ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧ
اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز رﺷﺪ ﻃﯿﻮر  :ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﯿﻢ :ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻮﯾﻖ رﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
ﺧﻮراک ،ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﻻ ،ﮐﺎﻫﺶ داﺧﻠ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ ادرار ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺨﻢ ﮔﺪاری و ﻧﺎزﮐ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ و ﺧﺴﺘ ﻣﺮغ ﻫﺎ در ﻗﻔﺲ ﮐﻪ ﻧﻮﻋ ﭘﻮﮐ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻧﺎزک
ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮغ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ وزن ﺑﺪن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ :ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن ﻓﺴﻔﺮ ﺟﯿﺮه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ ،ﺿﻌﻒ و ﭘﺲ
از  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲روز ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ راﺷﯿﺘﯿﺴﻢ و ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺪﯾﻢ :ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺪﯾﻢ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ،ﻧﺮﻣ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ ،ﺷﺎﺧ ﺷﺪن ﻗﺮﻧﯿﻪ ،ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن
ﻏﺪد ﺟﻨﺴ ،ﺑﺰرﮔ ﻏﺪد ﻓﻮﻗﻠﯿﻮی ،ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراک و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮوج ﺧﻮن از ﻗﻠﺐ ﮐﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺳﺮخ رﮔ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ
ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺪن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ :ﻋﻼﻣﺖ ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺧﻮن ،ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺎﻫﯿﭽﻬﻬﺎ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ آن ﺿﻌﻒ ﻣﻔﺮط ،ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﮐﺎت روده و اﻧﺒﺴﺎط ﺷﻢ و ﺿﻌﻒ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴ

اﺳﺖ.

درﻣﺎن :
از ﻣﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧ) ﻣﯿﻨﺮال( ﻣﺨﺼﻮص ﻃﯿﻮر در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.

ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ :
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﺋ ﻋﺎدی ﻣﻘﺪار  1ﺗﺎ  1.1درﺻﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ و  0.6ﺗﺎ  ۰/۷درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﯿﺮه ﻧﺴﺒﺘ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺪﯾﻢ و ﮐﻠﺮ :
ﻃﯿﻮر در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤ ﻧﻤ ﻃﻌﺎم ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺎوی ﺳﺪﯾﻢ
و ﮐﻠﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﻗﻄﻌ اﺣﺘﯿﺎج ﻃﯿﻮر ﺑﻪ ﻧﻤ ﻃﻌﺎم ﺑﻪ درﺳﺘ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟ ﻣﻘﺪار آن
را در ﺣﺪود  ۰/۵درﺻﺪ ﮐﻞ ﺧﻮراک در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎدی ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ
و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤ را ﺑﻪ ﺟﯿﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .زﯾﺎد ﺷﺪن ﻧﻤ ﻃﻌﺎم در ﺟﯿﺮه ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻧﻬﺎ را آﻣﺎده ﻋﺎرﺿﻪ ورم ﮐﻠﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻨﻨﺰ :
ﻣﻘﺪار اﺣﺘﯿﺎج ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻨﺰ ﺣﺪود  ۵۰ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮراک ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .از
ﺳﻮﻟﻔﺎت دوﻣﻨﻨﺰ و و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻨﺘﺘﯿ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﻨﺰ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.

ﯾﺪ :
ﻣﻘﺪار ﮐﻤ ﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر در ﺣﺎل رﺷﺪ ﮐﺎﻓ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﻣﻘﺪار  1ﺗﺎ  5ﻗﺴﻢ در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ.
ﺧﻮراک ﻣﻌﻤﻮﻟ اﻏﻠﺐ  ۱ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺪ در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ  ۱و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴ﺗﺎ ۵
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾ ﺿﺮوری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز رﺷﺪ ﻃﯿﻮر

آﻫﻦ :
ﻣﻘﺪار آﻫﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر در ﺣﺎل رﺷﺪ در ﺣﺪود  20ﺗﺎ  30ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻏﻠﺐ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﯿﺮه ،ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮی از آﻫﻦ ﺑﻮده ﻟﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺮدن آﻫﻦ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﮐﻤﺘﺮ
آﺛﺎر ﮐﻤﺒﻮد آن را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ذرت دارای  ۳۰ﺗﺎ  ،۴۰ﮔﻨﺪم  ۴۰ﺗﺎ  ،۱۱۰ﺟﻮ  ۱۵۰و
ﺳﺒﻮس 150ﻗﺴﻤﺖ آﻫﻦ در ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺲ :
اﺣﺘﯿﺎج ﻃﯿﻮر در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺲ ﺣﺪود  ۲ﺗﺎ  ۳ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ .ﺗﻌﺪادی از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤ
ﺳﺎزﻧﺪ.

ﮐﺒﺎﻟﺖ :
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B12در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر ﻣﻬﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺧﻮراک ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﮐﺒﺎﻟﺖ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B12
ﺑﺎﺷﺪ ﻃﯿﻮر ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻓﺰودن ﻣﻘﺪاری ﮐﺒﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه
ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ :اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻃﯿﻮر در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در ﺣﺪود  ۱۷/۰ﺗﺎ  ۲۲/۰درﺻﺪ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز رﺷﺪ ﻃﯿﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﻧﺠﻪ ،ﺟﻮ ،ﺷﯿﺮﺧﺸ ﭼﺮﺑ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫ ﻣﻘﺎدﯾﺮ

ﮐﺎﻓ از ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ را دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی ﮐﻤﺒﻮد آن ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد.

اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز رﺷﺪ ﻃﯿﻮر  :دان ﻣﺮغ

ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ:
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻃﯿﻮر در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺣﺪود  درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﺟﯿﺮه اﻏﻠﺐ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ دارﻧﺪ از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘ ان ﺑﻪ ﺟﯿﺮہ

ﻧﯿﺴﺖ

ﮔﻮﮔﺮد:
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﺮد ﻏﯿﺮآﻟ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺬا ﮔﻮﮔﺮد در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻟ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﮔﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻃﯿﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ ﺑﻮده و
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﮔﻮﮔﺮد ﺑﻪ ﻓﺮم ﺳﻮﻟﻔﻮر ﯾﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻬﺎی دﯾﺮ ﻏﯿﺮآﻟ در ﺟﻮﺟﻬﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

روی و ﺳﻠﯿﻮن:
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺎده ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻣﻘﺪاری از اﯾﻦ دو ﻣﺎده در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻏﺬاﯾ وﺟﻮد دارد از
اﯾﻦ رو در ﺣﺎل ﻋﺎدی ﮐﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد .اﻣﺮوزه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻼح ﺿﺮوری از اﺿﺎﻓﻪ

ﻧﻤﻮدن ﻣﻤﻞ ﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻧﺸﻮد.

