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تاثیرات تغذیه ی سطوح باالی ال– آرژنین در دوره ی آغازین بر تولید و 
کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی )بخش دوم(

نتایج و بحث 

وزن 10 روزگی )P>0/05(، افزایش وزن روزانه )P>0/01( و بازده 

جیره  آرژنین  باالی  سطوح  با  معناداری  طور  به   )P>0/05( غذایی 

مقایسه  در   ۳ غذایی  جیره  در  افزایش  این  و  یافت  افزایش  غذایی 

در  که  حالی  است  در  این   .)۲ )جدول  بود  بیشرتین  شاهد  گروه  با 

قرار  غذایی  جیره های  تأثیر  تحت  خوراک  مرصف  پیش رو  پژوهش 

نتایج  با  مشابه  پژوهش  این  نتایج   .)۲ )جدول   ،)P<0/05(نگرفت

)Nall et al. )2009( ، Munir et al. )2009( ،Kwak et al. )2001 و  

)Yao et al. )2011 بود. 

مورد  در  پژوهش  این  با  مشابهی  نتایج   Jahanian.)2009( چه  اگر 

افزایش  ولی  کرد،  گزارش  خوراک  تبدیل  رضیب  و  وزن  های  شاخصه 

کرد.  گزارش  نیز  را  جیره  در  آرژنین  افزایش  با  خوراک  مرصف  معنادار 

مقدار  به  آرژنین  خوراکی  مکمل  که  دادند  نشان   Yao et al.  )2011(

1 درصد جیره در خوک های ۲1 روزه به مدت ۷ روز، اثری بر مرصف 

را  خوراک  بازده  و  روزانه  وزن  افزایش  که  حالی  در  نداشت،  خوراک 

افزایش داد. 

)Nall et al . )2009 گزارش کردند که مرصف آرژنین در موش صحرایی 

وزن نهایی بدن را افزایش داد. 

)kwak et al. )2001 نشان دادند که استفاده از1/5۳ درصد آرژنین 

در جیره جوجه های گوشتی به مدت ۲ هفته )از هفته دوم تا چهارم( 

بازده  بهبود  موجب  جیره،  در  آرژنین  درصد   0/5۳ مرصف  مقابل  در 

خوراک و افزایش وزن بدن در گروه دریافت کننده مکمل آرژنین شد.

.Jahanian گزارش کرد در جوجه های گوشتی که جیره های   )2009(

درصد   1۲0 و   110  ،100  ،۹0  ،۸0 ترتیب  به  آرژنین  سطح   5 حاوی 

NRC را دریافت کردند، کمبود  آرژنین توصیه شده براساس )1994( 

افزایش  و  بدن  وزن  خوراک،  مرصف  کاهش  موجب  جیره  در  آرژنین 

رضیب تبدیل خوراک شد. 

به  آرژنین  درصد   ۲ افزودن  که  کردند  گزارش   Munir et al.  )2009(

خوراک جوجه های گوشتی از 1 روزگی و در طول دوره پرورش، باعث 

افزایش وزن بدن آن ها شد.

ترجمه و تنظیم: مرضیه ابراهیمی ۱، احمد زارع شحنه ۲، محمود شیوازاد ۳ و زربخت انصاری پیررسائی ۴

۱. استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیز ۲و۳. استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

۴. استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

برگرفته از: مجله دامپزشک شماره ۷۹
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جدول ۲- اثر جیره های غذایی دارای سطوح باالی آرژنین بر عملکرد رشد و تولید گوشت

صفات اندازه گیری شده1

درصد آرژنین قابل هضم جیره های غذایی براساس کاتالوگ راس

 100 درصد
 آرژنین قابل هضم 
)جیره ی غذایی 1(

 15۳ درصد 
آرژنین قابل هضم 
)جیره ی غذایی ۲(

 16۸ درصد
 آرژنین قابل هضم 
)جیره غذایی ۳(

 1۸۳ درصد
 آرژنین قابل هضم 
)جیره غذایی 4(

P-value

ویژگی های مربوط به عملکرد رشد۲ 

0/11c1۸/۹۲+0/1۲ab1۹/۲۹+0/10a1۸/۷۹+0/11bc0/01+1۸/44افزایش وزن روزانه 10-1  روزگی )گرم(
0/150/14+0/15۲۸/5۹+0/1۷۲۸/۷۳+0/16۲۸/۹1+۲۹/15مرصف خوراک روزانه 10-1  روزگی )گرم(

0/0۲a1/5۳+0/0۲ab1/4۹+0/0۲b1/5۲+0/0۲ab0/04+1/5۸رضیب تبدیل خوراک 10-1  روزگی
0/01b0/65+0/01ab0/6۷+0/01a0/66+0/01a0/04+0/6۳بازده خوراک 10-1  روزگی

1/1۷b۲۲۸/۷5+1/۲5a۲۳0/۳۳+1/1۲a۲۲۷/0۸+1/14ab0/0۳+۲۲5/0۸وزن زنده بدن در 10 روزگی )گرم(
ویژگی های مربوط به الشه۳ 

0/15c55/61+0/16b56/۳+0/15a55/15+0/15b>0/01+54/5۳بازده الشه
0/66c۳6/۹5+0/۷1b40/1۹+0/6۳a۳4/۷0+0/64>0/01+۳۲/15وزن ماهیچه سینه ای)گرم(

0/۲4d16/1۳+0/۲6b1۷/4۲+0/۲۳a15/۲6+0/۲۳c>0/01+14/۲6وزن نسبی ماهیچه سینه ای به وزن بدن
0/4۸c۳5/۳۹+0/51b۳۸/1۸+0/46a۳۳/۷6+0/46b>0/01+۳1/۷4وزن ران )گرم(

0/1۹c15/46+0/۲0b16/56+0/1۸a14/۸5+0/1۸b>0/01+14/0۹وزن نسبی ران به وزن بدن

.)P>0/05( می باشند.  در هر سطر میانگین های با حروف مشابه اختالف معنی داری به لحاظ آماری ندارند+ SEM  1. داده ها شامل میانگین
۲. داده ها به  صورت گروهی آنالیز و گزارش شده است.

۳. داده ها به صورت میانگین ۳ جوجه کشتارشده در هر گروه آنالیز و گزارش شده است.

زنده  وزن  با  مقایسه  در  الشه  بازده  بر  آرژنین  غذایی  جیره  اثر 

)P>0/01(، وزن ماهیچه سینه ای )P>0/01(، وزن نسبی ماهیچه 

و   )P>0/01( ران  ماهیچه  وزن   ،)P>0/01( بدن  وزن  به  سینه ای 

وزن نسبی ماهیچه ران به وزن بدن )P>0/01( همگی معنادار بود و 

بیشرتین افزایش در تولید الشه و تولید گوشت در جیره غذایی سوم 

)16۸ درصد آرژنین قابل هضم( مشاهده شد )جدول ۲(. 

 ،Jobgen et al.)2009( نتایج  مشابه  حارض  پژوهش  نتایج 

)2009( ،Fernandes et al. )2010( .Jiao et al و )Wu et al. )2011 بود. 

)Jobgen et al.)2009 گزارش کردند که مکمل آرژنین در آب خوراکی 

در  ماهیچه  وزن  معنادار  افزایش  هفته   1۲ مدت  به  چاق  موش های 

طول دوره پرورش را در گروه دریافت کننده آرژنین در پی داشته است. 

 ،100  ،۸0( آرژنین  مختلف  سطوح  مقایسه  با   Jiao et al.)2010(

آرژنین  مکمل  که  دادند  نشان   )NRC احتیاجات  درصد   140 و   1۲0

افزایش می دهد و  را  به طور معناداری رشد ماهیچه های ران و سینه 

با افزایش سطح آرژنین این افزایش به خصوص در ماهیچه سینه ای 

بیشرت مشاهده می شود. )Fernandes et al.)2009  نشان دادند که 5 

سطح خوراکی آرژنین )1/۳۹، 1/4۹، 1/5۸، 1/6۹ و 1/۷۹ درصد( 

با نسبت های آرژنین به الیزین به ترتیب 1/10۳، 1/1۸۳، 1/۲6۲، 

مرحله  در  درصد(   1/۲6 الیزین  ثابت  )مقدار   1/4۲1 و   1/۳41

آغازین )1 تا ۲1 روزگی(، موجب افزایش وزن ماهیچه سینه ای و فیله 

 ۲1 و   14 روزهای  در  میوفیربیل  قطر  و   ۲1 و   ۷ روزهای  در  سینه ای 

شد )Wu et al.)2011 گزارش کردند که مکمل آرژنین در اردک، تولید 

ماهیچه و پروتئین را افزایش داده است.

را  رشد  مختلفی  مسیرهای  طریق  از  آرژنین  که  است  شده  مشخص 

تحت تأثیر قرار می دهد.

و  هاست  پروتئین  اصلی  اجزای  از  یکی  اسیدآمینه  این  اول:  مسیر 

تأمین  پرندگان  در  خوراک  طریق  از  تنها  آرژنین  اینکه  دلیل  به 

پروتئین  سنتز  بر  مستقیمی  اثر  آرژنین  خوراکی  کمبود  می شود، 

 .Jahanian.)2009( می گذارد 

از  را  انسولین  ترشح  آرژنین  که  است  شده  مشخص  دوم:  مسیر 

افزایش  هیپوفیز  از  را  رشد  هورمون  ترشح  و  پانکراس  بتا  سلول های 

رشد  هورمون  اثرات   Floyd et al.)1972(  ،Davis.)1966( می دهد 

 )IGF:1-IGF-II-IGF( انسولینی  شبه  رشد  فاکتورهای  وسیله  به 

رشد  فاکتورهای   .Fernandes et al.)2009( می شود  میانجی گری 

شبه انسولینی نیز تاثیرات آنابولیک بر ماهیچه اسکلتی دارد و تکثیر 

و تمایز سلول های ماهواره ای را افزایش می دهد و تجمع پروتئین های 



جدول ۳- اثر جیره های غذایی دارای سطوح باالی آرژنین بر کیفیت گوشت الشه و فراسنجه های خونی

صفات اندازه گیری شده1

درصد آرژنین قابل هضم جیره های غذایی براساس کاتالوگ راس

 100 درصد
 آرژنین قابل هضم 
)جیره ی غذایی 1(

 15۳ درصد 
آرژنین قابل هضم 
)جیره ی غذایی ۲(

 16۸ درصد
 آرژنین قابل هضم 
)جیره غذایی ۳(

 1۸۳ درصد
 آرژنین قابل هضم 
)جیره غذایی 4(

P-value

فراسنجه های خونی۲ 

0/۷4a106/5۷+0/۷۹b10۲/0۹+0/۷0c۹5/۹4+0/۷۲d>0/01+11۲/۷۸کلسرتول )میلی گرم در دسی لیرت(
0/64a4۲/6۳+0/6۸b۳۹/۳۲+0/61c۳۷/۸۹+0/6۲c>0/01+50/65تری گلیسیرید )میلی گرم در دسی لیرت(

0/۹۲0/۲4+0/۹0۲۳6/۳6+1/01۲۳۸/۸4+0/۹4۲۳۸/۸4+۲۳۷/۳۲گلوکز )میلی گرم در دسی لیرت(
0/1۳a5/۷۹+0/14b5/۲۹+0/1۲c6/40+0/1۲a>0/01+6/6۳اوره )میلی گرم در دسی لیرت(

0/0۳d1/6۲+0/04c1/۷4+0/0۳b۲/15+0/0۳a>0/01+1/۳4تیری یدوتیرونین)نانومول در لیرت(
1/6۷d45/۷۸+0/۷۲c4۹/45+0/64b5۲/5۹+0/65a>0/01+41/44تیروکسین )نانومول در لیرت(

0/0۸c۳/5۹+0/0۸b۳/5۷+0/0۷b4/1۳+0/0۸a>0/01+۳/۲۸نسبت تری یدوتیرونین به تیروکسین)درصد(
ویژگی های مربوط به کیفیت گوشت۳ 

)a*(0/0۸+۳/۷۳قرمزی گوشتc۳/۹1+0/0۸c4/۲5+0/0۷b4/6۷+0/0۷a>0/01
)b*(0/10+6/0۳زردی گوشتa5/۸۳+0/11ab5/۷۳+0/0۹ab5/61+0/10b0/1۳

)L*(1/610/1۸+1/5۸1۹/1۳+1/۷۸1۷/۸6+1/6614/۲6+14/04روشنی گوشت
PH5/۸4+0/0۲a5/۷5+0/0۲b5/۷۳+0/01b5/۷۲+0/0۲b0/01 گوشت ۲4 ساعت پس از کشتار
PH5/۷0+0/00۳a5/60+0/004b5/5۸+0/00۳c5/55+0/00۳d>0/01 گوشت 4۸ ساعت پس از کشتار

0/۳1a10/۸۲+0/۳4b۹/۳۷+0/۳0c۹/1۲+0/۳1c>0/01+1۲/۳۹نیروی برش)نیوتون(

.)P>0/05( می باشند.  در هر سطر میانگین های با حروف مشابه اختالف معنی  داری به لحاظ آماری ندارند + SEM  1. داده ها شامل میانگین
۲. داده ها به صورت میانگین ۲ جوجه کشتار شده در هر گروه آنالیز و گزارش شده است.
۳. داده ها به صورت میانگین ۳ جوجه کشتار شده در هر گروه آنالیز و گزارش شده است.
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میوفیربیلی را از طریق افزایش سنتز و کاهش تجزیه پروتئینی افزایش 

افزایش  طریق  از  جوجه ها  در  آرژنین  از  استفاده  بنابراین  می بخشد؛ 

و  تکثیر  تحریک  و  انسولینی  شبه  رشد  فاکتورهای  و  رشد  هورمون 

تمایز سلول های ماهواره ای قادر است رشد ماهیچه ای را افزایش دهد 

 .Fernandes et al.)2009(

مسیر سوم: آرژنین با افزایش فعالیت آرژیناز، تشکیل اورنیتین )یک 

 .khajali & Widerman.)2010( را در پی دارد )پیش ماده پلی آمینی

تبدیل  پوترسین1  به  را  اورنیتین   )ODC( دکربوکسیالز  اورنیتین 

می کند. سپس اسپرمیدین۲  و اسپرمین۳  به وسیله اضافه شدن توالی 

گروه آمینوپروپیل4  و از طریق عملکرد اسپرمیدین سنتاز5  و اسپرمین 

و  اسپرمیدین  پوترسین،  پلی آمین های  می شوند.  حاصل  سنتاز6 

اسپرمین اثرات محرک رشد دارند که احتماال به دلیل بار مثبت خالص 

تقویت  بدن  در  را  آنابولیکی  عملکردهای  آمین ها  پلی  است.  آنها 

پروتئین  و   RNA ،DNA سنتز  می توان  مثال  به عنوان  که  می کنند 

برد  نام  را  ها  سلول  وسیله  به  آمینه  اسیدهای  جذب  همچنین  و 

.Khajali&Widerman.)2010(

فعالیت  وسیله  به  نیرتیک  اکسید  تولید  طریق  از  چهارم:  مسیر 

و  رشد  بر  آن  اثرات  و  آرژنین  ال-  روی  بر  سنتاز  اکسید  نیرتیک  آنزیم 

 . Jobgen et al. )2006( متابولیسم بدن اعمال شود

  ،)T3(یدوتیرونین تری  هورمون  غلظت  غذایی،  جیره  آرژنین 

T3به  هورمون  نسبت  و   )P>0/01(  ،)T4(تیروکسین  ،)P>0/01(

این   4 غذایی  جیره  در  و  داد  افزایش  را  پالسمایی   )P>0/01(T4

افزایش بیشینه بود )جدول ۳(. 

نتایج پژوهش حارض با نتایج )Riley et al.)1996 موافق و با نتایج 

)Jobgen et al.)2009 در تضاد بود. اگرچه آرژنین اثر معناداری بر 

تری   )P>0/01( کلسرتول  غلظت  نداشت،  پالسمایی  گلوکز  غلظت 

داد.  کاهش  را  پالسمایی   )P>0/01( اوره  و   )P>0/01( گلیرسید 

بیشرتین کاهش در غلظت کلسرتول و تری گلیرسید در جیره غذایی 4 

مشاهده شد، در حالی که بیشرتین کاهش در غلظت اوره پالسمایی در 

جیره غذایی ۳ بود )جدول ۳(. 

1. Putrescine,   2. Spermidine,   3.Spermine,  4.Amino propyl,   5.Spermidine synthase,   6.Spermine synthase
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که مسئول تولید  T3 از T4 است، قادر است T3 جریان خون را به مقدار 

.Vasilatos- Younken et al.)2000(زیادی افزایش دهد

اندازه گیری  رشد  هورمون  غلظت  حارض  پژوهش  در  چه  اگر  بنابراین 

نشد، ولی با توجه به افزایش چشمگیر هورمون های تیروئیدی به ویژه 

T3 در جیره غذایی چهارم، به نظر می رسد افزایش غلظت آرژنین رفته 

رفته غلظت هورمون رشد را افزایش داده است. 

اما در جیره غذایی چهارم این افزایش غلظت هورمون رشد با تحریک 

این  در  رشد  مقدار  از  تیروئیدی،  هورمون های  تولید  اندازه  از  بیش 

)افزایش  تیروئیدی  هورمون های  و  آرژنین  اثر  ترکیب  و  کاسته  گروه 

سوخت و ساز کلی بدن( کاهش شدید متابولیت های مربوط به چربی 

به  چهارم  گروه  در  اوره  افزایش  و  است  داشته  پی  در  را  گروه  این  در 

سبب افزایش سوخت و ساز ناشی از افزایش هورمون های تیروئیدی 

و کاتابولیسم ماهیچه  ای است.

جیره غذایی آرژنین افزایش شاخص قرمزی گوشت ماهیچه سینه ای 

)*a( را در پی داشت )P>0/01( به طوری که در جیره غذایی چهارم 

بیشرتین قرمزی در ماهیچه سینه ای مشاهده شد. این در حالی است 

که افزودن آرژنین به جیره اثری بر زردی )*b( و روشنی )*L( گوشت 

نداشت )جدول ۳(. 

نتایج این پژوهش با نتایج )2010(.Jiao et al و )Ma et al.)2010 که 

اثری از مکمل آرژنین بر قرمزی )*a( گوشت مشاهده نکردند، مخالف 

بود. در پژوهش های پیشین نشان داده شده است که آرژنین از طریق 

است،  رگ ها  گشادی  دهنده  افزایش  عامل  که  نیرتیک  اکسید  تولید 

بافت  جمله  از  و  انسولین  به  حساس  بافت های  به  را  خون  جریان 

Baron et al  .)1995(  ،Baron.)1994( می دهد  افزایش  ماهیچه 

افزایش  رگ ها،  گشادی  بر  آرژنین  اثر  این  می رسد  نظر  به  بنابراین 

میوگلوبین بافتی را در پی داشته و از این طریق قرمزی گوشت افزایش 

یافته است.

 ،Lassala et al.)2010( نتایج   با  مشابه  حارض  پژوهش  نتایج 

و  گلوکز  مورد  در  )Yao et al.)2011بود.  و   Jobgen et al.)2009(

نتایج   Nall et al.)2009( و   Floyd et al.)1966( گلیرسید،  تری 

 Riley et al .)1996( مخالف با نتایج پژوهش حارض را گزارش کردند

نشان دادند که کمبود تغذیه ای آرژنین در ماهی قزل آالی رنگین کمان، 

کبدی  یدیناز  دی  فعالیت  کاهش  و  پالسمایی   T3 و   T4 سطوح  کاهش 

)5D( را که مسئول تبدیل T4 به T3 است، در پی دارد.

آرژنین در آب  افزودن مکمل  )Jobgen et al.)2009 گزارش کردند که 

هورمون  رسمی  غلظت  هفته،   1۲ مدت  به  چاق  های  موش  خوراکی 

رشد، تری یدوتیرونین و تیروکسین را تحت تأثیر قرار نداد، ولی کاهش 

غلظت رسمی گلوکز، تری گلیرسید و اوره را در پی داشت.

)Lassala et al.)2010 با تزریق آرژنین به میش های آبسنت، کاهش 

سطوح آمونیاک و تری گلیسیرید پالسمایی را گزارش کردند.

)Yao et al.)2011 نشان دادند که مکمل خوراکی آرژنین به مقدار 1 

روز، غلظت پالسمایی   ۷ به مدت  روزه   ۲1 درصد جیره در خوک های 

آمونیاک و اوره را کاهش داد. 

از سویی دیگر در تضاد با پژوهش حارض، )Floyd et al.)1966 نشان 

غلظت  افزایش  موجب  انسان  در  آرژنین  رگی  داخل  تزریق  که  دادند 

پالسمایی گلوکز شد و )Nall et al.)2009 با مرصف آرژنین در موش 

صحرایی، افزایش غلظت پالسمایی گلیرسول را گزارش کردند.

افزایش  در  را  نتیجه  بهرتین   ۳ غذایی  جیره  حارض  پژوهش  در  اینکه 

وزن و تولید ماهیچه داشت، می تواند به این علت باشد که این سطح 

آرژنین قادر بوده از یکسو بهرتین تعادل اسید آمینه ای را ایجاد کند و 

رشد بهرتی داشته باشد؛ از سوی دیگر این سطح آرژنین ممکن است 

با تحریک مسیر نیرتیک اکساید سنتاز و مسیر هورمون رشد تأثیرات 

خود را بر رشد اعمال کند؛ اما با توجه به این نکته که در رسی چهارم، 

پالسمایی  چربی های  کاهش  و  است  یافته  کاهش  وزن  افزایش  این 

یافته  افزایش  پالسمایی  اوره  سطح  دیگر  سوی  از  و  شده  مشاهده 

است، این تغییر روند را می توان به هورمون های تیروئیدی به خصوص 

( در   T4 به   T3 T3 )افزایش نسبت هورمون  افزایش چشمگیر هورمون 

آرژنین  اثر  پیشین  پژوهش های  نتایج  دانست.  مربوط  چهارم  رسی 

داده اند  نشان  تیروئیدی  هورمون های  و  رشد  هورمون  افزایش  بر  را 

)Riley et al. )1966(, Floyd et al.)1996 و نشان داده شده است 

که هورمون رشد با کاهش فعالیت دی یدیناز نوع 5DIII( III( و در 

   )5DI( I نوع   یدیناز  دی  فعالیت  افزایش  و   T3تجزیه کاهش  نتیجه 
/

گوشت   pH کاهش  آرژنین،  غذایی  جیره 
 )P>0/01( ماهیچه سینه ای را در 2۴ ساعت
و ۴8 ساعت پس از کشتار )P>0/01( در پی 
افزایش  با  رفته  رفته  کاهش  این  و  داشت 
کمترین  که  طوری  به  شد؛  بیشتر  آرژنین 
شد  مشاهده   ۴ غذایی  جیره  در   pH



بنابراین در پژوهش حارض ممکن  پی دارد )Schreurs et al.)1995؛ 

pH را به همراه  است افزایش آرژنین با افزایش پروتئین جیره، کاهش 

داشته باشد. 

نیروی برش )P>0/01( نیز با جیره غذایی آرژنین کاهش معناداری 

یافت، به طوری که در جیره غذایی 4 کمرتین نیروی برش مشاهده شد 

)جدول ۳(. مشابه با پژوهش حارض )Jiao et al.)2010 نشان دادند 

که با افزایش آرژنین، نیروی برش کاهش یافت؛ در حالی که در پژوهش 

)Ma et al.)2010 با مرصف 1 یا 5/ 0 درصد آرژنین در جیره خوک ها، 

آرژنین اثری روی نیروی برش گوشت نداشت.

افزایش  با  را  ماهیچه  چربی  محتوای  افزایش   Wu et al.)2011(

چربی  افزایش  مثبت  آثار  مشاهده  به  توجه  با  کردند؛  گزارش  آرژنین 

ماهیچه بر تردی ماهیچه توسط )Chartrin et al.)2006، به نظر می 

داده  بهبود  را  گوشت  تردی  الشه،  چربی  بهبود  طریق  از  آرژنین  رسد 

است.

درون  چربی  افزایش  که  دادند  نشان   Warner et al.)2010(

کالژن  غلظت  از  پیوندی  بافت های  بین  فاصله  افزایش  با  ماهیچه ای 

بافتی می کاهد و به صورت غیر مستقیم تردی را افزایش می دهد. 

ماهیچه ای  فیربهای  کمرت  قطر  که  است  شده  داده  نشان  همچنین، 

)Hurling et al.)1996؛  است  همراه  گوشت  در  بیشرتی  سختی  با 

فیربهای  قطر  افزایش  و  رشد  افزایش  با  آرژنین  دارد  احتمال  بنابراین 

از  ماهیچه ای )Femandes et al.)2009 نیز توانسته باشد قسمتی 

پژوهش ها  اگرچه  کند.  اعمال  گوشت  تردی  بر  را  خود  مثبت  تاثیرات 

سیستم  باال،  حرارت های  درجه  در   pH رسیع  کاهش  که  دادند  نشان 

می دهد  کاهش  را  مرگ  از  پس  تردی  و  می کند  غیرفعال  را  کالپاین 

)Dransfield.)1994، اما با توجه به اینکه در پژوهش حارض کاهش 

pH، ۲4 و 4۸ ساعت بعد از کشتار گزارش شده است و این روند کاهشی 

معمول بوده و از شدت زیان آور برخوردار نبوده است، بنابراین کاهش 

pH اثر زیان آوری بر تردی گوشت نداشته است.

نتیجه گیری 

با توجه به اینکه در پژوهش حارض جیره غذایی سوم )16۸ درصد( 

همزمان  و  داشته  رشد  بهبود  در  را  نتیجه  بهرتین  هضم  قابل  آرژنین 

است،  داده  بهبود  نیز  را  خونی  فراسنجه های  و  الشه  گوشت  کیفیت 

آرژنین به منظور بهبود  بهرتین سطح تغذیه ای و سطح قابل توصیه 

صفات کمی و کیفی گوشت و بهبود فراسنجه های خونی است.
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 ۲4 در  را  سینه ای  ماهیچه  گوشت   pH کاهش  آرژنین،  غذایی  جیره 

پی  در   )P>0/01( کشتار  از  پس  ساعت   4۸ و   )P>0/01( ساعت 

داشت و این کاهش رفته رفته با افزایش آرژنین بیشرت شد؛ به طوری 

نتایج   .)۳ )جدول  شد  مشاهده   4 غذایی  جیره  در   pH کمرتین  که 

پژوهش حارض با نتایج )2010(.Ma et al و )Tan et al.)2009 که 

نشان دادند مرصف 1 درصد آرژنین در جیره خوک اثری بر pH گوشت 

ندارد، مخالف بود.

هورمون های  مقدار  افزایش  که  دادند  نشان   Chiang et al.)2008(

افزایش  است،  همراه  گوشت   pH افزایش  با  بوقلمون  در  تیروئیدی 

ماهیچه ها  در  سلولی  درون  کلسیم  افزایش  تیروئیدی  هورمون های 

 ATP افزایش کلسیم درون سلولی، مرصف  به دنبال  را در پی دارد که 

زمان  در  الکتیک  اسید  و  تولید  کاهش  موجب  که  می یابد  افزایش 

جمود نعشی شده و از افت مناسب pH به منظور بهبود کیفیت الشه 

با    Connely et al.  )1994( ,  Arai et al.)1991( جلوگیری می کند

توجه به اینکه )Tan et al.)2009 با مرصف آرژنین، افزایش گلیکوژن 

ماهیچه را گزارش کردند؛ اگرچه در پژوهش حارض افزایش غلظت های 

هورمون های تیروئیدی در پالسمای جوجه ها با افزایش آرژنین جیره 

افزایش  با  حارض  پژوهش  در  آرژنین  افزایش  است  ممکن  بود،  همراه 

اینکه  به  توجه  با  و  است  بوده  همراه  ماهیچه ای،  گلیکوژن  محتوای 

است،  شده  گیری  اندازه  کشتار  از  پس  ساعت   4۸ و   ۲4 مدت  به   pH

به نظر می رسد برخالف نتایج پژوهش )Tan et al.)2009، به دلیل 

از  است.  شده  مشاهده  ماهیچه ای   pH کاهش  کافی،  فرصت  وجود 

pH را در  سوی دیگر مشخص شده است که کمبود پروتئین، افزایش 

اگرچه در پژوهش حاضر افزایش غلظت های 
هورمون های تیروئیدی در پالسمای جوجه ها 
با افزایش آرژنین جیره همراه بود، ممکن است 
افزایش آرژنین در پژوهش حاضر با افزایش 
بوده  همراه  ماهیچه ای،  گلیکوژن  محتوای 
است و با توجه به اینکه pH به مدت 2۴ و ۴8 
ساعت پس از کشتار اندازه گیری شده است. 
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مقدمه

در  مهمی  نقش  آنها   ،1۹۲0 دهه  در  بیوتیک ها  آنتی  کشف  زمان  از 

و  رشد  بهبود  برای  داشتند.  طیور  صنعت  شکوفایی  و  پیرشفت 

راندمان تبدیل خوراک و جلوگیری از ابتال به عفونت ها به مدت بیش 

با دوزهای درمانی اضافه  آنتی بیوتیک ها در خوراک دام  از 60 سال، 

عملکرد  بهبود  در  بیوتیک ها  آنتی  اثر   .)۲00۷ )کاستانون،  شده اند 

اولین بار توسط )مور و همکاران 1۹46( گزارش شد. نشان دادند که 

افزایش وزن در پرندگان شد. بعد  از اسرتوپتومایسین باعث  استفاده 

)گروشکه  طیور  در   1۹50 دهه  اوایل  در  که  بسیاری  آزمایشات  آن  از 

 )1۹50 همکاران،  و  وایتهیل  1۹50؛  گینیس،  مک  1۹50؛  ایوانز،  و 

و  الف   1۹50 همکاران،  و  لوک  1۹50؛  همکاران،  و  )جوکس  خوک ها 

ب(، و گوساله ها )روسوف و همکاران، 1۹51( انجام دادند این نتایج 

را تأیید کرد. استفاده از آنتی بیوتیک ها یی در خوراک )IFA( به زودی 

به یک روش معمول و تثبیت شده در صنعت دام و طیور تبدیل شد و 

بینی شده است که  تولیدات دامی شد. همچنین پیش  افزایش  باعث 

در  درصد   5 ۳تا  افزایش  طیور  صنعت  در   IFA از  استفاده  خالص  اثر 

رشد و راندمان تبدیل خوراک را به همراه دارد )چوکت، ۲001؛ داهویا 

IFA نقش  که  بنابراین، می توان خاطر نشان کرد  و همکاران، ۲006(. 

)ویراپ،  دارد  دامی  تولیدات  اقتصادی  اثربخشی  به  کمک  در  مهمی 

IFA در بهبود نرخ رشد، کاهش مرگ و  ۲000(. علیرغم تأثیرات مفید 

میر و افزایش مقاومت در برابر بیماری ها، استفاده از آنها همچنین با 

برخی از معایب و چالش ها همراه بود. نگرانی هایی وجود دارد مبنی 

بر این که استفاده از IFA منجر به ایجاد مقاومت باکرتیایی می شود و 

 .)۲01۲ ، WHO( یک تهدید بالقوه برای سالمتی انسان است

ژن های  انتقال  مورد  در  مختلفی  نظرات  هم  هنوز  حال،  این  با 

دارد.  انسانی وجود  پاتوژن های  به  از حیوان  آنتی بیوتیک  به  مقاومت 

مطالعات متعددی نشان داد که ممکن است بین عمل استفاده از آنتی 

بیوتیک های درمانی و ایجاد مقاومت ضد میکروبی در بین میکروفلورها 

ارتباط وجود داشته باشد )اندتز و همکاران، 1۹۹0؛ ویت، 1۹۹۸؛ وگرن 

و همکاران، 1۹۹۹؛ گرکو، ۲001؛ میکاناتا و همکاران، ۲010؛ مدیروس 

گزینه های جایگزین برای آنتی بیوتیک  ها برای به حداکثر رساندن 
رشد و بهبود  بازده خوراک در طیور)بخش نخست(   

ترجمه: انور آموزمهر، دانشجوی دکرتی تغذیه طیور دانشگاه علوم و کشاورزی منابع گرگان 

مدیر تولید رشکت مرغ مادر سیمین جوجه و مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی رشکت پیگیر
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و همکاران، ۲011؛ کوسبی و همکاران، ۲015(.

علیرغم این مباحث در ارتباط با نقش استفاده از IFA در ارائه مقاومت 

ضد باکرتیایی در برابر پاتوژن های انسانی، اتحادیه اروپا از اول ژانویه 

محرک های  عنوان  به  را  بیوتیک ها  آنتی  از  استفاده  ممنوعیت   ۲006

در   .)۲00۷ کاستانون،  ۲005؛  ریچاردز،  و  )دیبرن  کرد  صادر  رشد 

خوراک  و  دام  در  آنتی بیوتیک ها  از  استفاده  آمریکا،  متحده  ایاالت 

طیور در نتیجه افزایش آگاهی مرصف کننده و تقاضا برای محصوالت 

دامی عاری از آنتی بیوتیک مورد بررسی دقیق تر قرار گرفت. در سال 

۲01۳، سازمان غذا و داروی ایاالت متحده )FDA( از تولید کنندگان 

زدن  برچسب  از  داوطلبانه  که  خواست  مهم  حیوانی  داروهای  عمده 

کنند  جلوگیری  حیوانات  در  رشد  محرک های  عنوان  به  آنها  روی  بر 

برای  دامپزشکی  نظارت  که  گونه ای  به  کنند  اصالح  را  برچسب ها  و 

. FDA.)2013 ، FDA ؛ GFI # 213( مصارف درمانی الزم باشد

FDA همچنان به تقویت دستور کار خود در مورد استفاده معقول از 

آنتی بیوتیک ها در حیوانات تولید کننده مواد غذایی پرداخت و قانون 

اوایل  در  دامپزشکی(  خوراک  )دستورالعمل   VFD از  را  خود  نهایی 

سال ۲015 منترش کرد، و استفاده از آنتی بیوتیک های مهم در خوراک 

در  فقط  آنها  که  طوری  به  داد،  قرار  دامپزشکی  دقیق  نظارت  تحت  را 

در  شوند.  استفاده  حیوانات  سالمتی  از  اطمینان  برای  لزوم  صورت 

اواخر سال ۲015، ایالت کالیفرنیا الیحه ای را تصویب کرد )بیل ۲۷ 

سنا( که ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک ها در خوراک دام  را چه به 

عنوان محرک رشد و چه به عنوان درمان ممنوع کرد.

آینده  در   )AGPs( آنتی بیوتیکی  رشد  محرک های  از  استفاده  کاهش 

کارگیری  به  عمل  است  ممکن  و  می رسد،  نظر  به  ناپذیر  اجتناب 

از نظر  و محدودیت صادرات  بازار  دلیل محدودیت  به  آنتی بیوتیک ها 

به  توجه  با  ریچاردز،۲005(.  و  )دیبرن  باشد  عملی  غیر  اقتصادی 

گزینه های  برای  تالش   ،AGP از  استفاده  مورد  در  عمده  نگرانی های 

آنتی بیوتیک ها در جیره   از  استفاده  به منظور کاهش  جایگزین جدید 

حیوانات طی سالها گسرتش یافته است. در دو دهه گذشته، تحقیقات 

بهبود  یا  حفظ  برای  آنتی بیوتیکی  جایگزین های  توسعه  بر  زیادی 

بر  بررسی  این  بنابراین،  است.  شده  متمرکز  طیور  عملکرد  و  سالمت 

دانش فعلی مربوط به چندین اسرتاتژی کار شده برای بهبود عملکرد 

برای  جایگزین  چند  از  ای  خالصه  و  است  شده  متمرکز  طیور  رشد 

شیوه های  و  آنها  کارآیی  مورد  در  توضیحی  همراه  به  آنتی بیوتیک ها 

عملکرد ارائه می دهد.

)AGP( مکانیسم عملکرد آنتی بیوتیک های محرک رشد

پیرشفت موفقیت آمیز جایگزین های آنتی بیوتیکی، حداقل تا حدودی، 

برای  مختلفی  ایده های  است.  متکی  AGP ها  عمل  مکانیسم  درک  به 

توضیح دلیل افزایش رشد به واسطه استفاده از  آنتی بیوتیک ها ارائه 

شده است، اما تا به امروز توضیحی روشن در دست نیست. نظریه های 

داده  ارتباط  آنها  باکرتیایی  ضد  عمل  با  را  آنها  اثربخشی  مقدماتی، 

روده  میکروفلور  تنوع  یا  کلی  تعداد  کاهش  با  می شد  تصور  که  است، 

به  منجر  که   )1۹۷۸ ویسک،  1۹61؛  )فرانسویس،  می یابد  تعدیل 

میکروبی  متابولیت های  کاهش  و  مغذی  مواد  برای  رقابت  کاهش 

می گردد که بر رشد تأثیر می گذارند )اسید آمینه و کاتابولیسم صفرا( 

ناربورگ  ۲00۲؛  همکاران،  و  گاسکینز  1۹۸۷؛  داشکویچز،  و  )فایرن 

تکذیب   )۲00۷ )نیولد،  توسط  نظریه  این   .)۲004 همکاران،  و 

تعامل  از  ناشی  آنتی بیوتیک ها  مفید  اثرات  که  داشت  اظهار  و  شد، 

آنها  رشد  مهارکننده  اثر  نه  و  است  میزبان  ایمنی  سلول های  با  آنها 

پاسخ  آنتی بیوتیک ها  که  کرد  فرض  وی  گوارش.  دستگاه  برمیکروفلور 

التهابی را کاهش داده و بنابراین تولید سیتوکین های پیش التهابی را 

کاهش می دهند که باعث کاهش اشتها و تحریک کاتابولیسم عضالت 

می شوند. نقش ضد التهابیAGP باعث کاهش انرژی مرصفی و هدایت 

آن به سمت تولید می شود )نیولد، ۲00۷(.

AGP در  اگرچه هنوز اجماع واضح و روشنی درباره چگونگی عملکرد 

پیدایش  که)با  است  مشخص  اکنون  اما  ندارد،  وجود  علمی  جامعه 

بیولوژی مولکولی جدید و تکنیک های بیوانفورماتیک جدید( تغییرات 

که  می دهد  رخ  زمانی  تنوع(  و  )ساختار  میکروفلور  ترکیبات  در 

باشند  شده  گنجانده  حیوانات  غذایی  رژیم های  در  آنتی بیوتیک ها 

)دومونسیکس و همکاران، ۲006؛ پدروسو و همکاران، ۲006؛ وایس و 

سیراگوسا، ۲00۷؛ لین و همکاران، ۲01۳(. این تغییرات ممکن است 

توانایی  که  شود  متعادل  و  بهینه  میکروفلور  یک  به  منجر  نهایت  در 

برداشت  افزایش  باعث  و  باشد،  نداشته  را  التهابی  پاسخ  تحریک 

انرژی از مواد مغذی می شود و به حیوانات کمک می کند تا به پتانسیل 

با   .)۲011 لین،  ؛   ۲011 و همکاران،  ژنتیکی خود برسند )هیوقبارت 

به  باکرتیایی  جمعیت  ویژه  ارتباط  قطعی  طور  به  هم  هنوز  حال،  این 

افزایش رشد و مشخص کردن روش ها / ابزارهای اصالح میکروفلور به 

یک روش مورد نظر، همچنان چالش برانگیز است )لین ، ۲014(. چند 

کار تحقیقاتی برای ارتباط محصوالت باکرتیایی یا آنزیم ها به عملکرد 

نمک های  کننده   هیدرولیز  آنزیم های  فعالیت  کاهش  و  انجامید  بهرت 
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صفراوی )BSH( در روده را نشان داده است. پیشنهاد شده است که 

BSH تولید شده توسط باکرتی های روده، تجزیه اسیدهای صفراوی 

با  AGPها  و  داده  تغییر  را  میزبان  چربی  متابولیسم  و  کند  کاتالیز  را 

را تولید می کنند، عمل  کند )فایرن   BSH کاهش تعداد باکرتی هایی که 

همکاران،  و  گوبان  ۲004؛  همکاران،  و  ناربورگ  1۹۸۷؛  داشکویچز،  و 

۲006؛ لین، ۲014(. 

قرار  معرض  در  که  داد  نشان  موش ها  در  شده  انجام  اخیر  مطالعات 

ترکیب  تنها  نه  درمانی  بیوتیک های  آنتی  درسطح  موش ها  دادن 

با  نیز  را  آنها  متابولیکی  قابلیت  بلکه  تغییرداد،  را  روده  میکروفلور 

از  باالیی  نسبت  استخراج  به  قادر  که  میکروبی  گونه های  انتخاب 

ژنهای  نسخه  )افزایش  داد  تغییر  هستند،  کربوهیدرات ها  از  انرژی 

زنجیره  با  چرب  اسیدهای  به  کربوهیدرات ها  متابولیسم  در  دخیل 

کوتاه )SCFA( )چو و همکاران ، ۲01۲(. 

به نظر می رسد که فنوتیپ محرک رشد با استفاده از میکروفلور با دوز 

کم آنتی بیوتیک به میزبان های بدون باکرتی منتقل می شود، که نشان 

آنتی بیوتیک ها  نه  دارد،  علّی  نقش  تغییریافته  میکروفلور  که  می دهد 

)چو و همکاران، ۲01۲(. 

قرار  که  شد  داده  نشان  موش ها  در  شده  انجام  مطالعات  از  همچنین 

با  زندگی  اولیه  دوران  در  کم  دوز  با  بیوتیک ها  آنتی  معرض  در  گرفنت 

تغییر  و  عارضه  تغییر  و  سن  به  مربوط  میکروفلور  رشد  در  ترسیع 

بیان ژن های دخیل در ایمنی، اثرات متابولیک طوالنی مدت میزبان را 

تحریک می کند )کوکس و همکاران، ۲014(. 

اگرچه اثرات مشاهده شده در موش ها به طور مستقیم نمی توانند به 

حیوانات مزرعه منتقل شوند، اما می توانند بینشی در مورد مکانیسم 

احتمالی عمل ارائه دهند.

محرک  فنوتیپ  که  می رسد  نظر  به 

با  میکروفلور  از  استفاده  با  رشد 

دوز کم آنتی بیوتیک به میزبان های 

می شود،  منتقل  باکرتی  بدون 

میکروفلور  که  می دهد  نشان  که 

نه  دارد،  علّی  نقش  تغییریافته 

آنتی بیوتیک ها 

گروه های جایگزین

داشته   AGPبا مشابهی  مفید  اثرات  دارای  باید  آل  ایده  جایگزین  یک 

مواد  دسرتسی  قابلیت  و  کند  تضمین  را  حیوان  بهینه  عملکرد  باشد، 

به  توجه  با   .)۲011 همکاران،  و  )هویقبارت  دهد  افزایش  را  مغذی 

مکانیسم ارائه شده در مورد عملکرد AGP ها )فعالیت های میکروبیوم 

بر  عالوه  باید  عملی  جایگزین  یک  ایمنی(،  سیستم  کننده  تعدیل  و 

باشد  خاصیت  دو  هر  دارای  رشد،  یا  و  خوراک  تبدیل  بر  مثبت  تأثیر 

)هویقبارت و همکاران، ۲011؛ سیل و همکاران، ۲01۳(. چندین گروه 

از گزینه های جایگزین دیگر در تولید طیور ارائه شده و مورد آزمایش 

قرار گرفته است، از جمله پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ها، سینبیوتیک  ها، 

اسیدهای آلی، آنزیم ها، فیتوژنیک ها و فلزات. گزینه های جدید مانند 

 ،)AMP( میکروبی  ضد  پپتیدهای   ،)IgY( هایپریمون  مرغ  تخم  زرده 

باکرتیوفاژها و خاک رس در سال های اخیرقدم به این عرصه نهاده اند.

پروبیوتیک ها

پروبیوتیک ها، که گاهی اوقات با اصطالح میکروبیوم های تغذیه شده 

مستقیم )DFM( نیز نام گذاری شده اند، به عنوان جایگزین احتمالی 

آنتی بیوتیک ها به منظور بهبود کارایی تولید مورد پذیرش عموم قرار 

گرفته اند )لی و همکاران، ۲010c(. آنها به عنوان "مکمل های خوراکی 

میکروبی زنده که به وسیله بهبود تعادل میکروبی روده اثر سودمندی 

بر روی حیوان میزبان می گذارند " تعریف می شوند )فولر ، 1۹۸۹(. 

تعریف جدیدی که توسط FAO / WHO )۲001( به تصویب رسیده 

است بیان می دارد که: "پروبیوتیک ها محیط کشت های تکی یا مختلط 

توزیع شوند،  در مقادیر کافی  زنده هستند که وقتی  ارگانیسم های  از 

پروبیوتیک ها  می کنند."  ایجاد  میزبان  سالمتی  برای  مزایا  یکرسی 

ممکن  و  باشند  میکرو ارگانیسم  سویه  چند  یا  یک  حاوی  است  ممکن 

یا  افزودنی موجود در خوراک  با سایر مواد  یا همراه  به تنهایی  است 

آب تجویز شوند )تامکه و الوینجر، 1۹۹۸(. راهکارهای کاربرد جدید 

انجام  نیز  جنینی  تخم های  یا  جوجه ها  روی  نمودن  اسپری  مانند 

حال  در  مرغ  تخم  داخل  کاربرد  مانند  بالقوه  روش های  و  می شود 

بررسی است )ولفندن، ۲00۷؛ کوکس و دالول، ۲015(.

انرتوکوکوس،  بیفیدوباکرتیوم،  باسیلوس،  )گونه های  باکرتی ها  انواع 

موارد  برخی  در  و  الکتوکوکوس(  و  اسرتپتوکوکوس  الکتوباسیلوس، 

طیور  در  پروبیوتیک  عنوان  به   )Saccharomyces spp( مخمر 

پاترسون  ۲001؛  همکاران،  و  )سیمون  گرفته اند  قرار  آزمایش  مورد 
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بیشرت   .)۲00۹ کبیر،  ۲005؛  جاکوب،  و  کریگز  ۲00۳؛  بورخولدر،  و 

تحقیقات انجام شده به طور خاص با هدف بررسی تأثیر پروبیوتیک ها 

گوارش  دستگاه  در  بیماری زا  میکروارگانیسم های  تعداد  کاهش  در 

انجام شد. 

پروبیوتیک  اثرات  نیز  تحقیقات  از  توجهی  قابل  مقدار  حال،  این  با 

بررسی  مورد  ظاهری  بیماری  بدون  طیور  عملکرد  و  رشد  بهبود  بر  را 

یکسویه  با  غذایی  رژیم های  مکمل  که  شد  داده  نشان  داده اند.  قرار 

 L. casei, L. fermentum, L. bulgaricus,( الکتوباسیلوس  از  واحد 

جوجه های  در  خوراک  بازده  و  بدن  وزن  بهبود  L. reuteri(باعث 

گوشتی شد )یئو و کیم، 1۹۹۷؛ خان و همکاران، ۲00۷؛ آپاتا، ۲00۸؛ 

نافایچیت و همکاران، ۲011؛ سلیم و همکاران، ۲01۳(. 

داده  الکتوباسیلوس  از  سویه  چند  گوشتی  جوجه های  به  که  زمانی 

و  کاالواتی  1۹۹۸؛  همکاران،  و  )جین  آمد  بدست  مشابهی  نتایج  شد 

همکاران، ۲00۳؛ موکیاه و همکاران، ۲014(. 

 B. coagulans ، B. subtilis ،( باسیلوس  بر  مبتنی  پروبیوتیک های 

B. lichenifarmis و B. amyloliquefaciens( همچنین با موفقیت در 

است  شده  داده  نشان  و  شدند  گرفته  کار  به  طیور  غذایی  جیره های 

 ، همکاران  و  )کاوازونی  هستند  رشد  بر  کننده  تقویت  اثرات  دارای  که 

و  لیو  ۲010؛  گو،  و  وانگ  ۲011a؛   ،  ۲010a  ، همکاران  و  لی  1۹۹۸؛ 

۲014؛  همکاران،  و  احمد  ۲01۲؛  همکاران،  و  سن  ۲01۲؛  همکاران، 

جئونگ و کیم، ۲014؛ پارک و کیم، ۲014(. 

 Enterococcus faecium مانند دیگر  پروبیوتیکی  باکرتی  چندین  کاربرد 

 Clostridium butyricum ،)۲004 ،سلیم و همکاران، ۲00۷؛ کبیر و  همکاران(

لیائو و همکاران،  )یانگ و همکاران، ۲01۲؛ ژائو و همکاران، a ۲01۳؛ 

 )۲014 همکاران،  و  Rhodopseudomonas palustris)ژو   .)۲015

نیز با کاهش رضیب تبدیل خوراک  به طور قابل توجهی افزایش وزن 

روزانه را به همراه داشت. 

چند  پروبیوتیکی  مخلوط های  با  همچنین  تحقیقاتی  آزمایشات 

مخمر  یا  و  مختلف  مفید  باکرتی های  از  ترکیبی  از  متشکل  میکروبی 

را  رشد  محرک  اثر  یک  که  است  گردیده  مشخص  و  است  شده  انجام 

۲004؛  همکاران،  و  هوانگ  1۹۹5؛  هسیه،  و  )چیانگ  می دهد  نشان 

نایب پور و همکاران، ۲00۷؛  مونتزوریوس و همکاران، ۲00۷، ۲010؛ 

طالبی و همکاران، ۲00۸؛ ترشیزی و همکاران، ۲010؛ کیم و همکاران، 

۲01۲؛ بای و همکاران، ۲01۳، علیمحمدی و همکاران، ۲014؛ ژانگ 

 ۲۷ از  متاآنالیز  یک   )۲006 همکاران  و  فیلهو  )فاریا   .)۲014 کیم،  و 

انجام دادند که طی سال های  را  مطالعه شامل ۳0146 مرغ گوشتی 

پروبیوتیک   1۲ عملکرد  اثرات  بررسی  برای  برزیل  در   1۹۹5-۲005

مختلف انجام شد. 

نتایج تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که به طور کلی مکمل پروبیوتیک 

افزایش وزن بدن را 14 درصد افزایش و  رضیب تبدیل را تا 10درصد 

واحد نسبت به گروه شاهد که پروبیوتیک دریافت نکرده بودند کاهش 

داد. 

تا   1۹۸0 سال  از  تحقیقاتی  کار  چندین  با  مشابهی  متا آنالیز 

تأثیر  بررسی  منظور  به   )۲014 همکاران  و  )بالجمان  توسط   ۲01۲

مرغ های  در  خوراک  راندمان  و  بدن  وزن  افزایش  بر  پروبیوتیک ها 

باعث  پروبیوتیک ها  ترکیب  که  گرفتند  نتیجه  آنها  شد.  انجام  گوشتی 

افزایش وزن بدن و بهبود راندمان خوراک می شوند و همچنین نشان 

دادند که استفاده از پروبیوتیک ها از طریق آب کارایی بیشرتی نسبت 

به خوراک دارد. 

همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که هیچ تفاوتی بین استفاده 

مشاهده  اثرات  و  ندارد  وجود  سویه  چند  یا  و  تکی  پروبیوتیک های  از 

شده ممکن است با نوع سویه مورد استفاده متفاوت باشد.

عالوه بر افزایش عملکرد رشد، نشان داده شد که مکمل پروبیوتیک ها 

نیز  را  گوشتی   جوجه های  عمومی  ایمنی  سیستم  عملکرد  تقویت 

پالسما   / رسم  ایمونوگلوبولین  سطح  افزایش  با  زیرا  دارد،  همراه  به 

تعداد  در  تغییر  و  پاتوژن ها  به  بادی  آنتی  افزایش  می یابد،  افزایش 

همکاران،  و  )نایب پور  است  شده  مشاهده  نیز  بدن  ایمنی  سلول های 

؛ بای و همکاران، ۲01۳؛  آپاتا، ۲00۸؛ لی و همکاران،۲011  ؛   ۲00۷

سلیم و همکاران، ۲01۳؛ احمد و همکاران، ۲014(. 

رشد  شد،  داده  پروبیوتیک  آنها  به  که  گوشتی  جوجه های  روده های 

ارتفاع  افزایش  شاهد،  گروه  با  مقایسه  در  و  دادند  نشان  را  بهرتی 

لی  ۲00۷؛  همکاران،  و  )ساملی  شد  مشاهده  کریپت۲  عمق  و  ویلی1  

و همکاران،  ۲01۲؛ سن  و همکاران،  کیم  ۲011؛   ،  ۲010a و همکاران، 

را تعدیل کرده و  ۲01۲(. مکمل پروبیوتیک همچنین میکروفلور روده 

تعداد باکرتی های سودمند مانند الکتوباسیلوس و بیفیدوباکرتیوم را 

افزایش داده است )مونتزوریس و همکاران، ۲00۷، ۲010؛ ساملی و 

همکاران، ۲00۷؛ ناکفاشیچ و همکاران، ۲011 ؛ یانگ و همکاران، ۲01۲؛ 

جئونگ و کیم، ۲014؛ موکیا و همکاران، ۲014؛ ژانگ و کیم، ۲014(.

اثرات مفید پروبیوتیک ها همچنین در مرغ تخم گذار نیز گزارش شده 

تغذیه  مرغ های  که  دادند  نشان   )۲004 همکاران  و  )کوتوقلو  است. 

1. Villus,   2. Crypt



همکاران، ۲00۹؛ براون، ۲011( 

پروبیوتیک ها همچنین با حفظ هموئوستاز سلول اپیتلیال،  و افزایش 

و  )چیچلوفسکی  می بخشند  بهبود  را  روده  عملکرد  مخاط،  سنتز 

همکاران، ۲00۷؛ نگ و همکاران، ۲00۹؛ براون، ۲011(. 

تجزیه  بهبود  و  گوارشی  آنزیم های  فعالیت  افزایش  با  همچنین  آنها 

مواد مغذی غیر قابل هضم، نقش مهمی در هضم و جذب مواد مغذی 

دارند )جین و همکاران، ۲000؛ سیوربا، ۲01۲؛ نگ و همکاران، ۲00۹؛ 

آمین  تولید  کاهش  باعث  همچنین  پروبیوتیک ها   .)۲010 گو،  و  وانگ 

هسیه،  و  می شوند)چیانگ  روده  در  موجود  آمونیاک  میزان  و  سمی 

و تنظیم  پروبیوتیک ها شامل تعدیل  1۹۹5(. یک مکانیسم مهم دیگر 

افزایش  التهابی،  ضد  سیتوکین های  کاهش  با  روده  ایمنی  پاسخ های 

IgA و ترویج پاسخ های ایمنی خاص و غیر اختصاصی  تولید ترشح 

سیتوکین  تولید  افزایش  ماکروفاژها،  سازی  )فعال  پاتوژن ها  برابر  در 

همکاران،  و  لی  ۲00۹؛  همکاران،  و  )نگ  می باشد  رحمی(  لنفاوی 

.)۲011a ،۲010a

به تحمل فرآوری  قادر  باید  ایده آل  پروبیوتیک  ارگانیسم  بنابراین، یک 

به  چسبیدن  معده،  اسیدی  محیط  در  ماندن  زنده  ذخیره سازی،  و 

تعدیل  و  باکرتیایی  ضد  ترکیبات  تولید  روده ها،  در  مخاط  اپیتلیومیا 

۲00۳؛  بورخولدر،  و  پرتسون  ؛   ۲00۳ )ادنز،  باشد  ایمنی  پاسخ های 

چنگ و همکاران، ۲014(. 

باید  و  نمی دهند  نشان  را  فوق  موارد  تمام  سویه ها  همه  حال،  این  با 

اثر مفید در داخل  آنها که به حداکرث  یا ترکیبات  انتخاب سویه ها  در 

بدن می رسند، توجه گردد. اقدامات الزم جهت محافظت از ارگانیسم ها 

از مجاری گوارشی مانند میکرو کپسوله کردن باید  آنها  در طی عبور 

در نظر گرفته شود تا از زنده ماندن و ساخنت کلنی در روده اطمینان 

گفت  می توان  کلی  طور  به   .)۲01۳ همکاران،  و  )هان  شود  حاصل 

پروبیوتیک ها می توانند به عنوان جایگزین بالقوه آنتی بیوتیک ها برای 

افزایش عملکرد طیور استفاده شوند.

منابع:

U. Gadde, W. H. Kim, S. T. Oh and Hyun S. Lillhoj 

.2017. Alternatives to antibiotics for maximizing 

growth performance and feed efficiency in 

poultry: a review. Animal Health Research 

Reviews 18)1(;26-45.
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گروه  با  مقایسه  در  را  بیشرتی  مرغ  تخم  میزان  پروبیوتیک ها  با  شده 

شاهد نشان دادند. 

)لی و همکاران ۲01۳( گزارش دادند که افزودن B. lichenifarmis به 

بخشید.  بهبود  را  مرغ  تخم  توده  و  تخمگذاری  عملکرد  غذایی،  رژیم 

مطابق با این یافته ها، مکمل های مختلف محصول DFM همچنین به 

را  مثبتی  تاثیر  بوقلمون ها  در  آنها  عملکرد  و  بدن  وزن  بهبود  منظور 

 .)۲011 همکاران،  و  ولفندن  ؛   ۲00۹ گریمز،  و  )راسل  داده اند  نشان 

وزن  توجهی  قابل  طور  به  الکتوباسیلوس  بر  مبتنی  پروبیوتیک های 

و  )تورس-رودریگز  بخشیده اند  بهبود  را  تجاری  بوقلمون های  بدن 

همکاران ، ۲00۷(. 

گوشتی،  جوجه های  در  را  عملکرد  بهبود  متعدد  انتشارات  هرچند 

وجود  گزارش هایی  همچنین  می دهد،  نشان  بوقلمون ها  و  تخمگذار 

ندارند  اثری  هیچ  موارد  برخی  در  پروبیوتیک ها  که  این  بر  مبنی  دارد 

و همکاران،  و همکاران، ۲006؛ لی  اودی  و دورداگ، ۲005؛  )کاراوقلو 

۲010؛ وایتیتو و همکاران، ۲014(. 

مورد  سویه  دوز  و  نوع  در  تفاوت  به  می تواند  نتایج  در  تناقض  این 

استفاده، تغییرات فرآوری، زمان و دوره تجویز، رژیم و محیط مربوط 

باشد.

بهبود  باعث  پروبیوتیک ها  آنها  وسیله  به  که  عملی  روش های  اگرچه 

اما  نشده اند،  شناخته  کامالً  می شوند  روده  سالمت  ترویج  و  عملکرد 

، ۲00۳؛ پروز و  آنها مطرح و بررسی شده است )ادنز  از  تعداد کمی 

همکاران، ۲006 ؛ کبیر، ۲00۹؛ نگ و همکاران، ۲00۹؛ ویال و همکاران، 

 .)۲010a ،۲010 ؛ لی و همکاران

دو مکانیسم مهم که از طریق آنها پروبیوتیک ها اثرات مفیدی را اعمال 

می دارند عبارتند از: متعادل ساخنت میکروفلور روده و تنظیم ایمنی. 

مفید  میکروارگانیسم های  حاوی  محیط  یک  ایجاد  با  پروبیوتیک ها 

را  رقابتی(  )محرومیت  بیماری زا  باکرتی های  کلنی  تشکیل  روده،  در 

کاهش می دهد از طریق:

 ایجاد یک محیط مخالف و ضد برای گونه های باکرتیایی مرض )از 

)pH و کاهش SCFA ،طریق تولید اسید الکتیک

 رقابت برای مواد مغذی با باکرتی های ناخواسته 

باکرتیوسین ها  مثال  عنوان  )به  باکرتیایی  ضد  مواد  ترشح  و  تولید   

  )sppتوسط الکتوباسیلوس، باسیلوس

1۹۷۳؛  رانتاال،  و  )نورمی  باکرتی ها  جابجایی  و  چسبندگی  مهار   

و  نگ  ۲005؛  شنیتس،  1۹۹۹؛  همکاران،  و  ندروود  ؛   1۹۸۹ فولر، 
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دوره پرورش مرغ مادر گوشتی

یک روزگی

پس از رسیدن ماشین جوجه و استقرار آن در مرغداری، نسبت به آماده 

کردن واکسن اسپری اقدام نمایید. توجه داشته باشید واکسن اسپری روز 

اول باید بالفاصله بعد آماده شدن استفاده گردد. در زمان اسپری واکسن 

بهرت است دمای سالن در محدوده ۲6 تا ۲۷ درجه سانتی گراد  تنظیم 

گردد، هواکش های سالن خاموش شده و پس از 10 دقیقه بعد از انجام 

اسپری جوجه ها به طور یکنواخت در مکان هایی )پن جوجه( که از قبل 

آماده شده اند، توزیع گردند. فشار منفی سالن ها با توجه به دما و سن پرنده 

باید در محدوده 5 تا ۳0 پاسکال تنظیم گردد همچنین توصیه می شود کف 

پن های جوجه تا ۳ روزگی به طور کامل با رول کفی پوشیده باشد. 

نکته ۱: ماه اول پرورش 5 پاسکال، در صورت باال بودن دمای محیط 

)بیش از ۳0 درجه سانتی گراد( تا فشار 10 پاسکال، مجاز است.

 نکته ۲: در ماه دوم پرورش فشار10 پاسکال و در صورت باال بودن دمای 

محیط )بیش از ۳۲ درجه سانتی گراد( تا 15 پاسکال مجاز است.

نکته ۳: از ماه سوم  تا  پایان دوره فشار ۲0 پاسکال با توجه به دما ی 

سالن مجاز است. 

همچنین محدوده های دمایی ۲6-۲۹ درجه و ۳0 -۳4 درجه سانتی گراد فشار 

۲0 پاسکال و برای دمای باالتر از ۳4 درجه ۳0 پاسکال توصیه می شود.

توجه  باید  جوجه  ورود  هنگام  واکسن  اسپری  اجرای  برای   :  ۴ نکته 

داشت که دستگاه اسپری واکسن معموالً دارای دو حالت اسپری تک 

کنید  دقت  اسپری  رشوع  از  قبل  می باشد.  یکرسه  اسپری  و  رضبه ای 

در  گیرد.  قرار  رضبه ای  تک  اسپری  حالت  روی  دستگاه  شستی  که 

بار فشار دادن دکمه روی دستگاه، مقدار مشخصی  با هر  این حالت 

واکسن به شکل اسپری از نازل خارج می شود که در غیر این صورت 

برای هر جعبه  واکسن کافی به تمام جوجه ها نخواهد رسید)معموالً 

100 تایی جوجه دو بار اسپری تک رضبه ای الزم است(.

۲ روزگی

تراکم جوجه در سه روز اول ۳5-40 قطعه در مرت مربع می باشد و بهرت 

پلت  دان  از  خروس  برای  روزگی   15 تا  و  مرغ  برای  روزگی   ۳ تا  است 

استفاده شود. از روز اول نیز به تعداد کم از سینی آب خوری استفاده 

تألیف: محمد طاهری، دکرتای تغذیه دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

رسپرست مرغ مادر واحد نسرتن رشکت پیگیر
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شود و تا ۷ روزگی به حداکرث تعداد افزایش یابد. توزیع دان در سه روز اول 

6 نوبت بوده و به  تدریج کاهش می یابد تا به یک نوبت در ۹ روزگی برسد.

۳ روزگی

رول ها را تعویض کرده، تعداد آن ها را به نصف کاهش داده و  در تراکم 

قبل  است  بهرت  همچنین  کنید.  تنظیم  مربع  مرت  در  قطعه   ۲5 حدود 

)به  شود  استفاده  کفی  رول  خط   6 از  روزگی   4 پایان  تا  استفاده  از 

همراه سینی دانخوری(. جمع آوری آبخوری کله قندی و جایگزینی آن 

آب  مرحله  این  )در  می باشد  روزگی   ۳ مهم  کارهای  از  نیز  پالسون  با 

به صورت دستی پر می شود(.

5 روزگی

پس از انجام واکسن کوکسیدیوز و کاهش به 4 خط رول و رسیدن به 

تراکم ۲0 قطعه تا پایان 6 روزگی )به همراه سینی دانخوری( توصیه 

می شود. اتوماتیک کردن آبخوری ها، آب پاشی مرتب سالن ها و نمناک 

نگه  داشنت بسرت تا پایان بیست  روزگی ادامه می یابد.

نکته: برقرای رطوبت و اکسیژن کافی و دمای مناسب رشط الزم برای 

ایمنی برقراری مناسب پرنده ها می باشد.

حداقل رطوبت محیط در هفته های اول 60 درصد است که با مدیریت 

مهم  این  سالن  خالی  فضاهای  دیواره ها  آب پاشی  تهویه،  مناسب 

چرخه  در  اختالل  موجب  پایین  بسیار  رطوبت  شد.  خواهد  محقق 

عفونت زایی انگل خواهد شد.

اووسیت 1ها  زیاد  تعداد  افزایش  موجب  حد  بیش  از  رطوبت  همچنین 

و افزایش احتمال بروز بیماری شده و حفظ تراکم کافی در سالن نیز 

بسیار حائز اهمیت بوده و افزایش تراکم موجب دسرتسی بیش  از حد 

پرنده ها به اووسیت انگل و آسیب های گوارشی می شود و کاهش تراکم 

ایمنی  موجب کاهش دسرتسی به اووسیت و تحریک ناکافی سیستم 

می گردد. 

انگل  دما و رطوبت بسرت )نه محیط( برای تداوم چرخه عفونی زایی 

تا ۳0 درجه و رطوبت ۲5  باید دمای ۲۷  الزامی بوده و بدین منظور 

تا ۳0 درصد در بسرت محیا گردد. عدم تعویض بسرت تا سن 5 هفتگی 

بدن  در  انگل  چرخه  تکمیل  جهت  مدفوع  به  کافی  دسرتسی  برای 

پرنده ها و تکامل ایمنی الزامی است.

در  کوکسیدیوز  بروز  از  پیشگیری  گوشتی،  جوجه های  برخالف 

مرغ های مادر با استفاده معمولی از ترکیبات پربازده ضدکوکسیدیوز 

همچون نیکاربازین یا آنتی بیوتیک های یون دوست، مطلوب نمی باشد. 

باشد،  مصونیت  شکل گیری  صدد  در  باید  مدیریتی  برنامه  عوض  در 

چون امروزه اکرث ترکیبات ضدکوکسیدیوز برای استفاده مرغ های مادر 

بالغ پیشنهاد نشده و  بنابراین ایجاد سطح پایین و کنرتل شده آلودگی 

 4-6 سن  در  جراحات  عالئم  مشاهده  که  به طوری   است،  مطلوب 

هفتگی، احتماال نشان  دهنده شکل گیری ایمنی است. مدیریت ایجاد 

ترکیبات  از  انتخابی  استفاده  طریق  از  کنرتل شده ای  آلودگی  چنین 

ضدکوکسیدیوز و اجرای برنامه های مایه کوبی، عملی می باشد.

۷ روزگی

پایان دادن و به کارگیری تراف دانخوری بدون زنجیر و توزیع دستی 

دان تا پایان سه هفتگی )زنجیر تراف زیر پوشال قرار بگیرد.( استفاده 

از ۲ ردیف رول کفی در رشوع توزیع دان حداکرث به مدت دو ساعت و 

سپس جمع آوری آن تا پایان ۲۲ روزگی توصیه می شود.

۱۲ روزگی

 ۸ به  مرغ  در  روشنایی  و  یافته  کاهش  لوکس   5 به  روشنایی  شدت 

ساعت و در خروس به 1۲ ساعت برسد.

۱۷ تا ۱۸ روزگی

توزیع  اما  دهید  قرار  دانخوری  کانال های  در  را  دانخوری  زنجیرهای 

دان همچنان به صورت دستی انجام گیرد.

۲۰ روزگی

کل فضای سالن را در اختیار پرنده قرار داده و روشنایی را در سالن 

خروس به ۸ ساعت کاهش دهید.

۲۲ روزگی

اعمال  و  شود  انجام  سالن  هر  در  درصد   ۲/5 حدود  چشمی  گرید 

آغاز گردد. دان خروس  محدودیت 6 روز دان: 1 روز گرسنگی )6:1( 

تا پایان ۲۸ روزگی همه روز اعمال شود و زمانی که مدت زمان مرصف 

دان به کمرت از یک ساعت رسید، محدودیت 6 روز دان: 1 روز گرسنگی 

)6:1( اعمال گردد.

 ۲5 روزگی

توصیه می شود گرید وزنی خروس از ۲5 روزگی آغاز گردد. )به ازای هر 

۳0 گرم وزن پایین تر، یک گرم دان ارفاقی به رسانه آن ها افزوده می شود(.

۲۷ تا ۲۸ روزگی

دانخوری  کانال  بکسل  سیم  نصب  و  مرغ  سالن های  در  گریل  نصب 

دان  مرصف  رشوع  روزگی،   4۹ با  شود.  انجام  سن  این  در  نیز  خروس 

 )5:1( گرسنگی  روز   1 دان:  روز   5 محدودیت  اعمال  و  مرغ  در  رشد 

انجام شده و عالوه بر این مرصف پیش دان در سالن خروس تا پایان 

5 هفتگی ادامه می یابد.

1. ovocyte
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۳۰ تا ۳۸ روزگی

توصیه می شود گرید وزنی مرغ از ۳0 تا ۳۸ روزگی آغاز گردد. )به ازای هر 

۳0-۲5 گرم وزن پایین تر، یک گرم دان ارفاقی به رسانه آن ها افزوده می شود(.

۴۰ روزگی

دان رشد در سالن های خروس مرصف شود.

۴۳ تا 5۰ روزگی

نصب اسلت یا تخته پرش آشیانه های تخم گذاری )یا تله اتوماتیک( و 

انتقال پایه تله به داخل سالن ها.

۹۱ تا ۱۰5 روزگی

جمع آوری پرندگان خطای سکس از سالن های مرغ و خروس و انتقال 

آن به بیمارستان سالن ها. )دان آزاد در اختیار آن ها قرار گیرد(.

۱۰5 تا ۱۳۳ روزگی

ارسال پرندگان خطای سکس به کشتارگاه.

۱۰6 روزگی

شوک دانی در مرغ ها و اعمال محدودیت6 روز دان: 1 روز گرسنگی )6:1(. 

رشوع مرصف دان پیش تولید در مرغ ها. از رشوع هفته 16 محدودیت دان 

برداشته می شود و دان همه روزه در اختیار خروس ها قرار می گیرد.

۱۱۳ روزگی

از رشوع هفته 1۷ به مرغ ها همه روزه دان داده شود.

۱۲۴ تا ۱۳۲ روزگی

تله های تخم گذاری )وسط سالن ها( به داخل سالن ها منتقل شود.

۱۲6 روزگی

دان خروس تا پایان دوره تولید برای سالن های خروس مرصف شود.

۱۳۲ تا ۱۳۹ روزگی

چمنی و کفی فلزی به کنار سالن ها منتقل شود.

۱۴۰ تا ۱۴۴ روزگی

کفی چمنی در آشیانه های تخم گذاری )به صورت وارونه( قرار گیرد.

۱۴۱ تا ۱۴۷ روزگی

انتخاب خروس، اصالح نوک و ناخن انگشت آن ها و اختالط خروس ها 

توصیه  خروس  درصد   ۹/5  –  10 رشوع  شود)برای  انجام  مرغ ها  با 

می شود(. پرنده های ریز سالن ها جمع آوری  شده و به سالنی که متعلق 

به خروس ها بوده و در این مرحله خالی شده است، انتقال  یابند.

۱۴5 روزگی

از ابتدای هفته ۲1 تحریک نوری گله با 11 ساعت روشنایی آغاز شده 

همچنین  برسد.  حداکرث  به  روز  سه  طی  نور  شدت  می شود  توصیه  و 

توجه داشته باشید سالن مرغ های ریز با یک هفته تأخیر تحریک شود.

نوری  تحریک  آغاز  زمان  بازار،  اقتصادی  نوسانات  به  توجه  با  نکته: 

می باشد.  تغییر  قابل  مرغ  ها  )وزن(  بدنی  وضعیت  گرفنت  نظر  در  با 

)ترجیحاً یک هفته زودتر یا دیرتر(.

۱5۰ روزگی

جمعیت خروس به ۹/5 % کاهش یابد.

۱55 تا ۱6۰ روزگی

روند  به  توجه  با  و  یافته  افزایش  ساعت   1۲ به  روشنایی  طول 

نشانه گذاری، جمعیت خروس به ۹ % کاهش یابد.

۱5۸ تا ۱6۸ روزگی

پس از دو درصد تولید روزانه مرصف دان تولید آغاز شود.

۱6۲ تا ۱66 روزگی

طول روشنایی به 5/ 1۲ ساعت افزایش یابد.

۱۸۰ روزگی

طول روشنایی به 1۳ ساعت افزایش یافته و جمعیت خروس به ۸/5  %  

کاهش یابد.

۱۹5 روزگی

توزیع دان در دو مرحله صبح )ساعت ۳0: 5 صبح( و ظهر )14- 1۳:۳0 

ظهر( انجام گیرد. معموالً 60 - 55 درصد دان را در مرحله اول )صبح( 

و باقی آن را در مرحله دوم )ظهر( در اختیار پرندگان قرار می دهیم.

نکته: دومرحله ای کردن دان در فصل گرما توصیه نمی شود.

نکته ۱: یک ساعت قبل از پذیرش جوجه مقدار 10 گرم دان به ازای هر 

جدول۱-  برنامه پیشنهادی دان دهی هفته اول پرورش مرغ مادر 
گوشتی

رسانه دان خروس )گرم(رسانه دان مرغ )گرم(سن ) روز(

1161۸

۲1۷۲0

۳1۸۲۲

41۹۲5

5۲0۲۸

6۲۲۳۲

۷۲5۳6

۸۲6۳۷
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قطعه جوجه در سفره ها توزیع گردد. 

 ۳ در  ادامه  در  چهارروزگی؛  پایان  تا  نوبت   4 در  تخصیص  یافته  دان 

نوبت تا پایان ۷ روزگی؛ دو نوبت در روزهای ۸ و ۹ روزگی و یک نوبت 

در 10 روزگی توزیع گردد. 

الزم به ذکر است که دانخوری ها در بین مراحل دان دهی نباید خالی بمانند.

ساعت   4 روزانه،  دان  توزیع  مرحله  آخرین  می شود  توصیه   :۲ نکته 

قبل از خاموشی باشد.

رشوع ارزیابی جوجه ها

در ابتدا جوجه ها گرسنه بوده و این بدین معنی است که جوجه ها باید 

به خوبی خوراک مرصف کنند تا چینه دان آن ها پر شود. 

بررسی پر بودن چینه دان در زمان کلیدی، پس از قرار گرفنت جوجه ها 

همه  دستیابی  و  اشتها  توسعه  ارزیابی  برای  مفیدی  روش  سالن،  در 

جوجه ها به خوراک است. پر شدن چینه دان باید در طول 4۸ ساعت 

اول کنرتل شود، هرچند ۲4 ساعت اول بسیار حیاتی تر است. 

جدول۲-  برنامه روشنایی پیشنهادی دو هفته اول پرورش مرغ 
مادر گوشتی

سن 
)به روز(

مدت خاموشی 
مرغ

زمان خاموشی 
مرغ

زمان خاموشی 
خروس

۷/۳0-۷/۳06/۳0-16/۳0 ساعت1

۷/۳0-۷/۳06/۳0-16/۳0 ساعت۲

۷/۳0-۷/۳06/۳0-16/۳0 ساعت۳

۷/۳0-۷/۳06/۳0-16/۳0 ساعت4

5۲5/۳0-۷/۳05/۳0-۷/۳0

64۳/۳0-۷/۳0۳/۳0-۷/۳0

۷61/00-۷/۳01/00-۷/۳0

۸۸۲۳/00-۷/۳0۲۳/00-۷/۳0

۹10۲1/00-۷/۳0۲1/00-۷/۳0

1011۲0/00-۷/۳0۲1/00-۷/۳0

جمع آوری المپ های کم مرصف

111۳1۸/00-۷/۳0۲1/00-۷/۳0

1۲141۷/00-۷/۳0۲1/00-۷/۳0

1۳1515/۳0-۷/۳0۲0/00-۷/۳0

...................15:۳0-۷:۳0
 

کنرتل های بعدی باید در ۸، 1۲، ۲4 و 4۸ ساعت پس از ورود جوجه ها 

به سالن انجام شود تا توسعه اشتها مورد ارزیابی قرار گیرد، برای این 

کار ۳0 تا 40 نمونه از جوجه ها را در ۳ تا 4 نقطه ی مختلف سالن )یا 

اطراف مادر مصنوعی( مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

چینه دان باید پر، نرم و گرد باشد. اگر چینه دان پر شده ولی بافت آن نرم 

نباشد به این معنی است که پرنده هنوز آب کافی مرصف نکرده است.

جدول۳-  راهنمای ارزیابی پر شدن چینه دان

زمان ارزیابی چینه دان پس از 
قرار گرفنت جوجه ها )ساعت(

درصد مناسب پر بودن چینه دان

۲۷5

۸<۸0

1۲<۸5

۲4<۹5

4۸100
 

نکات کلیدی

ریزی  از جوجه  اول پس  4۸ ساعت  را در طول  پر شدن چینه دان   

کنرتل کنید.

 چینه دان جوجه ها در ابتدای جوجه ریزی باید به خوبی پر شود. 

پر شدن مطلوب حاصل نشود، نشانه ی عامل ممانعت کننده ای  اگر 

است که مانع از خوردن و آشاميدن جوجه ها می شود که باید هر چه 

رسیع تر رفع گردد.

کنرتل دما، رطوبت، فشار و تهویه

در 5 روز اول پرورش، دما و رطوبت باید حداقل روزی ۲ بار کنرتل شده 

و پس از ۲ روزگی این کنرتل به صورت روزانه انجام گیرد) دما و رطوبت 

باید در سطح جوجه ها تنظیم شود(. 

در سیستم های اتوماتیک، صحت دماسنج های الکرتونیکی باید با دماسنج 

معمولی کنرتل شود. توصیه می شود فشار سالن ها هم زمان با تنظیم دما و 

رطوبت با فشارسنج تنظیم گردد تا به حد نصاب مورد نظر برسد. 

در طول دوره ی پرورش، جوجه ها به دالیل زیر نیاز به تهویه دارند:

 تنظیم دما و رطوبت مناسب 

................... ۲1
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 جایگزینی اکسیژن

 خروج رطوبت اضافی، دی اکسید کربن و گازهای سمی تولیدشده از 

پرندگان و امکان تنظیم دمای سالن

کیفیت نامطلوب هوا به دلیل تهویه نامناسب می تواند موجب آسیب به 

ریه ی پرنده شود و آن ها را نسبت به بیماری های تنفسی حساس کند. 

)کوران(  رسد  باد  برابر  در  کوچک  جوجه های  اینکه  به  توجه  با 

از  بیشرت  نباید  سالن  کف  هوای  جریان  رسعت  هستند،  آسیب پذیر 

0/15 مرت در ثانیه )۹ مرت در دقیقه( باشد. در این مرحله از پرورش 

تهویه نباید منجر به کاهش دمای بدن پرنده شود.

نکات کلیدی

 رطوبت نسبی مناسب در ۳ روز اول پرورش 60 تا ۷0 درصد می باشد.

دمای  حفظ  و  داشته  حیاتی  نقشی  دما  پرورش  دوره  طول  در   

توصیه شده امری رضوری است

در صورت باال رفنت رطوبت به بیش از ۷0 درصد و یا کاهش آن به   

کمرت از 60 درصد دما نیز متناسب با آن باید تنظیم گردد.

 دما و رطوبت باید به طور منظم کنرتل گردد. عالوه بر این تجهیزات تنظیم 

اتوماتیک دما )ترموستات ها( را هم سطح با بدن جوجه ها قرار دهید.

از روز اول باید مقدار حداقل تهویه، برای تأمین هوای تازه و دفع   

گازهای مرض تأمین گردد. 

 از جریان شدید هوا )کوران( جلوگیری کنید.

 به تغییرات رفتاری جوجه ها توجه کرده و تنظیمات را بر اساس آن 

انجام دهید.

توجه داشته باشد که دما و رطوبت باید روزانه کنرتل شوند، اما بهرتین 

شاخص، جهت تنظیم دما و رطوبت، مشاهده دقیق رفتار جوجه هاست.

در سیستم پرورش بسته با توجه به رفتار جوجه ها می توان به رسد یا 

گرم بودن سالن پی برد. 

رسما  در  پرندگان  است.  اسرتس  دهنده ی  نشان   اغلب  جوجه ها  تراکم 

نیازشان  مورد  دمای  تا  شوند  جمع  هم  دور  مناطقی  در  دارند  عالقه 

تأمین شود. 

اگر رشایط محیطی جوجه ها مناسب باشد، جوجه ها تمایل به تشکیل 

گروه های ۲0 تا ۳0  قطعه ای دارند، بسیار راحت بین گروه ها در حرکت 

بوده و  آب و خوراک به  طور پیوسته مرصف می شود. 

شکل زیر انواع توزیع پرندگان در سالن های بسته را نشان می دهد.

جدول۴-  دمای موردنیاز در رطوبت های مختلف با توجه به سن 

پرنده )سانتی گراد(

405060۷0۸0سن )روز(

1۳6/0۳۲/۲۳0/۸۲۹/۲۲۷/0

۳۳۳/۷۳1/۲۲۸/۹۲۷/۳۲6/0

6۳۲/5۲۹/۹۲۷/۷۲6/0۲4/0

۹۳1/۳۲۸/6۲6/۷۲5/0۲۳/0

1۲۳0/۲۲۷/۸۲5/۷۲4/0۲۳/0

15۲۹/0۲6/۸۲4/۸۲۳/0۲۲/0

1۸۲۷/۷۲5/5۲۳/6۲1/۹۲1/0

۲1۲6/۹۲4/۷۲۲/۷۲1/۳۲0/0

۲4۲5/۷۲۳/5۲1/۷۲0/۲1۹/0

۲۷۲4/۸۲۲/۷۲0/۷1۹/۳1۸/0
 

خیلی باالمناسبخیلی پایین

رفتار متداول جوجه ها در دماهای مختلف، در 
بسته سالن های 

تراکم گله

رفاه و عملکرد بهینه گله تنها زمانی حاصل می شود که فضای بسرت، 

تأمین گردد.  پرنده  اندازه  و  سن  به  توجه  با  آبخوری ها  و  دانخوری ها 

)تراکم گله بازده بیولوژیکی گله را نشان می دهد(. 

رشایط  بهبود  و  محیط  مناسب  تنظیم  با  همراه  باید  تراکم  افزایش 

مدیریتی باشد تا از کاهش عملکرد بیولوژیکی گله ممانعت کند. تراکم 

مناسب گله در طول پرورش در جدول 5 ارائه شده است.
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جدول5-  تراکم مناسب گله در طول پرورش )از روز ۱۴ به بعد(

دوره پرورش 14 تا 105 روزگی )۲ تا 15 روزگی(

مرغ ها )پرنده در هر مرتمربع(خروس ها )پرنده در هر مرتمربع(

4 تا ۳۷ تا 4
 

جدول6-  فضای توصیه شده دانخوری

سن )به روز(
فضای دانخوری 

ناودانی )سانتی مرت(

فضای دانخوری 

بشقابی )سانتی مرت(

خروس ها

1-۳55

۳6-۷010۹

۷1-1051511

مرغ ها

1-۳ .54

۳6-۷010۸

۷1-1051510
 

تراکم گله به عوامل زیر بستگی دارد:

 وزن مورد نظر جهت جابه جایی گله )نیمچه ها(

 آب  و هوا و فصل

 نوع سیستم، کیفیت سالن و تجهیزات )به ویژه تهویه(

 قوانین محلی

 مجوز های قانونی

داد  افزایش  را  سالن ها  کف  فضای  می توان  روزگی   ۲1 تا   14 از  قبل 

مناسب  تراکم  تعیین  هنگام  رسید.   5 جدول  در  موردنظر  سطح  به  تا 

گله باید فضای واقعی موجود محاسبه گردد. برای مثال فضاهایی که 

تجهیزات اشغال می کنند را باید از فضای سالن کرس نماییم.

نکات کلیدی

مطمنئ شوید فضای کافی )بسرت( در اختیار هر پرنده قرار گیرد.   

را  گله  تراکم  باید  نباشد  مناسب  سالن  یا  محیط  رشایط  درصورتی که 

کاهش داد.

 از قوانین محلی منطقه پیروی کنید.

 در هنگام افزایش تراکم گله باید تهویه، دانخوری ها و آبخوری ها را 

نیز افزایش داد.

 در هنگام محاسبه فضای کف سالن باید فضای اشغال شده توسط 

تجهیزات کرس گردد.

فضای دانخوری

اگر فضای دانخوری های موجود در سالن با توجه به تعداد پرندگان 

مناسب نباشد، یکنواختی و عملکرد گله تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. 

 6 جدول  در  خروس ها  و  مرغ ها  برای  دانخوری  توصیه شده  فضای 

در  باید  حداقل  بشقابی  و  ناودانی  دانخوری های  است.  شده  ارائه 

فاصله یک مرت از هم قرار گیرند تا پرندگان بتوانند به طور یکنواخت و 

بدون فشار، از دانخوری ها تغذیه کنند.

نکات کلیدی

یکنواختی  باشد،  محدود  پرندگان  برای  دانخوری  فضای  وقتی   

پرندگان تحت تأثیر  قرار خواهد گرفت.

سالن  پرندگان  تعداد  به  توجه  با  دانخوری  فضای  بودن  کافی  از   

مطمنئ شوید.

 فضای بین دانخوری ها باید دسرتسی پرنده ها را به خوراک آسان کند.

منابع

 ایرانی، م.، چاالکی، ر. و رضایی کوچک رسایی، ر، 1۳۹4. راهنمای 

مدیریت پرورش مرغ مادر راس )ترجمه(. ویرایش اول. انتشارات بابل 

جهاد دانشگاهی مازندران. صفحات 44-۳6، 140-1۳۹.

گوشتی  مادر  مرغ  پرورش   .1۳۹1 ا.  نیک خواه،  و  ج.  رضا،  پور   

 - اصفهان  صنعتی  دانشگاه  انتشارات  چهارم.  ویرایش  )ترجمه(. 

صفحات 1۲0-11۹، ۳4۹. 

تخم مرغ  کیفیت  ارزیابی  کاربردی  راهنمای   .1۳۹0 ب.  دستار،   

منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  انتشارات  اول.  ویرایش  )ترجمه(. 

طبیعی گرگان. 1 صفحه.

 زندالف، ع. 1۳۹4. مرغ ها عالمت می دهند )ترجمه(. ویرایش اول. 

انتشارات روزنه کار. 5۸ صفحه.

مادر  مرغ  واحدهای  آماده سازی  و  پاک سازی   ،1۳۹۹ م.  طاهری،    

گوشتی. مجله علمی - تخصصی پیگیر. جلد 65. صفحات 6 تا ۹.

رساندن  حداقل  به  برای  مدیریتی  نکات   ،1۳۹4 م.  طاهری،   

پیگیر.  تخصصی   - علمی  مجله  )ترجمه(.  بسرتی  های  تخم مرغ  

جلد 46. صفحات 6 تا ۷.
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خواص پای مرغ و کاربرد آن در صنایع غذایی

پای مرغ خواص درمانی دارد؟                                                   

پروتئین ها،  از  دارای بسیاری  انجام شده »پای مرغ«  طبق تحقیقات 

تولید  به  قادر  انسان  بدن  که  است  حیاتی  معدنی  مواد  و  ویتامین ها 

آنها نیست، به همین دلیل مشکالتی مانند خمیدگی )ناشی از کمبود 

در  استخوان )راشیتیسم(  نرمی  آرتروز،  استخوان،  پوکی  کلسیم(، 

کلی  طور  به  و  استخوان  شکستگی  روماتیسم،  بزرگساالن،  و  کودکان 

تغییرات ساختمانی در استخوان ها و نیز اختالل عملکرد عضالنی که 

ناشی از کمبود کلسیم و ویتامین D را می توان با استفاده از این ماده 

غذایی درمان کرد.

خواص درمانی

 بهرتین درمان برای راشیتیسم ) نرمی استخوان در کودکان( و پوکی 

استخوان

 جلوگیری و ترمیم نکروز و تحلیل مفاصل و غرضوف ها

 پیشگیری و درمان صدای مفاصل  در حال فرسایش

 جایگزین برای قرص های غرضوف ساز

 کمک به رشد کودکان و نوجوانان

 بهرتین منبع گلوکزامین و سولفات کندروئتین

 ترمیم شکستگی استخوان

 بهبود دهنده کمر درد یا دیسک کمر

کنرتل فشار خون با پای مرغ

می باشد،  مفید  فشارخون  کاهش  در  مرغ  پای  دریافتند،  پژوهشگران 

نوع  چهار  که  است  آن  از  حاکی  پزشکی  دانشمندان  اخیر  مطالعه 

پروتئین در پای مرغ وجود دارد که نقش مهمی در کنرتل فشار خون 

دارد. متخصصان در یک مطالعه علمی که در مجله کشاورزی و مواد 

که  موش ها  به  کالژن  پروتئین  خوراندن  با  شد،  منترش  آمریکا  غذایی 

فشارخون  که  رسیدند  نتیجه  این  به  بود،  شده  استخراج  مرغ  پای  از 

آنها به طرز قابل توجهی کاهش یافته بود. در این تحقیق، در یک دوره 

چهار هفته ای به موش ها کالژن داده شد.

نویسنده: ساناز صفایی، کارشناسی ارشد صنایع غذایی

مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی رشکت پیگیر
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ژالتین برای سالمتی مفصل

با پای  از مزایای باور نکردنی سوپ استخوان واقعی تهیه شده  یکی 

مرغ که در رسکه خیسانده شده باشد، وجود مقدار زیادی ژالتین در 

سوپ می باشد. 

را  ما  بدن  پروتئین  از  نیمی  که  است  کالژن  شده  پخته  شکل  ژالتین 

تشکیل می دهد، بنابراین وقتی آن را مرصف می کنید، در واقع در حال 

بدنسازی هستید. ژالتین تأمین کننده گلیسین، آمینواسیدی است که 

غرضوف های سالم را افزایش می دهد و در نهایت به بهبود درد مفصل 

کمک می کند.

سوپ پای مرغ تراکم استخوان را افزایش می دهد

بدن  در  جذب  آماده  می شود،  سوپ  وارد  استخوان ها  از  که  کلسیمی 

نوع  هر  یا  استخوان  پوکی  مقابل  در  کاملی  سالح  و  می باشد  شما 

استخوان های ضعیف است. 

با  اصوالً  می شود(  گفته  استخوان  تراکم  کاهش  به   ( استخوان  پوکی 

روند پیری و افزایش سن ایجاد می شود. مرصف مواد غذایی غنی از 

فعالیت  آفتاب،  مستقیم  نور  از  استفاده   ،D ویتامین  و  فسفر  کلسیم، 

استخوان  تراکم  افزایش  میزان  کننده  تعیین  اصلی  عوامل  ژنتیک  و 

هستند. 

مواد  از  فرد  و  باشد  بیشرت  جوانی  سنین  در  استخوان  تراکم  هرچه 

ایجاد  فراوان بیشرت استفاده کند، روند  و فسفر  دارای کلسیم  غذایی 

بیماری استئوآرتریت  در  تأخیر می افتد. همچنین  به  پوکی استخوان 

) یک بیماری مفصلی تحلیل رونده است که به طور معمول در افراد 

تغییرات  می باشد(،  مردان  از  تر  شایع  زنان  در  و  می شود  دیده  مسن 

در مفاصلی که تحمل  ساختمانی در غرضوف های مفاصل و معموالً 

 ،D ویتامین  از  مملو  مرغ،  پای  عصاره 
و  منیزیم  فسفر،  کلسیم،   ،A ویتامین 
سرشار  همچنین  است.  چرب  اسیدهای 
»سولفات  جمله  از  ساز،  غضروف  مواد  از 
کندروئتین« است که به جلوگیری و ترمیم 
نکروز و تحلیل مفاصل و غضروف ها کمک 

می کند.

کننده وزن بدن هستند، مثل ستون فقرات و زانو، استفاده از یک رژیم 

با  همراه  آهن،  و  فسفر  کلسیم،  ویتامین،  کافی  مقادیر  دارای  غذایی 

نرمش و ورزش بسیار مؤثر است. 

فسفر،  کلسیم،   ،A ویتامین   ،D ویتامین  از  مملو  مرغ،  پای  عصاره 

منیزیم و اسیدهای چرب است. همچنین رسشار از مواد غرضوف ساز 

از جمله » سولفات کندروئتین« است که به جلوگیری و ترمیم نکروز و 

تحلیل مفاصل و غرضوف ها کمک می کند.

به هضم غذا کمک می کند

با وجود دیگر مزایای ژالتین، سوپ استخوان به بدن شما کمک می کند 

که غذاهایی همچون شیر، گوشت و حبوبات را به طور مؤثرتری هضم 

کند.

پای مرغ برای کودکان هم مفید است

در  ارتوپدی  جراح  پزشکان  همچنین  و  تغذیه  پزشکان  از  بسیاری 

بسیاری موارد استفاده از سوپ های مختلف دارای عصاره پای مرغ را 

به بیماران خود توصیه می کنند. 

D برای  مرصف سوپ پای مرغ بهرتین دارو و منبع کلسیم و ویتامین 

مواد  از  رسشار  مرغ  پای  می باشد.  بزرگساالن  و  جوانان  کودکان، 

کندروئتین«  سولفات  دارای»  مرغ  پای  واقع  در  است.  ساز  غرضوف 

را  غرضوف ها  و  مفاصل  تحلیل  و  نکروز  ترمیم  و  جلوگیری  و  است 

برعهده دارد. 

جلوگیری  برای  و  است  آهن  و  خون ساز  مواد  از  رسشار  مرغ  پای  قلم 

از پوکی استخوان هم بسیار مفید می باشد، همچنین خواص معجزه 

آسایی در درمان آرتروز دارد. 

مادران می توانند در کنار داروهای تجویز شده توسط پزشک، از سوپ 

در  حتی  کنند.  استفاده  فرزندانشان  رسیع تر  بهبود  برای  مرغ  پای 

بسیار  مرغ  پای  عصاره  مرصف  نیز  بیماری  این  به  مبتال  بزرگساالن 

سودمند است.

کاربرد ژالتین پای مرغ در صنایع غذایی   

ژالتین ترکیب غذایی پروتئینی خالص با وزن مولکولی باال و خواص 

عملکردی با ارزش است که از هیدرولیز حرارتی کالژن بدست می آید و 

پروتئین اصلی استخوان، غرضوف و پوست می باشد. ژالتین، ژل های 

برگشت پذیر حرارتی را تشکیل می دهد و نقطه ذوب ژل ژالتین معموالً، 
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پایین تر از ۳5 درجه سانتیگراد می باشد. 

نظیر  بی  ارگانولپتیکی  خواص  ژالتینی  فرآورده های  به  ویژگی  این 

در  گسرتده ای  طور  به  لذا  می بخشد،  را  مطلوبی  طعم  سازی  آزاد  و 

صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد. 

پایدار  قوام،  و  االستیسیته  بهبود  برای  ژالتین  از  غذایی  صنایع  در 

خوراکی،  فیلم های  ژله،  شکالت،  تهیه  در  چربی،  جایگزین  کننده، 

شفاف سازی آب میوه، فرآوری شیر، سوپ و غیره استفاده می شود. 

صورت  به  و  باال  مقیاس  در  ژالتین  تولید  در  استفاده  مورد  خام  مواد 

گاو  و  خوک  کالژن  انتظار،  مورد  کیفیت  به  دسرتسی  دلیل  به  تجاری 

می باشند. 

در سال های اخیر مواد خام ماهی و طیور به عنوان مواد اولیه جدید 

مطرح شده اند که عمدتاً جهت تأمین نیاز گروهی از مرصف کنندگان با 

مذاهب خاص تولید می شوند. 

آن  جانبی  محصوالت  جهان،  در  مرغ  زیاد  تولید  گرفنت  نظر  در  با  اما 

استخراج  در  مناسبی  منبع  می تواند  نیز  مرغ  پای  و  پوست  جمله  از 

ژالتین باشد. 

بررسی  و  مرغ  کشتارگاه  ضایعات  از  ژالتین  استحصال  امکان 

غیر  مانده  باقی  از  حاصل  ژالتین  شیمیایی  و  فیزیکی  خصوصیات 

استخوانی مرغ و پای مرغ نیز گزارش شده است.

پای  ژالتین  پروتئین  مقدار  مرغ  پای  ژالتین  تقریبی  آنالیز  براساس 

خاکسرت  درصد،   ۳±0/1 چربی  میزان  درصد،   ۸۲/66  ±  0/۸۷ مرغ 

0/05±0/۹۲ درصد تعیین شد. 

آمد که در  54۲/۸۳ گرم به دست  قدرت ژل ژالتین پای مرغ ±0/۸۳ 

خوک  گرم(،   ۲۲۹( گاو  ژالتین  شامل  تجاری  منابع  دیگر  با  مقایسه 

ماکرول  ماهی  اسب  گرم،   1۸1 تیالپیال   ( ماهی  ژالتین  و  ) ۲۲۷گرم( 

1۸0 گرم، sin croaker  و shortfin به ترتیب 1۲5 و 1۷۷ گرم( ، قدرت 

ژل باالتری نشان داد.

مجاوریان و همکاران از ژالتین پای مرغ جهت بهینه سازی فرموالسیون 

پاستیل زنجبیلی استفاده کردند. 

دارای  مرغ  پای  ژالتین  می دهد  نشان  تحقیق  این  از  حاصل  نتایج 

گاو،  مانند  ژالتین  دیگر  منابع  با  رقابت  قابل  و  باال  عملکردی  خواص 

خوک و آبزیان است. 

افزایش  و  آبی  فعالیت  پای مرغ موجب کاهش  افزایش غلظت ژالتین 

پذیری،  کشش  چسبندگی،  پیوستگی،  سختی،  شامل  پارامرتهای 

قابلیت جویدن، صمغیت و االستیسیته شد. 

رضایی زاده و همکاران از ژالتین استخراج شده پای مرغ در تهیه ژله 

طالبی استفاده کردند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده ثبات 

باالی شبکه ژل تشکیل شده می باشد. 

و  ژله  بافت  سفتی  و  شفافیت  طالبی،  آب  به  ژالتین  میزان  افزایش  با 

ویسکوزیته ژله طالبی افزایش یافت.
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اصول و مهارت های فروشندگی در بازار مرغ

نویسنده:  بیتا نیک نژاد، دکتری  تخصصی مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی
مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر

هر علمی منشا ای دارد؛ علم مارکتینگ، یک علم آمریکایی است. یعنی 

بنیان آن از آمریکا است. یکی از دالیلی که این علم در ایران موفق نبوده 

به زبان فارسی  اینکه برگردان بعضی واژه ها  به دلیل  نامفهوم بوده  یا 

این  از  یکی  نیست.  معادل  آن  برای  وقت ها  بعضی  یا  است،  سخت 

معنی  بازاریابی  فارسی،  زبان  در  را  مارکتینگ  است.  مارکتینگ  واژه ها 

کرده اند که یک معنی ناقص است. می خواهم معنی درست این واژه را 

در اینجا بگویم:

معنای مارکتینگ

بازارگرمی،  بازارداری،  بازارسازی،  بازارشناسی،  بازاریابی،  یعنی 

از  که  معانی  کلیه  بازارگرایی.  و  بازار گردی  بازارسنجی،  بازارگردانی، 

واژه مارکتینگ، در باال ذکر شده، برای موفقیت در اصول و مهارت های 

یک  رشوع  باعث  که  شود  گرفته  کار  به  باید  مرغ   بازار  در  فروشندگی 

کار و کسب موفق شود. »شاید بگویید چرا گفتم کار و کسب و نگفتم 

کسب و کار این هم یک برگردان غلط است هیچ جای دنیا اول کسب 

نمی کنند، بعد کار. بلکه اول کار می کنند و بعد کسب«.

اما معنا با مفهوم متفاوت است. در مورد مفهوم بازاریابی چند مفهوم 

کامل کننده وجود دارد:

بازاریابی: علم، هرن و کسب خشنودی مشرتی به نحو بهرت و موثرتر 

که  می گویند  بازاریابی  را  آفرینی  ارزش  زنجیره  در  موفقیت  با  رقبا  از 

قیمت گذاری  و  محصول  سهمیه بندی  تقاضا،  پیش بینی  نیازمند 

محصول است؛ تا یک زنجیره بی نقص داشته باشیم.

به  منطقی(  و  دلی  راه  )از  شدن  نزدیک تر  چقدر  هر  هرن  بازاریابی: 

مشرتی است.

بازاریابی: یک جنگ هست توی این جنگ افرادی برنده می شوند که 

از لغات و ایده های بهرت برای نزدیک تر شدن به مشرتی استفاده کنند.

برای  اقتصادی  کارآفرین  یک  که  است  تالش هایی  کلیه  بازاریابی: 

کننده ی  مرصف  به  خدمات  و  کاال  فروش  یا  و  توزیع  تولید،  طراحی، 

شامل  بازاریابی  بنابراین  می شود.  متحمل  او  رضایت  جلب  و  نهایی 

مراحل مختلف فرآوری، بسته بندی، حمل و نقل و انبارداری می باشد. 
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در  می یابد،  افزایش  محصول  ارزش  مراحل  این  از  یک  هر  از  گذر  با 

و  مرصف کننده  پرداختی  قیمت  بین  اختالف  بروز  موجب  نتیجه 

بازاریابی  حاشیه ی  آن  به  که  می گردد  کننده  تولید  دریافتی  قیمت 

مانند  خدماتی  به  مربوط  بیشرت  قیمت  اختالف  این  می شود.   گفته 

بسته بندی، درجه بندی و تبدیل محصول است.

با شناسایی کلیه معناها و مفهوم های واژه مارکتینگ ، یک کار و کسب 

تا  منجر  راحت تر و رسیع تر به وجوه تمایز )مزیت رقابتی( می رسد 

به فروش سالم و موثرتر شود و در نهایت مشرتی را به سفیر برند ما 

تبدیل کند.

داریم،  خوبی  خیلی  تولید کنندگان  شکر  را  خدا  مرغداری  صنعت  در 

که در کار خود حرفه ای هستند؛ ولی زیاد می شنویم در فروش مشکل 

بین  چون  دارند،  مشکل  بازاریابی  در  بگوییم  است  بهرت  شاید  دارند. 

فروش و بازاریابی تفاوت وجود دارد. می خواهم با یک مثال تفاوت را 

این  در  موجود  مرغ  تخم  است.  کیک  یک  بازاریابی  کنید  فرض  بگویم. 

باعث  که  می زند  هم  را  مرغ ها  تخم  که  همزنی  و  است  محصول  کیک 

پفکی بودن کیک شود، مکان است و وانیل و هل همان تبلیغات و بکینگ 

پودر می شود قیمت که اگر کم بریزید پف نمی کند و اگه زیاد بیکینگ 

پودر بریزید باعث ترک خوردن کیک می شود که در کتاب مارکتینگ این 

   P4 : عنارص معروف هستند به

    Product: محصول    

Place: مکان 

Promotion: فعالیت های ترغیبی و تشویقی 

Price: قیمت

با  را  بازاریابی  مدیریت  خیلی ها  کجاست؟  فروش  سوال:  یک  حاال 

فروش اشتباه می گیرند.

در صنعت مرغداری، فروش طبق چارت زیر انجام می شود:

دو نوع فروش داریم:

فروش اول:

بدون  دار  مرغ  زنجیره،  روش  سه  به  که  کشتارگاه  برای  مرغ  تهیه   

واسطه و مرغ دار با واسطه صورت می گیرد.

است.  زنجیره  می کنند  استفاده  هم  کشور ها  سایر  که  روش،  بهرتین 

کاهش  را  شده  تمام  قیمت  در صد   ۳0 تا   ۲0 حدودا  تامین  زنجیره 

را  افزایش می یابد، چون زنجیره دالل  بنابراین حاشیه سود  می دهد، 

کنار می زند. وجود دالل رشایط نابسامان را دو چندان می کند.

فروش کشتارگاه به دو صورت عمده و خرده فروش است که خود    

عمده فروشی می تواند خرده فروشی هم داشته باشد. خرده فروشی 

 »b2c آن»  به  اصطالح  در  که  می شود  عرضه  مغازه  در  وقتی  یعنی 

گویند.

اما تفکر در مورد فروش:

فروش یک هشتادم بازاریابی است. تصویر زیر همیشه مثال بارزی از 

بگیرید  را در نظر  اگر شما کوه یخی  و فروش است،  بازاریابی  تفاوت 

فقط قسمت کوچکی از آن را شما می بینید که ۲0 درصد کوه یخ است 

و ۸0 در صد آن برای شما قابل دیدن نیست. چون قابل دیدن نیست 

دلیل بر نبودن نیست . 

در  بازاریابی)فروش  عملیات  رساندن  ثمر  به  و  کردن  نهایی  فروش: 

هم  فروش  مدیریت  و  فروش  مهارت  بین  و  است  است(  کیک  آرد  واقع 

تفاوت وجود دارد.

زنجیره عمده 
فروش

خرده 
فروش

مرغ دار

مرغ دار
واسطه

کشتارگاه

فروش اول فروش دوم
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مدیریت فروش: یعنی مدیریت کارکنان فروش، یعنی یک مدیر چطور 

در کارکنانش انگیزه ایجاد کند.

بداند. باید  فروشنده  یک  که  فروش  روش های  یعنی  فروش:  مهارت 

)تفاوت فروشنده سفارش گیر با فروشنده سفارش ساز(

انواع فروشندگان)فروشنده سفارش گیر، فروشنده سفارش ساز(:

چیزی  همان  دقیقا  یعنی  هستند،  سفارش گیر  فروشندگان  یکرسی 

باید  حاال  ندارند(.  یا  و  )دارند  می گویند  را  می خواهد  مشرتی  که 

کنیم،  تبدیل  ساز  سفارش  فروشنده  به  را  سفارش گیر  فروشنده های 

به طور مثال اگر محصولی موجود نبود یا تمام شده بود، به مشرتی 

به  دیگری  محصول  و  کنیم  راهنمایی  را  او  بلکه  نداریم،  که  نگوییم 

تبدیل  نشود.  خارج  مغازه  از  خالی  دست  اینکه  تا  نماییم،  معرفی  او 

فروشنده سفارش گیر به فروشنده سفارش ساز نیازمند فردی با هوش 

و هر  شنیدیم  را   )IQ( کلمه  نام  ما  مثال همه  به طور  است.  هیجانی 

ولی  دارد   IQ گویم  می  دارد،  نوشنت  و  خوندن  سواد  حداقل  که  فردی 

به  سفارش گیر  فروشنده  تبدیل  اصلی  نیازمند  هیجانی  هوش  یا    EQ

سفارش ساز است. 

البته این تاثیر فرهنگ بومی است، چون فقط در ایران است که کسی 

و  خواندن  سواد  فقط  معروف  قول  به  که  می گذارند  فروش  برای  را 

به  فقط  کننده،  تولید  دیگر  کشور های  در  که  صورتی  در  دارد،  نوشنت 

کسی اجازه معرفی و عرضه محصول را می دهد که حداقل اصول پایه 

مارکتینگ را بداند. 

مهارت  پنج  این  شامل  هیجانی  هوش  مولفه های 

هستند:

خودآگاهی یا آگاهی از خویشنت )Self-awareness(: این که نقاط   

روی  که  را  تأثیری  نیز  و  ارزش هایمان  انگیزه ها،  خود،  ضعف  و  قوت 

دیگران داریم بشناسیم. 

یک مورد در اینجا قابل ذکر است که فرد باید به خود شناختی برسد و 

بگوید چه تیپی دارد. به طور مثال فردی با تیپ احساسی هیچ گاه به 

فروشنده سفارش ساز تبدیل نمی شود. 

ما سه نوع تیپ شخصیتی داریم؛ تیپ حرکتی، تیپ احساسی، تیپ 

تا  باشد  مغز)خالق(  راست  است  بهرت  فروشنده  یک  اینکه  یا  ذهنی. 

چپ مغز)منطقی(.

انگیزه های  و  تکانه ها  این  که   :)Self-regulation( خودتنظیمی   

لحظه ای و رفتار خود را در وضعیت مختل کننده و مزاحم، کنرتل کرده 

یا جهت آن ها را تغییر دهیم.

 :)Self-motivation( خودانگیزشی  و   )Motivation( انگیزش   

و  بدهد  انگیزه  ما  به  موفقیت  رِصِف  به  موفقیت  و  اهداف  به  رسیدن 

شکست، نتواند به سادگی انگیزه ی ما را بگیرد.

و  کنیم  درک  را  دیگران  احساسی  وضعیت   :)Empathy( همدلی   

بتوانیم از دریچه ی چشم آن ها جهان را ببینیم.

 مهارت اجتماعی )Social Skill(: با دیگران، رابطه ی صمیمی ایجاد 

کنیم تا بتوانیم آن ها را به سمتی که میل داریم سوق دهیم.

تفاوت بین آموزش و یادگیری

آنها  به  فروش  نوع  این  که  هستند  این  نیازمند  فروشندگان  طرفی  از 

است.  متفاوت  یادگیری  با  آموزش  که  است  این  نکته  شود،  داده  یاد 

Teach به  از ریشه   Teacher که  انگلیسی می گویند  به معلم در زبان 

معنی آموزش می آید. یعنی معلم آموزش دهنده است، ولی هیچگاه به 

معلم Learner  نمی گویند، که از ریشه Learn یعنی یاد دهنده، می آید. 

نکته ای که وجود دارد تولید کنندگان نباید فروش را آموزش دهند، بلکه 

باید یاد دهند.

چیزی که در فروش حرف اول را می زند قیمت است. اصلی ترین عوامل 

تاثیر گذار روی قیمت مرغ:

 قیمت جوجه و قیمت نهاد ه ها )دان مرغی( و قیمت دارو: با 

توجه به بحث تحریم ها و افزایش قیمت نهاده ها و داروها باعث شده 

قیمت تمام شده مرغ افزایش یابد. 

منطق

اسرتاتژی

عقالنیت

زبان

هدفمند

توجه به جزئیات

کنجکاوی

ادراک

خالقیت

بی نظمی

تخیل

توجه به کل

چپ مغز راست مغز
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عرضه،   طرفی  از  می شود  باعث  بیماری  شیوع  بیماری:  شیوع   

کاهش یابد و تقاضا افزایش یابد و در نتیجه قیمت مرغ افزایش می یابد.

میزان جوجه ریزی: میزان جوجه ریزی وابسته به رشایط جوی   

جنوبی  استان های  در  گرم  فصول  در  مثال  عنوان  به  می باشد.  نیز 

جوجه ریزی کاهش می یابد.

دام  امور  )پشتیبانی  دولتی  نهاد  توسط  مرغ  گوشت  خرید   

رشکت های  چون  دارد،  وجود  قیمت  ثبات  رشایط  این  در  طیور(:  و 

پشتیبان امور دام و طیور با قیمت ثابتی از زنجیره های مرغ در رسارس 

کشور خرید می کند.

 دالل: در ایران در حال حارض در صنعت مرغداری دالل وجود دارد 

و حضور آن باعث افزایش قیمت تمام شده مرغ می شود که در آینده 

و...(  آمریکا  و  )روسیه  دیگر  کشورهای  مثل  آن  حذف  سمت  به  باید 

موجود  مرغ  شامل  که  می گیرند  آمار  اول  ایران  در  دالالن  رویم.  پیش 

در مرغ داری ها و سپس با کشتارگاه ها تماس می گیرند که چقدر مرغ 

می خواهند، و سپس دوباره به مرغ دار زنگ می زنند و مرغ را می خرند 

و به کشتارگاه می فرستند؛ دالالن برای این کار حقی دریافت می کنند، 

که  با حذف شدنشان این حاشیه سود حذف می شود و زنجیره های 

تولید می توانند کار و کسب بهرتی داشته باشند.

بگیرید  باید در نظر  کار و کسب صنعت مرغداری  نکته دیگری که در 

)SWOT( می باشد.

و  شده  تنظیم  پرورش  دوره  درونی(:  )عوامل  قوت  نقاط   :Strengths

سود  حاشیه  باشید  خوبی  کننده  تولید  اگر  خوب.  پرورش  تجهیزات 

بهرتی دارید.

Weaknesses: نقاط ضعف )عوامل درونی(: برعکس مورد ذکر شده 

در باال

بازار فعلی  به  با توجه  بیرونی(:  Opportunities: فرصت ها )عوامل 

اعمال  برای  مناسب  موقعیت  های  کشف  دارید،  که  فرصتی  بهرتین 

تغییرات در رشکت برای تبدیل شدن به زنجیره ارزش آفرینی می باشد.

کاری،  سیاست های  شامل  بیرونی(:  )عوامل  تهدید ها   :Threats

تحریم ها، دالالن و ... می باشد.

مورد دیگری که توجه کمی به آن شده است، بازارگرایی است. که تاثیر 

می کنیم  بازار صحبت  سهم  مورد  در  دارد. وقتی  بازار  سهم  بر  زیادی 

باید به سه سهم توجه کنیم:

چقدر بازار ما)برند ما( را می شناسد. سهم ذهنی: 

چقدر بازار ما)برند ما( را دوست دارند. سهم عاطفی: 

نتیجه سهم ذهنی و عاطفی. سهم بازار: 

در ادامه می خواهم داستانی برایتان تعریف کنم:

مردی در کنار جاده، دکه ای درست کرد و در آن ساندویچ می فروخت. 

بود،  ضعیف  هم  چشمش  نداشت،  رادیو  بود،  سنگین  گوشش  چون 

خود  دکه  رس  باالی  تابلویی  او  نمی خواند.  هم  روزنامه  بنابراین 

خودش  بود.  داده  رشح  را  خود  ساندویچ های  محاسن  و  بود  گذاشته 

تشویق  ساندویچ  خریدن  به  را  مردم  و  می ایستاد  دکه اش  کنار  هم 

را  کارش  ابزار  او  لذا  باال گرفت،  کارش  می خریدند.  و مردم هم  می کرد 

زیادتر کرد. وقتی پرسش از مدرسه تعطیل می شد،  نزد پدر می رفت و 

به او کمک می کرد. یک روز پرسش گفت: پدر جان، مگر به اخبار رادیو 

ادامه پیدا کند،  اگر وضع پولی کشور به همین منوال  گوش نداده ای؟ 

کار ها همه خراب خواهد شد و شاید یک کسادی عمومی به وجود بیاد. 

باید خودت را برای این کسادی آماده کنی. پدر با خود فکر کرد هر چه 

باشد، پرسش به مدرسه رفته، به اخبار رادیو گوش می دهد و روزنامه 

کمرت  بنابراین  است.  صحیح  می گوید  آنچه  حتما  پس  می خواند.  هم 

از گذشته نان و گوشت سفارش داده و تابلوی خود را هم پایین آورد و 

دیگر در کنار دکه خود نمی ایستاد و مردم را به خرید ساندویچ دعوت 

نمی کرد. 

به فرزند خود کرد  رو  او سپس  یافت.  کاهش  ناگهان شدیداً  او  فروش 

است.  شده  رشوع  عمومی  کسادی  است.  تو  با  حق  پرسجان  گفت:  و 

است  جالب  که  زده  باره  این  در  خوب  بسیار  حرف  یک  رابینز  آنتونی 

بدانید: به اندیشه های خود شکل ببخشید، در غیر اینصورت دیگران 

اندیشه های شما را شکل می دهند. خواسته های خود را عملی سازید 

وگرنه دیگران برای شما برنامه ریزی می کنند.

تفاوت های بازاریابی و فروش

بازاریابیبخش هافروش

جایگاه یابیهدفدرآمد

راهربدیرویکردتاکتیکی

فنیدانشاجرایی

نام تجاریوابستگیمشرتیان

مشرتیان بالقوهشنوندگانمشرتیان بالفعل

برند شدنچشم اندازافزایش مشرتی
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بهداشت مواد غذایی

گردآورنده:  واحد  مهندسی  بهداشت  محیط حرفه ای  مرکز  بهداشت  شهرستان همدان

تعریف غذا:

به کلیه مواد خوردنی، آشامیدنی که به وسیله موجودات زنده مرصف 

و به عنوان منبعی از انرژی و مواد مغذی که باعث سوخت وساز بدن 

می شود غذا گفته می شود.

مقدمه:

ادامه  و  می باشد  غذا  زنده  موجود  هر  حیات  در  مؤثر  عوامل  از  یکی 

همین  نیست.  امکان پذیر  مناسب  غذای  به  دسرتسی  بدون  زندگی 

ماده غذایی در صورتی  که ناسالم و غیر بهداشتی باشد نه  تنها برای 

تأمین نیازهای بدن مفید نیست بلکه می تواند عامل بروز بیماری های 

آلرژی،  روده ای،  بیماری های  مسمومیت ها،  ازجمله  گوناگونی 

است  شده  ما  کشور  در  که  تحقیقاتی  طی  شود.  غیره  و  سوءتغذیه 

حدود ۲5 % مواد غذایی تولیدشده به دلیل فساد آن ها تبدیل به زباله 

می شود. رعایت بهداشت مواد غذایی در مراحل تهیه و تولید، توزیع و 

عرضه موجب می شود تا ماده غذایی سالم باکیفیت باالی بهداشتی 

اثر  بر  در مواد غذایی  آلودگی  به دست مرصف کننده برسد. بیشرتین 

بی احتیاطی در مراحل مختلف بوجود می آید. داشنت اطالع از اصول 

نگهداری صحیح مواد غذایی، استفاده از مواد غذایی بسته بندی شده  ، 

توجه به مشخصات و برچسب مواد غذایی به استفاده از مواد غذایی 

سالم کمک می کند.

اصول و روش های نگهداری مواد غذایی:

برای حفظ و نگهداری مواد غذایی از عوامل آلوده و فاسد کننده با در 

نظر گرفنت نوع آلودگی روش های مختلفی استفاده می گردد. بر اساس 

نوع ماده غذایی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد غذایی و طول 

و تکنولوژی برای هر نوع  اقتصادی  مدت  زمان نگهداری و جنبه های 

روش خاصی به کار می رود. برای نگهداری پاره ای از مواد غذایی فقط 

از یک روش استفاده می شود درحالیکه برای تعدادی از مواد غذایی دو 

یا چند روش نگهداری بکار می رود.

اما باید دید هدف  روش های مختلف نگهداری مواد غذایی چه هستند. 
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این اهداف به طورکلی عبارتند از:

 الف - از بین بردن میکروب های موجود در مواد غذایی به طور کامل و 

یا از بین بردن میکروب های بیماری  زا خطرناک

ب- جلوگیری از رشد و تکثیر میکروب ها در زمانی معین، زیرا در بعضی 

از مواد غذایی، میکروب ها به محض اینکه رشایط آماده باشد، رشوع به 

نگهداری  روش های  از  تعدادی  وسیله  به  که  می نمایند  تکثیر  و  رشد 

می توان مانع این عمل شد.

 حرارت دادن

و  میکروب ها  رفنت  بین  از  باعث  درجه(   65 )باالتراز  زیاد  حرارت 

آنزیم ها می شود. اگر میکروب های موجود در مواد غذایی را با حرارت 

دادن از بین بربیم و از ورود میکروب های جدید به آن جلوگیری کنیم 

نگهداری  طوالنی تری  مدت  به  را  دیده  حرارت  غذایی  ماده  می توانیم 

کنیم، زیرا میکروب ها و آنزیم ها در حرارت های متفاوتی غیرفعال و یا 

از بین می رود. میکروب های اسپوردار یا هاگ مقاومت زیادی حتی در 

مقابل نقطه جوش دارند و برای از بین بردن آن ها باید از حرارت همراه 

با فشار استفاده کرد. متداول ترین روش پاستوریزه کردن و اسرتیلیزه 

کردن می باشد.

تعریف پاستوریزه کردن

درجه  که  غذایی  مواد  در  موجود  بیماری زا  میکروب های  بردن  بین  از 

حرارت 65 درجه سانتی گراد به مدت ۳0 دقیقه و یا ۷۲ درجه به مدت 

15 تا ۲0 ثانیه استفاده می شود.

تعریف اسرتیلیزه کردن

در  موجود  بیماری زا  غیر  و  بیماری زا  میکروب های  کلیه  بردن  بین  از 

مواد غذایی که از درجه حرارت 1۳5 تا 150 درجه سانتی گراد به مدت 

تا  می شود  رسد  )شیر(  غذایی  مواد  بالفاصله  و  استفاده  ثانیه  چند 

 1۲1 حرارت  از  کنرسو  کردن  اسرتیلیزه  برای  و  نکند  تغییر  آن  کیفیت 

درجه به مدت 15 دقیقه تحت فشار استفاده می شود.

 استفاده از رسما و انجماد

و  رسما  از  استفاده  غذایی  مواد  نگهداری  روش های  مهم ترین  از  یکی 

روز  چند  مدت  در  است  قرار  که  غذایی  مواد  از  بعضی  است.  انجماد 

میوه ها،  مثل  می شود  نگهداری  صفر  باالی  دمای  در  شود.  مرصف 

ماه  چند  تا  سانتی گراد(  درجه   0  -10  ( یخچال  دمای  در  سبزی ها 

و  میکروب ها  رشد  از  جلوگیری  باعث  رسما  هستند.  نگهداری  قابل 

را در دمای یخچال  آنزیم ها در مواد غذایی می شود. گوشت و ماهی 

طوالنی تر  نگهداری  برای  نمود،  نگهداری  نمی توان  روز  چند  از  بیش 

محصوالت  یعنی  کرد؛  استفاده  بیشرت  رسمای  و  برودت  از  باید  آن ها 

و  روش  بهرتین  حارض  حال  در  انجماد  روش  کرد.  منجمد  باید  را 

انجماد رشد میکروب ها  نگهداری گوشت می باشد.  مطمنئ ترین روش 

سانتی گراد  درجه  هشت  تا  گاهی  باکرتی ها  برخی  می کند.  متوقف  را 

و برخی کپک ها تا ده درجه سانتی گراد به رشد خود ادامه می دهند.

فن آوری انجماد

سه روش کلی برای انجماد مواد غذایی وجود دارد که عبارتند از:

الف - انجماد ٌکند: محصول را در هوای ساکن رسد قرار می دهند که با تبادل 

حرارت با محیط اطراف خود منجمد می گردد. این روش باعث انجماد کند 

و آهسته می شود که به ویژه در صنعت مورد استفاده چندانی ندارد.

رسعت  با  را  سانتی گراد  درجه   ۳5 تا   ۳0 رسد  هوای  تند:  انجماد  ب- 

این  از  استفاده  می دهند.  عبور  آن  بسته های  یا  و  محصوالت  میان  از 

اساس  بر  که  دارد  محصول   ... و  وزن  و  شکل  نوع،  به  بستگی  روش 

انجماد  اتاق  یک  از  گاهی  می شود.  ساخته  مختلف  دستگاه های  آن 

استفاده کرده و هوای رسد بوسیله فن های قوی دمیده می شود. گاهی 

نیز از دستگاه خاصی مثل تونل، نوار نقاله و ... استفاده می شود.

ج - استفاده از تماس غیرمستقیم محصول یا صفحات رسدکننده:

در این روش غذاها را در سینی های مخصوص گذاشته، سینی در تماس 

می شود.  مربد  به  غذا  از  گرما  انتقال  موجب  گرفته  قرار  رسد  جداره  با 

رسعت انجماد در این روش زیاد است و مدت  زمان انجماد بستگی به 

نوع  بسته بندی،  نوع  شونده،  منجمد  ماده  حجم  مربد،  حرارت  درجه 

مناسب  گوشت  الشه های  برای  روش  این  دارد.  تماس  شدت  و  غذا 

تکنیک  همچنین  دارد.  کاربرد  کارتنی  گوشت های  برای  ولی  نیست، 

دیگر انجماد، فرو بردن ماده غذایی در مربد است.

 استفاده از روش خشک کردن

است  روشی  طوالنی،  نگهداری  منظور  به  غذایی  مواد  خشک کردن 

این  می گیرد.  انجام  صنعتی  صورت  به  هم  و  سنتی  صورت  به  هم  که 

روش بیشرت برای نگهداری سبزی، میوه، شیر و بعضی از فرآورده های 

و  گرم  مناطق  در  گوشت  نگهداری  برای  سنتی  صورت  به  و  شیری 

کویری که دسرتسی به یخچال ندارند استفاده می گردد. این گوشت ها 

دارای کیفیتی بسیار نامطلوبند. خشک کردن سنتی در هوای معمولی 

خشک کردن  برای  است  بهرت  البته  می شود.  انجام  خورشید  نور  و 

سبزی در تابستان از نور خورشید به طور مستقیم استفاده نشود )در 

سایه خشک شود(.

روش  محصول  هر  با  متناسب  امروزه  غذایی  مواد  کردن  خشک   برای 
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مناسبی وجود دارد تا کاهش کیفیت در محصول به حداقل برسد، در 

خشک کردن از حرارت، جریان هوا و گاهی از خأل استفاده می شود.

 استفاده از مواد شیمیایی

هستند.  حساس  شیمیایی  مواد  بعضی  و  اسید  به  نسبت  میکروب ها 

انواع میکروب ها متفاوت است. اسید را می توان به  این حساسیت در 

صورت مستقیم به غذا اضافه نمود؛ مانند اضافه کردن اسیدسیرتیک 

اسیدها  این  نگهداری  قدرت  گازدار.  نوشابه های  به  فسفریک  اسید  یا 

شیمیایی  مواد  از  بعضی  دارد.  هیدروژن  یون  غلظت  به  بستگی 

امروزه  می گیرد.  را  آن ها  رشد  جلو  بعضی  و  می کشد  را  میکروب ها 

برای  که  آنتی بیوتیک هایی  به خصوص  مواد  از  بسیاری  از  استفاده 

جلوگیری از رشد باکرتی استفاده می شد مانند بنزوات سدیم ممنوع 

شده است؛ اما بعضی از مواد شیمیایی مثل اسید اسکوربیک، سوربات 

سدیم و پتاسیم و ایندرید سولفور مرصفشان آزاد است.

 استفاده از غلیظ کردن

تهیه رب و مربا دو روش تغلیظ مواد غذایی است. در تهیه رب، حجم و 

وزن غذا کاهش می یابد و عالوه بر افزایش قدرت نگهداری گوجه فرنگی 

به صورت رب، این کاهش حجم و وزن، اثرات اقتصادی زیادی به خاطر 

رصفه جویی در فضای محل نگهداری و وسایل حمل ونقل دارد و رب 

بر  عالوه  روش ها  این  در  می باشد.  گوجه  وزن  یک  پنجم  آمده  بدست 

کاهش آب آزاد، میکروب ها را کاهش داده و با حرارت دادن در دو روش 

مربا و رب، میکروب ها از بین می روند.

 دود دادن مواد غذایی

نگهداری  دادن  دود  با  را  ماهی  و  گوشت  مانند  غذایی  مواد  از  بعضی 

دادن  دود  روش  از  ماهی  نگهداری  برای  ایران  شمال  در  می کنند. 

همانند  محافظ هایی  از  شیمیایی  مواد  دارای  دود  می کنند.  استفاده 

که  است  اسیدسیرتیک  و  اتیلیک  الکل  استیک،  اسید  فنل،  فرمالدیید، 

بعضی  در  طعم  ایجاد  برای  امروزه  می آید.  بدست  چوب  سوخنت  از 

به  دادن  دود  از  قرمز  گوشت  فرآورده های  انواع  و  دریایی  محصوالت 

همراه روش های دیگر استفاده می شود.

  استفاده از اشعه

غذایی  مواد  نگهداری  برای   ... و  گاما  اشعه  و  بنفش  ماوراء  اشعه  از 

نگهداری  برای  کشور   ۲0 از  بیش  حارض  حال  در  می شود.  استفاده 

است  سالی  چند  ما  کشور  در  می کنند  استفاده  اشعه  از  غذایی  مواد 

که تحقیقات برای نگهداری سیب زمینی و گندم در سیلو با استفاده از 

اشعه رشوع شده است. اشعه باعث تخریب ساختمان سلول میکروب 

مورد  اشعه  شدت  و  مقدار  می شود.  آنزیم ها  فعالیت  از  جلوگیری  و 

استفاده در انواع مواد غذایی و بسته بندی ها متفاوت است.

 استفاده از انبار و سیلو

با  کنرتل  تحت  سیلوهای  و  انبارها  در  را  حبوبات  و  غالت  از  بسیاری 

درجه حرارت و رطوبت ویژه نگهداری می کنند. انبارها و سیلوها باید 

از نظر اصول مهندسی و فنی دارای مشخصاتی باشد که مواد غذایی 

نور،  حرارت،  به  نفوذ  قابل  غیر  مثالً  نبینند.  آسیبی  شده  نگهداری 

رطوبت، موش و حرشات باشند.

 استفاده از تخمیر

این روش برای نگهداری بعضی از مواد غذایی قابل استفاده است مثالً 

که  می باشد  ماست  به  آن  تبدیل  روش ها  از  یکی  شیر  نگهداری  برای 

به کمک باکرتی الکتیک این عمل انجام می شود. تهیه رسکه به وسیله 

عمل تخمیر انجام می شود.

رشایط نگهداری چند نمونه مواد غذایی در انبار

 نگهداری غذای کنرسو شده

نباشد.  زیاد  خیلی  آن  دمای  و  بوده  رطوبت  از  عاری  باید  انبار  این 

باعث  نهایتاً  و  شده  قوطی  در  منفذ  ایجاد  و  زنگ زدگی  باعث  رطوبت 

فساد محتویات آن می گردد. 

و  پالستیکی  شیشه ای،  ظروف  از  گاهی  فوالدی  قوطی  به  عالوه 

باید  آن ها  بندی  بسته  دلیل  همین  به  می شود  استفاده  آلومینیومی 

کارتن ها  جابجایی،  و  چیدن  نقل،  حمل  و  زمان  در  تا  باشد  متناسب 

دچار آسیب نشوند.

  نگهداری روغن جامد و مایع

میل  مایع،  روغن های  در  چرب  اسیدهای  بودن  اشباع  غیر  دلیل  به 

و  است  جامد  روغن  از  زیادتر  مایع  روغن  در  اکسیژن  با  آنها  ترکیبی 

محلی  در  باید  روغن ها  بنابراین  شود؛  می  ان  طعم  شدن  تند  باعث 

خشک و خنک نگهداری گردد.

 نگهداری غالت و حبوبات

می کنند،  تولید  حرارت  و   CO2 رطوبت،  و  کرده  تنفس  غالت  چون 

رضوری  بسیار  رطوبت  و  حرارت  خروج  برای  انبار  مناسب  تهویه ی 

است، زیرا با افزایش حرارت انبار تنفس شدت پیدا می کند، رطوبت و 

حرارت هر دو موجبات کپک زدگی، رشد آفات می گردند. کیسه ها را باید 

طوری چید که هم از ریزش آن ها جلوگیری نمود و هم ال به الی آن ها 

هوا عبور نماید.
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 نگهداری نان

از تنور بیرون می آید اسرتیل است، ولی بعد از رسد شدن به  نانی که 

اگر در نگهداری آن دقت  و  آلوده می شود  کپک های موجود در محیط 

نشود به رسعت کپک خواهد زد که برای جلوگیری از کپک زدن و بیاتی 

نان  کرد.  دقت  آن  نگهداری  و  حمل ونقل  کردن،  خنک  در  باید  زودرس 

بعد از خروج از تنور باید رطوبت گیری و رسد شده و برای حفظ بافت 

از  باید  اینکار  نباید به تعداد زیاد روی هم چیده شود. برای  آن هرگز 

سبدهای پالستیکی با ارتفاع ۳0-۲5 سانتی مرت استفاده نمود و برای 

رسد کردن می توان از جریان هوا استفاده کرد. در منزل و یا رشایطی که 

بخواهیم مقدار زیاد نان را برای مدت چند ماه نگهداری کنیم باید از 

روش خشک  کردن و یا انجماد استفاده کرد. هر نان روش خاصی دارد. 

مثالً کیفیت نان بربری را با انجماد می توان حفظ کرد و برای چند ماه 

نگه داشت. در درجه یخچال معمولی )10-0( فقط از کپک زدن نان به 

مدت چند روز می توان جلوگیری کرد ولی یخچال، بیات شدن نان را 

افزایش می دهد.

 نگهداری قند و فرآورده های قنادی

فرآورده های قنادی و قند که منشأ آن شکر است مثل آب  نبات، مربا، 

نبات و خود شکر باید در محلی خشک و عاری از گرد و خاک نگهداری 

شود.

 نگهداری مواد غذایی در رسدخانه

رسدخانه را از نظر درجه حرارت به دو قسمت باالی صفر و پایین صفر 

نگهداری  محصوالتی  صفر  باالی  رسدخانه  در  می کنند.  درجه بندی 

آن  برای  کردن  انجماد  یا  و  ندارد  کردن  منجمد  به  نیاز  که  می شوند 

رضر دارد مثل انواع میوه، تخم مرغ و پنیر. در رسدخانه زیر صفر مواد 

غذایی منجمد مثل انواع گوشت ها نگهداری می شود.

رشایط نگهداری چند نمونه مواد غذایی در رسدخانه

نگهداری مواد غذایی در رسدخانه های باالی صفر

 نگهداری گوشت تازه

هفته  یک  مدت  برای  را  آن   و  است  سانتی گراد  درجه   0-۲ دمای  در 

از  آن  را  باید  تازه  آویز کردن الشه گوشت  می توان نگهداری کرد. برای 

چنگک آویزان و بین الشه حدود ۲0 سانتیمرت فاصله باشد.

 نگهداری گوشت مرغ

نکات  رعایت  و  دارد  قرمز  گوشت  به  نسبت  نرم تری  بافت  مرغ  گوشت 

حمل ونقل  الشه،  شسنت  امعاء،  و  احشاء  تخلیه  هنگام  در  بهداشتی 

الزامی است. مرغ را در دمای ۲-0 درجه ۷-5 روز  و محیط نگهداری 

می توان نگهداری نمود.

 نگهداری ماهی

آن  نگهداری  بنابراین  دارد؛  به مرغ  نرم تری نسبت  بافت  گوشت ماهی 

در  بهداشتی  نکات  رعایت  است.  مشکل تر  گوشت ها  سایر  به  نسبت 

و  بوده  رضوری  نگهداری(  و  )حمل ونقل  صید  از  پس  و  صید  زمان 

تا دو روز قابل نگهداری می باشد و در صفر درجه  تازه حداکرث  ماهی 

سانتی گراد تا ۲ الی 4 روز می توان از آن نگهداری کرد. زیرا رسیع الفساد 

بوده و بهرتین روش نگهداری آن انجماد می باشد.

 تخم مرغ

تخم مرغ رسشار از مواد غذایی با ارزش است و به همین دلیل در گروه 

غذایی گوشت قرار می گیرد. بهرتین درجه حرارت نگهداری صفر می باشد، 

ولی اگر به ۲- درجه برسد تخم مرغ منجمد شده و پوسته آن می ترکد.

برای نگهداری تخم مرغ باید موارد زیر رعایت شود:

 سطح تخم  مرغ ها نباید کثیف باشد چون نگهداری آن مشکل خواهد 

بود و نیز باعث آلودگی محیط رسدخانه خواهد شد.

 شانه ها و کارتن های تخم مرغ باید تمیز باشند.

تخم مرغ ها نباید شکسته باشد، زیرا فساد میکروبی و شیمیایی آن   

رسعت پیدا می کند.

 در صورت امکان پس از مدت دو ماه نگهداری، کارتن های تخم مرغ را 

باید رسوته کرد. به تجربه ثابت شده است که این عمل باعث افزایش 

مدت ماندگاری تخم مرغ می شود.

 به دلیل جذب بو بوسیله تخم مرغ، باید آن  را از مواد غذایی دیگر جدا 

نگه داشت.

 نگهداری پنیر

در حمل ونقل باید دقت نمود که حلب ها و یا بسته ها سوراخ نشود، زیرا 

با سوراخ شدن، رسیع فاسد می گردند. درجه حرارت نگهداری پنیر ۲ تا 

4 درجه سانتی گراد می باشد و دمای باالی ۸ درجه سانتی گراد باعث 

یکسال  پنیر  نگهداری  مدت  سانتی گراد  درجه   ۲ در  و  شده  آن  فساد 

نوع  تناسب  به  مختلف  پنیرهای  نگهداری  مدت  زمان  البته  می باشد. 

پنیر و جنس بسته بندی متفاوت است.

 نگهداری مرکبات

برای نگهداری مرکبات دماهای 5-0 و ۸ درجه به تناسب نوع محصول 

از  پرتقال  ویژه  به  مرکبات  زدن  کپک  از  جلوگیری  برای  است.  مناسب 

مواد شیمیایی و کاغذهای مخصوصی استفاده می شود که در این دما 
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محصول را می توان سه تا ۸ هفته نگهداری نمود.

 نگهداری شیر و ماست و کشک

تولید  زمان  از  بعد  روز   4 تا   ۳ یخچال  دمای  در  را  پاستوریزه  شیر 

می توان نگهداری نمود. شیر اسرتیلیزه در صورت بسته بندی مناسب 

دمای  در  نیز  را  ماست  و  داشته  نگهداری  قابلیت  ماه   6 یا  ماه   ۳ تا 

یخچال می توان نگهداری کرد.

 نگهداری سیب زمینی

حرارت  درجه  کمرتین  کرد.  جلوگیری  باید  سیب  زمینی  انجماد  از   

مطلوب ۳/5 تا 4 درجه سانتی گراد با رطوبت ۹0 درصد می باشد. نور 

برای  می شود.  سیب زمینی  زدن  جوانه  موجب  زیاد  رطوبت  با  گرما  و 

نگهداری عالوه بر دما و رطوبت نسبی، عمل تهویه هوا و خروج گاز 

CO2 حاصل از تنفس سیب زمینی رضوری است.

 نگهداری پیاز

پیاز را در 0 تا ۲ درجه در محیطی خشک باید نگهداری کرد و از تابیدن 

این  در  نمود.  جلوگیری  باید  انبار  داخل  به  خورشید  نور  مستقیم 

رشایط پیاز تا 6 ماه قابل نگهداری است.

 

نگهداری مواد غذایی در رسدخانه زیر صفر

 نگهداری گوشت منجمد:

حرارت  درجه  در  نگهداری،  مدت  زمان  با  متناسب  را  منجمد  گوشت 

مختلفی نگهداری می کنند. 

در  و  سال   1/5 الی  یک  نگهداری  برای  درجه   -۲0 تا   -1۸ دمای  در 

دمای  هرگز  می شود.  نگهداری  ماه   6 مدت  برای  درجه   -1۲ دمای 

سانتی گراد  درجه   -1۲ از  نباید  ماه  یک  مدت  برای  حتی  رسدخانه 

باالتر بیاید، زیرا اوالً احتمال رشد کپک ها وجود دارد، ثانیاً بر اثر رشد 

و در زمان  بافت گوشت بیشرت شده  به  وارده  کریستال های یخ آسیب 

رفع انجماد چکه کردن خونابه گوشت بیشرت می شود.

 نگهداری ماهی:

طبق جدول زیر بستگی به نوع ماهی مشخص می شود.

 نگهداری مرغ منجمد:

مرغ منجمد در صورت نداشنت پوشش در حدود 10 ماه و در صورت 

داشنت پوشش پالستیکی تا یکسال قابلیت نگهداری در 1۸- درجه را 

دارد.

 نگهداری کره:

کره در 1۸- درجه سانتی گراد تا یک سال و در دمای 4+ درجه تا یک 

ماه قابلیت نگهداری دارد. در دمای معمولی خیلی زود اکسیده شده، 

طعم تند پیدا کرده و فاسد می شود. همچنین به دلیل جذب بو، باید آن 

را از سایر مواد جدا نگه  داشت.

نگهداری ماهی در رسدخانه زیر صفر

۲0-1۸-نوع ماهی

 ۳ تا 4 ماه6 تا ۸ ماهماهی چرب

 4 تا 5 ماه ۸ تا ۹ ماهماهی نیمه چرب

 6 تا ۸ ماه 10 تا 1۲ ماهماهی کم چرب

مدت زمان نگهداری مواد غذایی در درجه حرارت های مختلف

C-1۸ °C-۲۳ °C° 1۲-ماده غذایی

14 تا 16 ماه1۲ تا 14 ماه4 تا 6 ماهگوشت گاو

1۳ تا 15 ماه1۲ تا 14 ماه۳ تا 5 ماهگوشت گوسفند

1۲ تا 15 ماه10 تا 1۲ ماه4 تا 5 ماهگوشت گوساله

10 تا 1۲ ماه6 تا ۷ ماه۳ تا 4 ماهگوشت طیور

5 تا 6 ماه4 تا 5 ماه۲ تا 15 ماهقلب و جگر

فرآورده های گوشتی
 )سوسیس و کالباس(

5 تا 6 ماه۲ تا ۳ ماه1 تا ۲ ماه

10 تا 1۲ ماه۸ ماه۳ تا 4 ماهگوشت چرخ کرده

حدود ۲4 ماه14 تا 16 ماه10 تا 1۲ ماهنخود سبز

16 تا 1۸ ماه۸ تا 1۲ ماه5 تا ۷ ماهلوبیا سبز

تاریخ تولید و انقضاء

ذکر تاریخ بر روی محصوالت غذایی از طرف وزارت بهداشت اجباری 

در  مشخصه  این  و  بوده  کاال  تولید  زمان  بیانگر  تولید  تاریخ  است. 

انتخاب، خرید و نگهداری کاال نقش مهمی دارد.
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نکات مدیریتی 
چالش مدیران در برابر کارکنان با ویژگی های روانشناختی خاص

تمام مدیران موفق، یاد می گیرند که چطور سبک مدیریت خود را تغییر 

اکرث  درحالی که  کنند.  کار  کارمندان  مختلف  انواع  با  بتوانند  تا  دهند 

کارکنان در رده کارکنان نرمال قرار می گیرند. بعضی از آن ها ویژگی هایی 

دارند که در این رده جای می گیرند. 

چه  که  نیستند  مطمنئ  همیشه  مدیران  افرادی  چنین  با  ارتباط  در 

رفتاری باید نشان داده و چگونه به آن ها پاسخ دهند. در این مقاله، به 

هفت دسته از این افراد که برای مدیران چالش برانگیز هستند نگاهی 

می اندازیم: 

دسته اول : افراد طفره رو 

چگونه آن ها را تشخیص دهیم: طفره روها در دو دسته قرار می گیرند: 

طفره رو های آشکار و نا آشکار، شناسایی دسته آشکار ساده است، آن ها 

را می توان در حال صحبت کردن های طوالنی با دیگران، گذراندن وقت 

در اتاق اسرتاحت و یا جستجو در اینرتنت یافت. اما شناسایی دسته 

نا آشکار مشکل تر است، آن ها مدام در حال یافنت دالیل قانع کننده برای 

ترک محل کار )اتاق خود و یا سازمان هستند( و این زمان ها را برای 

اجتناب  برای  یا  و  می گذرانند؛  پیغام  یک  رساندن  یا  خرید  یک  انجام 

را  غیررضوری  و  زیاد  زمان  ندارند،  دوست  که  کارهایی  دادن  انجام  از 

صورت  در  همچنین  می دهند.  اختصاص  دارند  دوست  که  کارهایی  به 

تنها بودن، بیشرت متمایل به وب گردی و یا برقراری تماس های تلفنی 

شخصی هستند.

 چه چیزی پشت رفتار این افراد است: داليل طفره روی می تواند متعدد 

اخالق  یک  هیچ گاه  افراد  بعضی  دلیل،  ساده ترین  به عنوان  باشد. 

این  می تواند بخاطر  این  و  نداده اند  پرورش  در خود  را  قوی  حرفه ای 

باشد که الگوی خوبی در این زمینه نداشته اند. 

دسته ی دیگر همواره رفتاری کودکانه دارند و هرگز مسئولیت کارهای 

خود را به عهده نمی گیرند. 

گروه دیگر افراد ناخشنودی هستند که فکر می کنند در گذشته کارفرما 

با آن ها با بی انصافی برخورد کرده است و نگرانند که این اتفاق دوباره 

باشند.  دور  خود  کارفرمای  از  می کنند  سعی  بنابراین  شود،  تکرار 

گردآورنده: موسسه آموزش عالی آزاد بهار 
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رصف  در  و  ندارند  دوست  را  خود  کار  که  بی انگیزه ای  کارکنان  نهایتاً 

کردن هرگونه انرژی برای انجام کارهای خود با مشکل مواجه هستند.

مدیر مورد عالقه طفره روها: این افراد مدیرانی را دوست دارند که آن ها 

را به حال خود رها می کنند تا هرآنچه که می خواهند انجام دهند. آن ها 

ترجیح می دهند که تا جاییکه ممکن است نظارت کمی بر آن ها صورت 

گیرد. آن ها مدیرانی را که مستقیماً در مورد مسائل و مشکالت موجود 

حرفی نمی زنند ستایش می کنند. 

درک  این  به  تا  دارند  نیاز  افراد  این  افراد:  این  پرورشی  چالش های 

آن ها در آخر ماه، در گرو نظر کارفرمای  به  برسند که پرداخت نهایی 

آن هاست و کارفرما حق دارد که انتظارات مشخصی در قبال بازگشت 

رسمایه ای که رصف این افراد می کند، داشته باشد. بنابراین، کارفرمایان 

صاحب زمان کاری افراد هستند و منطقاً انتظار دارند که از این زمان به 

نفعشان استفاده شود.

چگونه مدیران می توانند به این افراد کمک کنند: 

 تعیین اهداف روشن و مشخص برای این افراد

 اختصاص زمان های مشخص و منظم با دادن بازخورد به این افراد 

در حال  واقعاً  کارها  اینکه  از  اطمینان  برای  پیگیری های الزم  انجام  و 

انجام هستند

رس  کارهای  یا  و  ناتمام  پروژه های  مورد  در  گفتگو  وقت،  ارسع  در   

رسید شده

اطمینان حاصل کردن از اینکه کارکنان برنامه های ساعات کاری را   

می بینند و نسبت به آن آگاهی کامل دارند

 حضور مکرر در محیط کاری و کسب اطالع از اوضاع

 ایجاد ارتباطی روشن در ذهن افراد در مورد رابطه بین کارایی و پاداش

 دادن پاداش به کارایی پیرشفت و انجام کارها در موعد مقرر

 صحبت کردن در مورد مسائل عملکردی افراد، به محض اتفاق افتادن 

این نتیجه رسیدید که یک کارمند در جایی که اآلن قرار  به  اگر نهایتاً 

دارد مفید نیست، در صورت امکان به فکر تغيري شغل او باشید. 

کارهایی که مدیران در رابطه با این افراد نباید انجام دهند: 

 قبول کردن کارهای بی کیفیت و یا پذیرفنت عذرهای غیرموجه 

 اجازه دادن به طفره رو ها برای کار کردن در خانه و یا در فضایی که 

دیگران در اطراف آن ها نیستند

 پاداش دادن به تنبلی با دادن کارهای سخت به دیگران

 صحبت نکردن در مورد مسائل بحث برانگیز عملکردی

 ارزیابی های عملکرد دست باال از این افراد 

دسته دوم : افراد حواس پرت و بی توجه 

چگونه آن ها را تشخیص دهیم: به نظر می رسد که این دسته از افراد، 

رصف نظر از موضوع مورد بحث، همواره به مسائل متفرقه فکر می کنند 

و معموالً در یک خط فکری متفاوت از دیگران قرار دارند. آن ها معموالً 

ارائه  و غیرمعمول )هرچند گاهی جالب(  در جلسات نظرات عجیب 

و  آن ها  گفته های  بین  ارتباطی  نمی توانند  معموالً  دیگران  می دهند. 

موضوع مورد بحث بیابند. 

آن ها ممکن است با ایده هایی همراه باشند که حداقل در ظاهر عملی 

به  و تمایلی  افراد خوش برخوردی هستند  افراد معموالً  این  نیستند. 

قدرت و یا کنرتل ندارند. 

چه چیزی پشت رفتار این افراد است: افراد این دسته تمایل بسیاری 

به افکار انتزاعی دارند و تمرکز آن ها بیشرت بر ایده ها و احتماالت است 

تا واقعیت ها و گام های عملی. 

فرآیند تفکر آن ها خطی نیست به این معنی که بحث ها و اعمال آن ها 

ارتباطات  دیدن  هرچند  نمی دهد.  تشکیل  را  همی  رس  پشت  گام های 

نوع  یک  خود  افراد،  این  سوی  از  اتفاقات  یا  و  چیزها  بین  تداعی ها  و 

استعداد منحرصبه فرد است. 

نظر  به  ارتباطاتشان  نمی کنند،  فکر  بقیه  مانند  آن ها  ازآنجایی که 

گیج کننده می رسد. همچنین تمرکز آن ها به جای حال، بیشرت بر آینده 

است.

به  که  است  مدیری  بی توجه:  و  حواس  پرت  افراد  عالقه  مورد  مدیر 

می کند.  تقدیر  دیدشان  افق  از  و  می دهد  گوش  آن ها  نظرات  و  ایده ها 

و  حواس  پرت  افراد  عالقه  مورد  مدیر 
و  ایده ها  به  که  است  مدیری  بی توجه، 
نظرات آن ها گوش می دهد و از افق دیدشان 
تقدیر می کند. همچنین مدیری که آن ها را 
مجبور به انجام امور معمولی و روزمره مثل 
رسیدگی به پرونده ها و یا پر کردن فرم ها 
نمی کند و آن ها را با افکار و عالیقشان تنها 
می گذارد، برای این افراد خوشایند است.



3232chicken meat producing chain مجله علمی - تخصصی    پاییز 1399  شماره ۶7

روزمره  و  معمولی  امور  انجام  به  مجبور  را  آن ها  که  مدیری  همچنین 

مثل رسیدگی به پرونده ها و یا پر کردن فرم ها نمی کند و آن ها را با افکار 

و عاليقشان تنها می گذارد، برای این افراد خوشایند است. 

اغلب  در  مؤثر  عملکرد  داشنت  برای  افراد:  این  پرورشی  چالش های 

سازمان های کنونی )که شکلی سنتی دارند(، این افراد باید یاد بگیرند 

که تمرکز کنند و در ارتباطاتشان روشن تر و دقیق تر باشند. همچنین 

صبور  ندارند  دوست  که  وظایفی  انجام  در  که  بگیرند  یاد  باید  آن ها 

باشند. 

اما این به این معنی نیست که کارهای روزمره هرچه بیشرتی به آن ها 

آن ها  در  اجتنابی  حالت  تشدید  باعث  کار  این  چراکه  شود،  واگذار 

می شود. 

همچنین آن ها برای رشوع پروژه ها بسیار باانگیزه هستند اما در ادامه 

این حالت خود را از دست می دهند و باید یاد بگیرند که آن را در تمام 

مسیر حفظ کنند. 

چگونه مدیران می توانند به این افراد کمک کنند:

دست  آن ها  به  باید  که  نتایجی  قالب  در  انتظارات  دقیق  تعریف   

بیابند

گام هایی  قالب  در  بزرگ  پروژه های  کردن  خرد  برای  آن ها  به  کمک   

کوچک تر

 تعیین زمان های مشخص برای دادن بازخورد و پیگیری کارها برای 

اطمینان از اینکه کارها در حال پیرشوی هستند

یا  و  روزمره  امور  چرا  که  مطلب  این  کردن  روشن  و  دادن  توضیح   

خسته کننده مهم هستند

و نوشتاری  ارتباط کالمی  برای تشویق  بازخوردهایی  آوردن  فراهم   

واضح و دقیق تر

 تأکید بر اهمیت ارائه مطالب به صورت سازماندهی  شده

اهمیت  شاید  چراکه  افراد،  این  ایده های  شنیدن  برای  زمان  رصف   

بعضی از آن ها در مرحله اول مشخص نشود

 اهمیت دادن به نگرانی های این افراد در مورد موضوعات بلندمدت، 

چرا که آن ها به طرز عجیبی در پیش بینی آینده توانایی دارند

 فراهم آوردن فرصت هایی برای خالق بودن

کارهایی که مدیران در رابطه با این افراد نباید انجام دهند:

 رها کردن این افراد بدون نظارت

 سپردن پروژه ها به آن ها بدون دادن بازخوردهای مکرر

 گوش ندادن به ایده ها و نظرات آن ها، چون عملی نیستند

اخراج کردن و یا نادیده گرفنت این افراد به این دلیل که طبیعی به   

نظر نمی رسند

خطرات اضطراب در محیط های کار

 یک اسرتاتژی ساده که کمک می کند به عادت های خوب روزانه پایبند 

باشیم:

در سال 1۹۹۳، در یک بانک، یک کارمند ۲۳ ساله به نام ترند درمیسد، 

استخدام شد. 

از آنجایی که کارمند تازه وارد، فردی تازه کار به شمار می آمد، هیچ کس 

انتظار عملکرد چندان باالیی از او نداشت. 

و در سایه رقبای  نبود  بزرگ  بانک مورد نظر هم چندان  این  بر  عالوه 

قوی خود، که صاحب اکرث قراردادها با کسب  و کارهای بزرگ بودند، در 

حال کار کردن بود. 

در آن زمان هنوز هم رسویس های ایمیل اخرتاع نشده بود و حدود سه 

موقعیت های  بنابراین،  داشت.  وجود  فاصله  آن ها  فعالسازی  تا  سال 

جغرافیایی هنوز نقش مهمی در موفقیت کسب  و کارها ایفا می کرد و 

منطقه ای هم که این بانک در آن قرار گرفته بود، رونق چندانی نداشت.

با این حال، علیرغم این نکات منفی، بانک موردنظر توانست به رشد 

ولی  ساده  عادت  یک  مدیون  را  این  و  برسد  خورد  سهام  در  رسیعی 

همیشگی کارمند تازه وارد خود بود. 

از آن ها با 1۲0 کاغذ گیره دار  دو جعبه روی میز او قرار داشت، یکی 

پر شده بود و دیگری خالی بود و عادت موردنظر هم از همین جا رشوع 

می شد و آن هم این بود:1۲0 تماس تلفنی در هرروز،  یک کاغذ در هر 

لحظه

هرروز صبح من با ۱۲۰ کاغذ گیره دار در یک جعبه رشوع می کنم 

از آن هاست تماس می گیرم، تا  و با شماره هایی که روی هر یک 

وقتی  که همه ۱۲۰ کاغذ به جعبه خالی منتقل شود.

وجود  به  بانک  برای  دارایی  افزایش  دالر  میلیون   5 ماه،   1۸ طول  در 

آمد و ترند در سن ۲4 سالگی درآمدی ۷5 هزار دالری در سال داشت، 

رقابت  باهم  او  استخدام  برای  دیگر  رشکت های  سال،  چند  طول  در  و 

سازمان  به  ماه  در  دالر  هزار   ۲00 پیشنهاد  یک  با  نهایتاً  و  می کردند 

دیگری منتقل شد. 
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شکست  که  عاداتی  برابر  در  ماندگارند  که  عاداتی 

می خورند

در پاسخ به این سؤال که جزئیات این عادت موفق چه بوده، ترند به  

سادگی گفت: "من هرروز ساعت ۸ رشوع می کنم به تماس گرفنت، هرگز 

به رشد سهام و یا نتایج تحلیل ها نگاه نمی کنم. همین طور در کل روز، 

روزنامه هم نمی خوانم. 

اگر خربها واقعاً مهم باشد، نهایتاً به  نوعی مطلع خواهم شد. داستان 

نتیجه  که: موفقیت همیشه  واقعیت ساده است  این  بر  ترند، شاهدی 

داشنت تعهد همیشگی به بنیادی ترین مسائل است. 

سالم تر  غذاهای  خوردن  بیشرت،  کتاب های  خواندن  فکر  به  افراد  اکرث 

و ورزش کردن هستند اما معموالً موفق به انجام هیچ  کدام نمی شوند. 

بنظر می رسد که ما انگیزه کافی برای رسیدن به این اهداف را نداریم، 

چون دائماً در حال به تأخیر انداختنشان هستیم.

تفاوت اصلی در کجاست؟ چرا بعضی از عادات برای مدت های طوالنی 

باقی می مانند ولی بقیه شکست می خورند؟ چطور کاغذهای گیره دار 

ترند تا آن اندازه موفق بودند و چه چیزی می توان از آن آموخت؟ 

قدرت رسنخ های دیداری

ایجاد  دیداری  محرک  یک  که  چرا  بود،  موفق  دار  گیره  کاغذهای  ایده 

انگیزه بیشرتی برای پیگیری مستمر یک  افراد  از آن طریق  می کند که 

عادت پیدا می کنند. 

رسنخ های  می شوند  باعث  که  داد  ارائه  دلیل  چند  می توان  بنابراین، 

کتاب های  خواندن  فکر  به  افراد  اکثر 
و  سالم تر  غذاهای  خوردن  بیشتر، 
موفق  معمواًل  اما  هستند  کردن  ورزش 
بنظر  نمی شوند.  هیچ  کدام  انجام  به 
رسیدن  برای  کافی  انگیزه  ما  که  می رسد 
در  دائمًا  چون  نداریم،  را  اهداف  این  به 
هستیم. انداختنشان  تأخیر  به  حال 

دیداری در ایجاد عادت های جدید مؤثر واقع شوند.

 یادآوری برای رشوع یک رفتار

به  تازه  عادت  یک  رشوع  یادآوری  در  توانایی مان  مورد  در  معموالً  ما   

که  گفته ایم  خود  با  را  جمله  این  بارها  مثالً،  می گوییم،  دروغ  خودمان 

این بار واقعاً خواندن کتاب های جدید را رشوع خواهم کرد. چند روز 

بعد انگیزه مان کمرنگ خواهد شد و کارهای روزمره تمام  وقت ما را پر 

خواهند کرد. 

می کنید،  رشوع  را  نظرتان  مورد  کار  روزی  شما  اینکه  به  امید  بنابراین، 

فیزیکی  محیط  در  اگر  اما  است،  شکست  به  سوی  مستقیم  حرکت 

اطرافتان نشانه هایی خاص وجود داشته باشد، یادآوری عادت های مورد 

نظر راحت تر خواهد بود و شما در مسیر مورد نظر قرار خواهید گرفت. 

رسنخ های دیداری پیرشفت شما را در رفتار موردنظر نشان می دهند.

 همه می دانند که مداومت و پیوستگی، یک عامل حیاتی موفقیت است، 

اندازه گیری  خودشان  در  را  عامل  این  میزان  افراد  از  کمی  تعداد  اما 

می کنند. 

تنها  می تواند  به راحتی  فرد  هر  دار،  گیره  کاغذهای  اسرتاتژی  در  ولی 

با یک نگاه، به سنجشی از میزان مداومت خود دست یابد و این یکی 

از محاسن اصلی این روش است که خود یک روش اندازه گیری میزان 

اثر  انگیزشی  روی  دیداری  رسنخ های  می باشد.  نیز  رفتار  پیرشفت 

افزایشی دارند.

می یابد،  افزایش  کار  در  پیرشفت  از  دیداری  شواهد  که  همان طوری   

به طور خودکار انگیزه شما هم برای ادامه کار افزایش می یابد. هرچه 

تعداد بیشرتی از کاغذهای گیره دار در جعبه دوم قرار  گیرد، شما هم 

برای پایان یافنت کار اشتیاق بیشرتی پیدا می کنید. 

درواقع این یک اصل است که افراد به کارهایی بیشرت اهمیت می دهند 

از آن انجام شده است. تا آن  که رشوع به انجام آن کرده اند و بخشی 

کارهایی که هنوز آغاز نشده است. به  بیان  دیگر، هر چه تعداد بیشرتی 

آن کار  را به جعبه دوم منتقل کنید، کامل کردن  دار  از کاغذهای گیره 

برای شما مهم تر خواهد شد.

ایجاد  بیشرتی  پایبندی  که  روزانه  کارهای  لیست  تهیه  برای  نکته   ۳

می کند:

هستند  ریخته  بهم  اتاق  یک  شبیه  که  لیست هایی  تهیه  از  اول: 

خودداری کنید و در عوض کارها را بر اساس اولویت لیست کنید و بر 



3434chicken meat producing chain مجله علمی - تخصصی    پاییز 1399  شماره ۶7

اساس آن اولویت ها انجام دهید. 

اولویت بندی  لیست  کارهای  از  نیمی  تنها  بتوانید  اگر حتی  بنابراین، 

شده را انجام دهید، می توانید مطمنئ باشید که به کارهای مهم، قبل از 

بقیه آن ها رسیدگی کرده اید. اما چه اتفاقی می افتد اگر نتوانید به تمام 

مسئله  این  بعدی  مورد  در  بپردازید؟  خود  لیست  در  موجود  کارهای 

بررسی می شود. 

را امروز  از لیست دیروز خود  شما می توانید کارهای باقیمانده  دوم: 

از انجام آن مرصف  انجام دهید، آن را به فرد دیگری محول کنید و یا 

شوید.

به فردا  را  انجام شده  کار  یا دو  باید در هرروز یک  اینجاست که  نکته 

محول کنید چون در غیر این صورت لیست روزهای آتی شما بسیار 

شلوغ خواهد شد. 

حالت بعدی این است که کار را به فردی دیگر محول کنید، و این زمانی 

است که شما موفق نشده اید کارها را در زمان مقرر انجام دهید و یا به 

روز بعد موکول کنید، بنابراین باید از بقیه کمک بگیرید.

این قبیل کارها اغلب به اندازه کافی مهم هستند که حتماً انجام شوند، 

اما می توانند توسط بقیه هم به انجام برسند. 

محول  بقیه  به  یا  و  انداخنت  تعویق  به  از  نتوانستید  شما  اگر  نهایتاً، 

کردن کارها نتیجه بگیرید، زمان آن است که کالً از انجام آن مورد رصف  

نظر کنید. 

سوم: لیست خود را کوتاه کنید.

که  کارهایی  مورد  در  اگر  دارند.  دافعه  خاصیت  طوالنی  لیست های 

باید انجام شود، وسواس بسیاری به خرج دهید و همه جزئیات را در 

لیست خود ثبت کنید، حتی بعد از اولویت بندی هم نمی توانید بگویید 

که دقیقاً از کجا باید رشوع کنید. بنابراین، لیست خود را به سه اولویت 

مهم تقسیم کرده و بر اساس آن پیش بروید. 

اگر  که  است  این  هم  آن  و  دارد  روانشناختی  دلیلی  کار  این  انجام 

را  موجود  کار  هفت  لیست  از  کار  سه  که  شوید  موفق  مثال،  به عنوان 

به وجود خواهد  نارضایتی در شما  و  نا امیدی  انجام دهید، احساس 

آمد، چون چهار مورد را بدون انجام دادن رها کرده اید، اما اگر لیستتان 

انجام دهید،  را در روز  باز هم فقط سه مورد  و  باشد  شامل سه مورد 

به  که  چرا  داشت،  خواهید  بیشرتی  شادی  و  آرامش  روانی  لحاظ  از 

کارهای مورد نظرتان رسیدگی کرده اید.

به تعویق انداخنت قضاوت

در  طرد  یا  ترس  بدلیل  اما  دارند  وجود  همه  ذهن  در  خالق  ایده های 

همانجا مخفی می مانند. محیطی عاری از قضاوت خلق کنید تا شاهد 

جاری شدن سیل عظیم خالقیت باشید.

" الکس زبورن"

افراد متأسفانه به  محض شنیدن ایده ها، دست به قضاوت می زنند و 

اغلب همین قضاوت را بر روی ایده های خودشان هم حتی پیش از آنکه 

آن ها را با کسی مطرح کنند، اعمال می کنند. قضاوت کردن می تواند هم 

مثبت و هم منفی باشد. 

درهرصورت  شوید،  متنفر  آن  از  چه  و  شده  ايده  يک  عاشق  چه  شما 

جدیدی  ایده  به  هنگامی که  اما  کرده اید،  قضاوت  ایده  آن  خصوص  در 

می پردازید رضوری است که قضاوتتان را به تأخیر بیاندازید. 

شکوفایی  برای  اقدامات  مهم ترین  از  یکی  قضاوت  انداخنت  تعویق  به 

است.  دشوار  بسیار  آن  به  کردن  عمل  که  چند  هر  است،  خالقیت 

هنگامی که نسبت به " قضاوت " هوشیار باشید می توانید آن را در خود 

و دیگران تشخیص دهید. 

ما در دنیای امروز که عرص رسعت است، مهارت های بررسی اجمالی، 

را  ایده ها  رسیع  کردن  رد  و  دانسته هایمان  با  ایده ها  دادن  مطابقت 

آموخته ایم . اما قضاوت رسیع باعث نادیده گرفنت فرصت ها و امکانات 

از  محتمل و در نهایت منجر به خاموشی خالقیت می شود. به جای 

سرعت  عصر  که  امروز  دنیای  در  ما 
اجمالی،  بررسی  مهارت های  است، 
دانسته هایمان  با  ایده ها  دادن  مطابقت 
آموخته ایم  را  ایده ها  سریع  کردن  رد  و 
گرفتن  نادیده  باعث  سریع  قضاوت  اما   .
نهایت  در  و  محتمل  امکانات  و  فرصت ها 
به  می شود.  خالقیت  خاموشی  به  منجر 
مطابقت  سطحی،  گذراندن  نظر  از  جای 
سریع  کردن  رد  و  دانسته ها  با  دادن 
آرامش  که  بگیریم  یاد  باید  ایده ها، 
نماییم. و درک  کنیم  باشیم، گوش  داشته 
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رسیع  کردن  رد  و  دانسته ها  با  دادن  مطابقت  سطحی،  گذراندن  نظر 

درک  و  کنیم  گوش  باشیم،  داشته  آرامش  که  بگیریم  یاد  باید  ایده ها، 

نماییم.

 آیا آماده اید تا قضاوتتان را به تأخیر بیاندازید؟ در ۲4 ساعت آینده 

قضاوت خودتان را مورد بررسی قرار دهید و سعی کنید به مسائل از 

نقطه نظر دیگری نگاه کنید. چه ایده ای را دوست داشته و یا دوست 

به  دقیقه  چند  حداقل  برای  را  قضاوتتان  کنید  سعی  باشید،  نداشته 

تأخیر بیاندازید.

بازخورد

همواره به کارکنانتان در خصوص نحوه عملکردشان بازخورد بدهید. 

"نشان ندادن بازخورد مناسب و به موقع، ظاملانه ترین برخوردی 

است که می توان در حق هر انسانی انجام داد. "

چارلز کرناد ، مشاور مدیریت

ساله   ۳ کودک  یک  به  اگر  هستند.  بازخورد  دریافت  مشتاق  انسان ها 

بی توجهی کنید چه اتفاقی می افتد؟ 

مکرر  را  او  اگر  اما  بود،  خواهد  شما  مثبت  توجه  دنبال  به  او  ابتدا  در 

آماده شنیدن صدای خرد شدن چیزی و  را  باید خود  نادیده بگیرید، 

از  یا فریادی بلند کنید، زیرا هر بازخوردی حتی بازخورد منفی بهرت 

نگرفنت بازخورد است.

شاید برخی تصور کنند، تنبیه مختص کودکان است در حالیکه تنبیه 

بیشرت در مورد بزرگساالن اعمال می شود. ظاملانه ترین شکل تنبیه در 

زندان، سلول انفرادی است. 

اکرث زندانی ها هر کاری انجام می دهند، حتی به صورت موقت رفتارشان 

ندارد،  یا وجود  بازخورد کم است  که  تا در رشایطی  تغییر می دهند  را 

یعنی در سلول انفرادی، قرار نگیرند. 

ممکن است تجربه حضور در اتاقی که هیچ محرک حسی در آن وجود 

نداشته است را داشته باشید. 

کرم  پیله  همچون  که  تاریکی  اتاق  در  دقیقه  چند  برای  تجربه  این  در 

ابریشم شما را در برگرفته است بدون حضور محرک های حسی قرار 

تجربه ای  چنین  باشید.  صدا  و  نور  معرض  در  اینکه  بدون  می گیرید. 

برای چند دقیقه بسیار لذت بخش است. اما فقط برای چند دقیقه و 

نه بیشرت از آن.

روزی در یکی از این مراکز، کارگر خشمگینی به این دلیل که احساس 

شخصی  حالیکه  در  است  شده  بی انصافی  او  با  کار  محل  در  می کرد 

درون یکی از این مخازن بود، محل کارش را ترک کرد. 

تا  شدند  مجبور  اما  دادند،  نجات  را  مشرتی  آن  ساعت،  چند  از  پس 

آسیب  دچار  که  علت  این  به  نه  کنند،  بسرتی  بیمارستان  در  را  او 

فیزیکی شده بود، بلکه به خاطر تنش روانی که ناشی از محرومیت از 

بازخوردهای حسی در او به وجود آمده بود. 

خود  مغز  می شوند،  قطع  حسی  محرک های  تمامی  هنگامی که 

رشوع به ساخنت بازخوردهای حسی در قالب توهم می کند که 

اغلب از جنس بزرگ ترین ترس های فرد می باشند. 

این ترس ها و کابوس ها باعث می شوند حتی انسان های کامالً سالم 

نیز به مرز جنون برسند.

مغز کارکنان شما نیز از این امر مستثنی نیست. اگر در معرض چنین 

بازخوردهایی  ساخنت  به  رشوع  خود  بگیرد،  قرار  حسی  محرومیت 

می کند که اغلب اوقات هم دربرگیرنده بزرگ ترین ترس هاست. بنابراین 

این واقعیت که در اکرث بررسی هایی که بر روی کارکنان سازمان ها صورت 

گرفته و بزرگ ترین مشکالت سازمانی در فاکتور "اعتماد" و " ارتباط" نام 

برده شده است، به هیچ عنوان تصادفی نیست.

آرام کننده.  کلمات  نه  هستند،  واقعی  بازخوردهای  دنبال  به  انسان ها 

مدیرانی که بیشرتین مشکل در برانگیخنت انگیزش کارکنانشان را دارند 

می دهند.  کارکنانشان  به  را  بازخوردها  کمرتین  که  هستند  آن هایی   ،

معموالً هنگامی که کارکنان از این دسته از مدیران می پرسند: 

"عملکردمان چگونه است؟ " آن ها پاسخ می دهند: "امممم، نمی دانم، 

همه  چیز  ماه  این  می کنم  حس  اما  کنم،  نگاه  را  نوشته ها  نکردم  وقت 

بسیار خوب پیش می رود." 

چنین مدیرانی برای برانگیخنت میل به موفقیت در اعضای تیم دچار 

دادن  نیازمند  اهداف  به  رسیدن  در  موفقیت  زیرا  می شوند،  مشکل 

بازخوردهای مداوم است. 

اگر هدف شما به حداکرث رساندن بهره وری است، آنگاه رضوری است 

که نسبت به رشایط کارکنانتان هوشیار و آگاه باشید. 

اهمیت  از  که  هستند  موفق  کارکنانشان  در  انگیزه  ایجاد  در  مدیرانی 

کامالً  کارکنانشان  عملکرد  نحوه  خصوص  در  مناسب  بازخورد  ارائه 

آگاه هستند.



تمرکز کردن بر روی رنگ آمیزی نوعی مدیتیشن است که به آرام شدن مغز و اعصاب 
و از بین بردن افکار منفی که گاه و بیگاه به سراغ ما می آید،کمک می کند. در نتیجه 
ذهن ما از تنش و افکار مزاحم دور می شود و آماده ی پذیرفتن مطالب جدید است . 

آشتی با کودک درون



سوپ مرغ مغذی

مناسب برای 4 نفردستور پخت
 مدت زمان آماده سازی: 30 دقیقه

مترجم: هدیه غفوریان

1 پیمانه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آب مرغ   .
1 پیمانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خامه   .
4 پیمانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرغ پخته شده و خرد شده  .
2 قاشق غذا خوری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روغن زیتون   .
2 عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هویج خرد شده  .
1 عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کدو بزرگ  خرد شده  .
1 عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پیاز کوچک خرد شده  .
2 عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساقه کرفس خرد شده .
1 عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شلغم متوسط خرد شده .
2 عدد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برگ بو .
2 قاشق غذا خوری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اوریگانو   .

نمک و فلفل به میزان الزم

مواد الزم

مرغ خرد شــده، برگ بو، اوریگانو، نمک ، فلفل و آب مرغ  را  اضافه 
کنید و اجازه دهید تا کامال بپزد.

2

حرارت را کم کرده، خامه را به آرامی اضافه کرده و مرتب هم بزنید.

3

در آخر با جعفری تزئین کرده و سرو نمایید.

۴

هویج، کدو ، پیاز، ساقه کرفس و شلغم را با  روغن زیتون تفت دهید 
تا کمی نرم شوند.

1

فسفر

ویتامینC  فوالت 

کلسیم

پتاسیم

آهن
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