شد؛ در 
ضمن نزدیک محل کار اصلی ام بود و الزم نبود مدام مرخصی بگیرم و از پمپ 

بنزین اخراجم کنند می توانستم هم زمان از هر دو شغل، پول دربیاورم.«

سندرز یک روز دل را به دریا زد و مرغ هایش را درحالی که هنوز نامی برای آن ها 
پیدا نکرده بود به رستوران برد و مرغ های کنتاکی سرخ شده او برای اولین بار 
توسط مشتری ها سفارش داده شدند. بعد از به دست آوردن سودی اندک، از 
گذشته اش  ناکامی های  از  و  نبود  پیش  سال  چند  خام  جوان  دیگر  او  که  آنجا 
زمینه  یک  در  دانش  و  تحصیالت  بدون  فهمید  بود،  گرفته  بزرگی  درس های 
خاص موفق شدن و به ثروت رسیدن بیشتر شبیه رؤیاست تا اینکه به واقعیت 
برسد و برایش پول سازی کند. او با همه تنفری که از درس خواندن داشت در 
این زمان برای گذراندن یک دوره هشت هفته ای مدیریت رستوران به دانشکده 

هتلداری کرتل رفت و توانست در این زمینه مدرک بگیرد.

بازاریابی با خودرو
آن  به  مردم  کرد.  راه اندازی  غذاخوری  یک  کارش،  آغاز  از  بعد  سال  یک  او 
غذاخوری کوچک راضی نبودند و آنقدر مغازه اش را شلوغ می کردند که او برای 
هارولد  بعد،  سال  چند  شد.  تشویق  صندلی   140 با  رستوران  یک  راه اندازی 

ضمن  در  و  کرده  کسب  درآمد  بتواند  راحت تر  تا  خرید  حوالی  همان  در  متلی 
طعم خوب کنتاکی هایش را به دیگران بشناساند.

او تا سال 1955 در این متل و کافه رستورانی که داشت به مسافران بین راهی 
و  بزرگراه ها  توسعه  طرح  خاطر  به  سال  همان  در  اما  می فروخت  کنتاکی  مرغ 
قرار گرفتن متل »سندرز« در طرح ویژه، مجبور شد همه چیز را بفروشد و برای 
در  او  بگردد.  مشتری  دنبال  را  آمریکا  تمام  خوشمزه اش  محصول  بازاریابی 
دورانی که هنوز اینترنت به وجود نیامده بود، باید برای شناساندن محصوالتش 
به بقیه شهرهای آمریکا سفر می کرد. برای این منظور او شخصًا و گاهی همراه 

با همسرش سوار خودروی کوچکش می شد و کار بازاریابی را انجام می دهد.

هارولد در بازاریابی کم و بیش موفق بود، گرچه هنوز خیلی ها بودند که محصول 
او را نمی شناختند اما رستوران دارهای خرده پا بابت فروش هر مرغ، 4 سنت به 

او پرداخت می کردند، مبلغی که بعدها تا 5 سنت هم افزایش پیدا کرد.

کنتاکی متولد شد
رفته رفته هارولد وارد دهه ششم زندگی اش شد و تصمیم گرفت مرغ ابداعی اش 
را به شکل رسمی در سال 1952 با عنوان »مرغ سرخ کرده کنتاکی« KFC مخفف 
برند،  این  از معرفی  بعد  کند.  بازار معرفی  به   »Fried Chicken Kentucky«

همه چیز آنقدر خوب پیش رفت که در همان سال اول فروش کنتاکی، 75 درصد 
هزینه اولیه این محصول و رستورانی که مرغ KFC عرضه می کرد به حسابش 
از  و  درآورده  رقبا  بین  توانست سری  با همین یک محصول  فقط  او  و  برگشت 

آن ها جلو بیفتد.

کار سندرز آنچنان باال گرفته بود که فقط دو سال از آغاز کار رسمی اش، شهردار 
به عنوان مبتکر مرغ کنتاکی به او لقب »کلنل« داد و از آن به بعد، همه او را به 

نام رسمی »کلنل کنتاکی« یا »کلنل سندرز« خطاب می کردند.
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و  آمریکا  او چنان رشد سریعی در کشور  کنتاکی  فروشگاه های زنجیره ای مرغ 
بقیه نقاط جهان داشتند که »کلنل سندرز« احساس کرد در 75 سالگی توانایی 
اداره چنین مجموعه بزرگی را ندارد؛ به همین خاطر هم امتیاز تمام مجموعه 
KFC را در برابر مبلغ 2 میلیون دالر به یک گروه سرمایه گذار جوان واگذار کرد.

مردی که لوگو شد
پدر مرغ های کنتاکی از زمانی که سهام شرکتش را واگذار کرد و از روزی که لقب 

کلنلی گرفت، ظاهرش را به کلی تغییر داد.

 او از آن پس و تا آخر عمر، خودش را دقیقًا شبیه همان چهره پیرمردی درآورد 
بلند که  با ریش کمی  KFC می بینیم، پیرمردی  که این روزها روی جعبه های 
همیشه  تا  می زند  گردن  بر  مشکی رنگی  بند  و  می پوشد  سفید  شلواری  و  کت 
لباس  بعد، هیچ گاه  در طول 30 سال  او  برسد.  نظر  به  واقعی  کلنل  یک  شبیه 
آن مرد در ذهن مردم رنگ  تا خاطره  نکرد  تن  به  انظار عمومی  در  را  دیگری 

عوض نکند.

مرغ کنتاکی که هارولد سندرز آن را تولید می کرد، طعمی خاص داشت.

خوشمزه متفاوت
و  محبوب  اندازه  این  تا  را  او  که  داشت  مرغ ها  بقیه  با  تفاوتی  چه  کنتاکی  مرغ 

هنوز  مشتری ها  که  داشت  جدیدی  ویژگی  چه  مرغ  این  بود؟  کرده  پرطرفدار 
هم برای خوردنش سر و دست می شکنند؟ جزییات پخت کنتاکی و ادویه های 
همین قدر  اما  است  اسرار  جزو  هم  هنوز  خوشمزه،  مرغ  این  در  شده  استفاده 
می دانیم که عمومًا مرغ های سرخ شده در یک قابلمه پر روغن سرخ می شود، با 
این تفاوت که مرغ کنتاکی در محفظه روغن غوطه ور نشده و برای همین، طعم 
بهتری دارد.درباره روش مزه دار کردن آن باید بگوییم که دستور پخت ویژه این 
نوع مرغ در جوالی سال 1940 میالدی به ثبت رسیده و برای پخت هر مرغ، از 
نمک  که  است  شده  استفاده  گوناگون  نسبت های  با  مختلف  ادویه   11 مخلوط 
و فلفل، ادویه اصلی این خوراکی هستند، چنان که آقای »سندرز« همیشه در 
مصاحبه هایش گفته بود: »نمک و فلفل باید همیشه حاضر باشد. هر آدمی در 
دنیا باید یک بسته نمک و یک قوطی فلفل در کمد آشپزخانه اش داشته باشد تا 

مزه غذاهایش خوب شود.«

شاید برایتان عجیب باشد اما نوآوری آقای کنتاکی، ارتباط هایی هم به شرایط 
جهانی داشت. در دهه 1940 میالدی با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم و کمبود 
سوخت در جهان، پخت و پزهای سریع تر برای صرفه جویی در مصرف سوخت 

طرفدارانی پیدا کرده بود. 

سندرز هم از این فرصت استفاده کرد و با ساخت محفظه تحت فشار برای سرخ 
کردن مرغ، محصولش را در زمان کمتری آماده کرد. البته او همیشه معتقد بود 

این روش پخت در خوشمزه تر شدن خوراک هم بی تأثیر نیست.
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اگر موفق هم باشند، ممکن است گرفتار  کارآفرینان و مدیران، حتی 
دام ها و اشتباهاتی شوند که بر موفقیت آنان در آینده تأثیرگذار خواهد 

بود.

در اینجا به 9 مورد از این دام ها و اشتباهات اشاره می شود:

1- شروع با شرکای نامناسب
صرف  می کنند.  اشتباه  شریک  انتخاب  در  کارآفرینان  موارد،  از  خیلی  در 
اینکه با کسی دوست هستید یا فردی اشتیاق شراکت با شما دارد نمی تواند 

مالک درستی برای انتخاب شریک باشد. 

افراد مناسب را پیدا  باید وقت بیشتری صرف کنید و  انتخاب شریک  برای 
کنید.

2- جذب سرمایه فقط به خاطر اینکه می توانند
پیشنهادهای  با  می شوند  راه اندازی  موفق  کارآفرین  یک  با  که  شرکت هایی 
یک  وقتی  سرمایه  افزایش  می شوند.  روبرو  سرمایه گذارها  سوی  از  زیادی 
این  است.  کارآفرینان  معمول  اشتباهات  از  یکی  ندارد  نیازی  آن  به  شرکت 
کار بر سهم خود کارآفرین تأثیر می گذارد و عالوه بر آن، انباشت سرمایه ای به 

وجود می آورد که نمی دانند با آن چکار کنند و تمرکز شرکت را بر هم می زند.

و  شخصیت  خاطر  به  انسانی  نیروی  جذب   -3
شهرت فرد کارآفرین

برای  و موفق است  آن فردی مشهور  که مدیر  با شرکتی  جذابیت همکاری 
نیروی انسانی باالست. اما گره زدن یک شرکت به یک فرد خاص خطرناک 

است.

این باعث می شود افراد به دالیل اشتباه تمایل به استخدام در شرکت داشته 

باشند. بهتر است وقتی افراد به شرکت شما فکر می کنند به خاطر مسائلی 
که حل می کنید یا پاسخ می دهید باشد نه به خاطر افرادی که راه حل ها را 

ارائه می کنند.

شرکت  مناسب  که  انسانی  نیروی  استخدام   -4
نیستند

یکی از دام های معمول برای کارآفرینان، استخدام یک فرد به خاطر فشار 
شونده  استخدام  فرد  خود  اعتبار  خاطر  به  یا  سرمایه گذار  یا  هیئت مدیره 

اشتباهی که ممکن است شما هم مرتکب شوید

برگرفته از:  موسسه راهکار مدیریت
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است. معیار استخدام باید تناسب فرد با شرکت باشد. آیا فرد برای نقش در 
نظر گرفته شده مناسب است؟ آیا با فرهنگ سازمانی شرکت تناسب دارد؟ 

بعد از یک سال هنوز با شرکت تناسب منطقی خواهد داشت؟

5- گیر کردن در گذشته
از بهترین  بعضی مدیران فکر می کنند همه چیز را می دانند. آنان معتقدند 
بهترین  به  و  کرده اند  انتخاب  را  جهت  بهترین  می کنند،  استفاده  فناوری 

شکل شرکت را سازماندهی کرده اند.

به عنوان بنیان گذار شرکت، این افراد حرف آخر را می زنند و کارکنان اغلب 
حال  در  همیشه  مفاهیم  و  روش ها  می کنند.  محقق  را  آنان  خواسته های 
تغییر هستند و ضروری است که همواره به دنبال روش هایی برای بهبود و 

پذیرای اجرای آن ها بود.

6- با خود صادق نبودن
خیلی از کارآفرینان به اشتباه خود را متقاعد می کنند که همه چیز به خوبی 
خیلی  هست  مثبت  و  خوب  همه چیز  اینکه  به  کردن  وانمود  می رود.  پیش 
ساده تر از با خود صادق بودن است. بعد از صرف زمان نسبتًا زیاد برای شرکت، 
سخت خواهد بود که تشخیص دهند جهت شرکت در راستای مناسب نیست 
خوش بین بودن قطعًا خوب است اما برای کارآفرینان شرایط کشنده ای است 

اگر نتوانند تشخیص دهند که شرکت در جهت موفقیت حرکت نمی کند.

7- بیش از حد سر خود را شلوغ کردن
خیلی  کار،  تفویض  شوند  انجام  خاصی  روش  به  کارها  می خواهید  وقتی 
را  کارها  که  کارآفرینانی  می شود  بزرگ  شرکت  وقتی  بود.  خواهد  دشوار 
تفویض نمی کنند به مشکل برمی خورند؛ در هر کاری، به عنوان مثال: کار 
با شبکه های اجتماعی، ایجاد وب سایت، صدور فاکتور و تصمیم برای هر 
استخدام. این کارآفرینان کارکنان خوب را که نیازمند آزادی عمل هستند 

از دست می دهند.

در عوض، تمرکز اصلی آنان باید بر استخدام و نگهداشت بهترین افراد باشد 
و اجازه دهند که آنان ایده ها و کارها را اجرا کنند.

8- دل نکندن از هزینه های هدر رفته و اصرار به 
ادامه شرایط فعلی

زمان و پول صرف ایده، کار، پروژه یا نیروی انسانی شده است و حاال متوجه 
تصمیم  باید  نیست.  سودمند  یا  اقتصادی  مختلف،  دالیل  به  که  شده ایم 
هزینه  که  دلیل  این  به  نمی کنیم  را  کار  این  اما  کنیم  رها  را  آن  که  بگیریم 

زیادی برای آن کرده ایم.

با این رویکرد، عالوه بر اینکه دوباره برای چیز بی فایده ای هزینه می کنیم از 
پرداختن به ایده های دیگر بازمی مانیم.

و  کار  بین  تعادل  حفظ  و  ایجاد  در  شکست   -9
زندگی

بعضی کارآفرینان فکر می کنند، که کارشان مهم ترین چیز در جهان است و 
بیشتر زمانشان صرف فکر کردن و فعالیت مربوط به کارشان می شود. ادامه 
فرد  اثربخشی  و  کارایی  درنتیجه  و  انرژی  توان،  کاهش  موجب  شرایط  این 

خواهد شد.
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درمان مؤثر گردن درد

گردآورنده: واحد تحقیق و توسعه شرکت پیگیر

نشستن متمادی بر پشت میز کار آن هم حدود هفت الی هشت ساعت کاری 
بس دشــوار است که اغلب کارمندان به آن مشغول هستند. حال تصور کنید 
که اگر شــرایط محیطی بــه خصوص میز و صندلی با وضعیت جســمانی فرد 
مطابقت نداشــته و اساسًا اســتاندارد نباشــد، چه میزان می تواند در ایجاد 
دردهــای ســتون فقراتی نقش داشــته باشــد و در نتیجه بر کارایــی فرد نیز 
تاثیر گذار باشــد.در میان درد های ستون فقرات یکی از شایع ترین دردهایی 
که در میان کارمندان و اصواًل افرادی که به جهت شــرایط شغلی شــان مدت 

زیادی با گردن خمیده کار می کنند بسیار دیده می شود، گردن درد است.
شــاید برایتان جالب باشــد که بدانید ســر هر انســانی حدود چهار الی پنج 
کیلوگرم وزن دارد. وظیفه تحمل این وزن نسبتًا سنگین را مهره های قسمت 
فوقانی ستون فقرات و ماهیچه های اطراف آن برعهده دارند. هنگامی که این 
بار ســنگین به حالت عمودی قرار گیرد این وزن بین ماهیچه ها و مهره ها به 
میزان مســاوی تقسیم می شــود ولی درصورتی که به مدت طوالنی وضعیتی 
متفاوت و خمیده به جلو داشــته باشد، این فشار وزن بر روی ساختار نسبتًا 
ظریــف و کوچک گردن افزایــش یافتــه و درنتیجه دردهــای گردنی حادث 

می شود.
درحالی که حتی با وجود شــرایط شغلی نامناسب و فشارهای ناشی از آن نیز 
شــما می توانید با تغییر در عادت های بد نشســتن و انجام تمرین های بسیار 
ساده، در طول مدت کار از بروز مشکالت گردن خود تا حد زیادی جلوگیری 
کنید. در ضمن الزم به ذکر است بسیاری از سردردهای تنشی نیز از وضعیت 
نامطلوب گردن و شانه ها نشــأت می گیرد. با بهبود این وضعیت سردردهای 
به ظاهر بدون دلیل شــما نیز درمان می شود. در همین راستا به پیشنهادات 

و نکات زیر توجه کنید:
 

انجام  برای  مناسب  صندلی  و  میز  انتخاب   -1
کار:

میز و صندلی ای که قرار اســت یك کارمنــد و یا هر فرد دیگری مدت طوالنی 
بر روی آن نشســته و به کار مشغول شــود، می بایست از استانداردهای الزم 

به لحاظ ارتفاع سطح میز نســبت به زمین و نسبت به کف صندلی برخوردار 
باشــد. این ارتفاع اســتاندارد با توجه به قد کاربر نسبت به زمین 58  الی 71 

سانتی متر است.
در ضمن صندلــی انتخابی برای کار کردن طوالنی مدت باید دارای شــرایط 

زیر باشد:
الف- کف و پشــتی آن متحرك باشــد تا با توجه به قد فرد ارتفاع آن 

نسبت به میز تنظیم شود. 

ب- از پشتی بلند و درواقع تکیه گاه مناســبی برای حمایت از ستون 
فقرات و گردن برخوردار باشد.

نکته: برای حمایت بیشــتر گردن در صــورت ابتال به دردهــای آن ناحیه، 
از بالشــتک های مخصــوص و یا تکه حولــه ای که به صورت لولــه ای درآمده 
اســتفاده کنید. این بالشــتك و یا حوله حمایت مضاعفی برای گردن خواهد 
بــود. این کار را در هنگام مســافرت های طوالنی مدت در ماشــین و هواپیما 

نیز انجام دهید.
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2- به خودتان استراحت دهید:
همچنآنکه پاهای شما پس از ایستادن در مدت زیاد به استراحت نیاز دارد، 
در نشســتن طوالنی  مدت و پی درپی نیز ســتون فقرات به طور کلی از ناحیه 

گردن گرفته تا کمر به استراحت و تجدید قوا نیازمند است.
بنابراین پس از حداکثر یك ســاعت نشستن پیاپی پشت میز و یا حتی پشت 
فرمان اتومبیل، محل خود را ترک کرده و با انجام تمرینات مناســب عضالت 

را تقویت کند.
پیش از این همه افراد برای ورزش دادن گردنشــان حرکاتی چرخشی و خم 
کردن هایی ناگهانی و سریع به طرفین را انجام می دادند و انتظار نیز داشتند 
با این حرکات، عضالت به اصطالح خشــك شــده آن ها نرم شــده و درد آرام 
شود. حال آنکه امروزه ثابت شده است این قبیل تمرین های سریع نه تنها از 
دردهای گردن نمی کاهــد بلکه می تواند صدمات جدی به مهره های آن وارد 

کند.
لــذا متخصصین مربوطــه تمرینات خاصی را به عنــوان ورزش های گردن به 
افراد عادی و حتــی مبتالیان به گردن درد توصیــه می کنند که به مهم ترین 

آن ها در زیر خواهیم پرداخت:
الف- صورت خود را به سمت شانه راست برگردانده و به آرامی حرکت 

نیم دایره ای را به سمت شانه چپ ادامه دهید.
این کار را در مدت زمان 20 الی 25 ثانیه و 10 بار در روز انجام دهید.

ب- حرکات کششی گردن:
ابتدا سر را به طرف پایین خم کرده به صورتی که چانه به قفسه سینه برسد. 
در این حالت تا شــماره 10 بشــمارید ســپس ســر را به طرف باال خم کرده و 

سقف را نظاره کنید. در این حالت نیز تا 10 شماره کنید.

حال سر را به طرف یك شانه برگردانده و با دست طرف مقابل با فشار بر روی 
چانه، سر را به طرف شانه هل دهید تا درواقع چانه به موازات قرار گیرد. این 
کار را با طرف دیگر نیز تکرار کنید. فقط به خاطر داشــته باشد به هنگام قرار 

گرفتن در هر یك از این وضعیت ها شمردن تا عدد 10 الزامی است.
در حرکت دیگر کششــی سر را به طرف یك شانه خم کرده به صورتی که گوش 
به شانه نزدیک شود. حال دست همان سمت را بر روی گیجگاه سمت مقابل 
قرار داده و با فشــار اندک، به خم شدن و نزدیک تر شدن گوش به شانه کمک 

کنید.

ج- حرکات مقاومتی:
دســت را بر روی پیشانی قرار داده و آن را به سمت عقب برده و هم زمان سر 
را به ســمت جلو فشــار دهید. بدون آنکه ســر حرکتی کرده و تغییر وضعیت 
پیدا کند. ســپس دست را در ناحیه پشت ســر قرار داده و آن را به جلو و سر 
را بــه عقب هل دهید.در حرکت بعد دســت را در یك طرف ناحیه گیجگاهی 
قرار داده و دست و سر را به طرف یکدیگر فشار دهید. این کار را در دو طرف 
ســر انجام دهید. الزم به ذکر است قرار گرفتن در هر یك از وضعیت های فوق 
به مدت 10 ثانیه ضروری اســت. این حرکات را روزی ســه بار و هر بار شش 

دفعه انجام دهید.

نکته:در کلیه تمرین های فوق هــدف انقباض و کشــش و درنهایت تقویت 
عضــالت ناحیه گردن اســت و مزیت اصلی آن ها این اســت که بــرای انجام 
دادنشــان به هیچ فضای خاصی نیاز نبوده و در هر شــرایطی حتی پشت میز 

کار نیز انجام پذیر است. 
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محل نگهداری
 دمای

نگهداری
 مدت زمان
نگهداری

نام محصول ردیف

خارج و داخل یخچال دمای محیط حداکثر 6 ماه شیر استریلیزه 1

داخل یخچال 1-4 oC حداکثر 3 روز شیر پاستوریزه 2

داخل یخچال 1-4 oC حداکثر 3 ماه شیر کاکائو استریلیزه 3

داخل یخچال 1-4 oC حداکثر 3 ماه خامه استریلیزه 4

داخل فریزر زیر صفر  حداکثر 1
سال کره پاستوریزه 5

داخل یخچال 1-4 oC  حداکثر 1
سال کشک مایع 6

داخل فریزر زیر صفر بستنی 1 سال 7

داخل یخچال 1-6 oC 3 ماه دوغ 8

داخل یخچال 1-4 oC 30 روز ماست 9

داخل یخچال 1-4 oC 6 ماه پنیر 10

داخل فریزر زیر صفر 6 ماه پنیر پیتزا 11

شرایط و مدت نگهداری مواد غذایی

گردآورنده: واحد تحقیق و توسعه شرکت پیگیر
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محل نگهداری
 دمای

نگهداری
 مدت زمان
نگهداری

نام محصول ردیف

داخل یخچال 1-6 oC 40 روز کشک تهیه شده از ماست 12

داخل یخچال 1-6 oC 40 روز پنیر خامه ای 13

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 2 سال انواع رشته و ماکارونی 14

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 12-8 ماه  انواع آرد گندم، برنج، غالت

و حبوبات 15

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 1 سال انواع آرد سوخاری 16

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 2 سال سوپ های خشک 17

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط پودر کاکائو قهوه 1 سال 18

داخل یخچال 1-4 oC حداکثر 3 روز شیرینی ها 19

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 18-8 روز پودر غذای فوری 20

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 2-1 ماه کیک 21

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 2 ماه کلوچه 22

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 6 ماه پفک 23

داخل فریزر -18 oC 6 ماه همبرگر 24
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محل نگهداری
 دمای

نگهداری
 مدت زمان
نگهداری

نام محصول ردیف

داخل یخچال 0-4 oC 12 ساعت گوشت چرخ شده 25

داخل فریزر -18 oC 3 ماه گوشت چرخ شده 26

داخل یخچال 0-4 oC 2 تا 3 روز  قطعات گوشت گاو
بسته بندی شده 27

داخل فریزر -18 oC 3 ماه  قطعات گوشت گاو
بسته بندی شده 28

داخل یخچال 0-4 oC 3 روز گوشت مرغ تازه 29

داخل فریزر -18 oC 7 تا 12 ماه گوشت طیور 30

داخل یخچال 0-2 oC 1 تا 2 روز ماهی تازه 31

داخل فریزر -18 oC 3 ماه ماهی ُپر چرب 32

داخل فریزر -18 oC 4 تا 5 ماه ماهی کم چرب 33

داخل یخچال 0-4 oC 1 ماه سوسیس و کالباس 34

داخل محیط دمای محیط 2 سال کمپوت و کنسرو 35

دور از تابش مستقیم آفتاب  دمای محیط
و یخچال 6 ماه نوشابه های گازدار 36

در جای خشک دمای محیط 2 سال گالب و عرقیات گیاهی 37

دمای محیط و یخچال  دمای محیط
و یخچال 1 سال آب میوه جات 38

داخل فریزر -18 oC 6 ماه بستنی یخی 39

دمای محیط دمای محیط 12-9 ماه شربت پرتقالی 40
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محل نگهداری
 دمای

نگهداری
 مدت زمان
نگهداری

نام محصول ردیف

داخل محیط دمای محیط 2 سال  شربت سکنجبین، شربت
آلبالو

41

داخل محیط دمای محیط 6 ماه انواع ُسس 42

 دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل
یخچال

2 سال سرکه 43

 دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل
یخچال

1/5 تا 2 سال ترشیجات و شورجات 44

 دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل
یخچال

2 سال رب انار 45

 دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل
یخچال

2 سال رب گوجه فرنگی کنسرو 46

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 2 سال ادویه جات 47

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 2 سال لواشک 48

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 1 سال مواد پرک شده 49

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 2 سال چای 50

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 4 ماه چیپس 51

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 1 سال حبوبات 52

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود 1-6 oC 1 سال پودر نارگیل، گردو، بادام 53
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محل نگهداری
 دمای

نگهداری
 مدت زمان
نگهداری

نام محصول ردیف

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 2 سال پودر ژله 54

داخل یخچال دمای محیط 5-3 روز سبزی خام بسته بندی 55

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 3-2 سال عسل 56

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 1 سال خشکبار 57

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 12-6 ماه  بیسکویت و بیسکویت

کرم دار
58

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 1 سال نمک ید دار 59

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 1 سال شکالت 60

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 1 سال گندم، جو و ذرت کامل 61

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 1 سال موسیر خشک 62

داخل یخچال 2-6 oC 3 تا 4 هفته تخم مرغ 63

خارج یخچال 18-20 oC 1 هفته تخم مرغ 64

 در محیط خشک و خنک
نگهداری شود دمای محیط 2 سال روغن جامد 65

 دور از تابش آفتاب
نگهداری شود دمای محیط 1 سال روغن مایع 66

دمای محیط دمای محیط 2 سال خمیر دندان 67



3535 chicken meat producing chain61 مجله علمی - خبری   بهار 1398  شماره

محل نگهداری
 دمای

نگهداری
 مدت زمان
نگهداری

نام محصول ردیف

دمای محیط دمای محیط 2 سال کرم مرطوب کننده 68

دمای محیط دمای محیط 2 سال مایع ظرفشویی 69

دمای محیط دمای محیط 2 سال صابون مایع 70

دمای محیط دمای محیط 3 سال صابون 71

دمای محیط دمای محیط 3 سال پوشک بچه 72

دمای محیط دمای محیط 3 سال خوشبو کننده هوا 73

دمای محیط دمای محیط 3 سال حشره ُکش پودری 74

داخل فریزر -18 oC 1 سال سبزی آش منجمد
)سرخ نشده(

75

داخل فریزر -18 oC 1 سال سبزی خرد شده
)سرخ شده(

76

داخل فریزر -18 oC 6 ماه پیتزا منجمد 77



رنگ آمیزی جدیدترین سالح برای مبارزه با اضطراب است و قدرت خالقیت را 
 دکتر کتی مالچیودی/ هنر درمانگر و نویسندهارتقا می بخشد. 

آشتی با کودک درون



مرغ مزه دار شده با سیر و پارمزان همراه کدو

از جمله غذاهایی است که مورد استقبال  این غذا 
خانواده شما قرار خواهد گرفت، چون گوشت مرغ 
پنیر  با  کدو  از  ترکیبی  در  و  است  لطیف  بسیار  آن 

پارمزان آب شده و عطر سیر غوطه ور است.

مناسب برای 4 نفردستور پخت
 مدت زمان آماده سازی: 25 دقیقه

مترجم: مهندس هدیه غفوریان

2 عدد . . . . . . . . . سینه  کامل  مرغ )از وسط نصف شده(   .
8قاشق غذاخوری . . . . . . . . . . . . . . . . کره  تکه   تکه  شده  .
نصف پیمانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پودر نان سوخاری .
. نصف پیمانه . . . . . . . . . . . . پنیر پارمزان رنده شده  .
یک قاشق غذاخوری . . . . . . پنیر پارمزان تکه شده  .
یک چهارم پیمانه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د ر آ
دو عدد . . . . . . . . . . . . . . . . کدو سبز متوسط خرد شده  .
. دو حبه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سیر رنده شده  .

مواد الزم
هــر طرف آن را به مــدت 3 الی 4 دقیقه بپزید، به طــوری که هم زمان هم 
داخل مرغ بپزد و هم ســطح خارجی ســوخاری شــود، از ماهی تابه خارج 

کنید و کناری بگذارید.

2

دو قاشــق غذاخوری کره به ماهی تابه اضافه کنید، برای یک دقیقه با سیری 
کــه از قبل رنــده کردید آن را حرارت دهید، کدو ســبز را به ماهی تابه اضافه 
کرده تا وقتی که ســرخ شــود. نمک، فلفل و یک ق غ پنیر پارمزان به کدوها 
اضافه کنید. مرغ ها را دوباره به ماهی تابه برگردانید و برای یک تا چند دقیقه 

حرارت دهید و سرو نماید.

3

در یک ماهی تابه بزرگ روی شــعله متوسط دو ق غ کره را آب کنید. برای 
آماده ســازی ابتدا 4 قاشــق غذاخوری کره باقی مانــده را در یک ظرف نرم 
کنیــد، در ظرف دیگر پودر نان ســوخاری، پنیر پارمــزان و آرد را مخلوط 
نماییــد. گوشــت مرغ را ابتــدا به کره آغشــته کنید و بعــد در ظرف بعدی 

گذاشته و تمام سطح آن را با مخلوط موجود کاور کنید.

1

فیبر

کدو

مس

منیزیم

پتاسیم

فسفر

C ویتامین

A ویتامین

ریبوفالوین




