ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮغ و ﺧﺮوس ﻻری

 ‐۱ﺗﻐﺬﯾﻪ:
ﺗﻐﺬﯾﻪ ی ﻣﺮغ و ﺧﺮوس ﻻری ﺟﺰء ﺗﻔﯿ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از روﻧﺪ ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ
ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ در ﭘﺮورش ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﻪ ﮐﻤ اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ
از ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﻫﺮﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ذاﺗ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای در وﺟﻮد ﻣﺮغ و ﺧﺮوﺳ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀ ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ﻣﺮغ و ﺧﺮوس را داﻧﻪ ﺧﻮار و ﺑﻌﻀ
دﯾﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮار ﻣ داﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﻮراک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤ ﻣﻨﻘﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣ
ﺑﻠﻌﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﻃﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﭘﺮﻧﺪه از ﻣﺴﯿﺮی ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﻧﻤﻮده و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾ از آن
ﻫﻀـﻢ و ﺟـﺬب ﻣـ ﺷـﻮد و در ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ی آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺪﻓﻮع دﻓـﻊ ﻣﯿﺸـﻮد .آﮔـﺎﻫ و آﺷﻨـﺎﯾ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﻣﺮغ
ﻟﻮﻟﻪ ی ﮔﻮارش ﻣﺮغ و ﺧﺮوس از دﻫﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﻣﻘﻌﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و در ﺣﺪود  ۲/۵ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد و
از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی زﯾﺮ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :

ﻣﻨﻘﺎر :ﻣﻨﻘﺎر در ﻣﺮغ از دو ﻓ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓ ﺑﺎﻻﯾ و ﻓ ﭘﺎﯾﯿﻦ  ،و ﺟﻨﺴ ﺷﺎﺧ دارد .ﺗﻌﺪادی
از ﻏﺪه ﻫﺎی ﺑﺰاﻗ در ﻓ ﺑﺎﻻﯾ و ﺗﻌﺪادی در ﻓ ﭘﺎﯾﯿﻨ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻨ ﻣﺮغ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺮاﯾ ﺑﻪ
ﻓ ﺑﺎﻻﯾ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و در ﮐﺎم ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺼﻮرت ﺷﺎﻓ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد .زﺑﺎن ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻓ ﭘﺎﯾﯿﻨ ﻣﺘﺼﻞ
اﺳﺖ و از دﻫﺎن ﺧﺎرج ﻧﻤ ﺷﻮد .ﺣﻨﺠﺮه و ﻣﺠﺮای ﻧﺎی در اﻧﺘﻬﺎی ﻓ ﭘﺎﯾﯿﻨ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﺮغ ﺑﺎ ﮐﻤ
ﻣﻨﻘﺎر داﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤ زﺑﺎن در ﮐﺎم و ﮐﻒ دﻫﺎن آﻧﺮا ﺑﺎ ﺑﺰاق )ﻣﻮﮐﻮس( ﺧﯿﺲ و ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻧﻤﻮده و ﻣ
ﺑﻠﻌﺪ.
– دﻫﺎن ) ﻣﻨﻘﺎر(
– ﻣﺮی
ﭼﯿﻨﻪ دان
ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺪه
ﻣﻌﺪه ) ﺳﻨﺪان(
‐روده
‐ﻣﺨﺮج)ﻣﻘﻌﺪ(

– ﻣﺮی :

ﻣﺮی ﺑﺼﻮرت ﻟﻮﻟﻬﺎی اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺴﺎع ﮐﻪ در ﻣﺮغ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮔﺮدن ﻗﺮار دارد و از دﻫﺎن ﺷﺮوع
ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﯿﺸ ﻣﻌﺪه اداﻣﻪ دارد .ﻣﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﮐﺎت دودی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺪه ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻮس ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮارﻫ ﻣﺮک آﻏﺸﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﯿﻨﻪ دان:
ﺑﺨﺸ ﺟﻠﻮﯾ ﻣﺮی ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﭼﯿﻨﻪ دان را ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ .ﺳﻠﻮﻟﻬﺎى ﭘﻮﺷﺸ ﭼﯿﻨﻪ دان ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎى ﻣﺮی اﺳﺖ وﻟ ﻏﺪﻫﻬﺎی ﻣﻮﮐﻮﺳ ﻧﺪارد .ﭼﯿﻦ دان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ اﺗﺎق اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻨﺪان
ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ در ﭼﯿﻨﻪ دان ﺗﻮﻗﻒ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﺪان ﺧﺎﻟ ﺷﻮد .ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐ در ﻃﻮل اﻧﺘﻈﺎر در
ﭼﯿﻨﻪ دان ﺧﯿﺴ ﺧﻮرده و ﺣﺠﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺪہ:
ﭘﯿﺸ ﻣﻌﺪه ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﻌﺪه ﺗﺮﺷﺢ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻏﺪه ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در دﯾﻮاره ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﮐﻮس ،اﺳﯿﺪ

ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﺪرﯾ و ﭘﭙﺴﯿﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻫﻀﻢ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ در ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺪه آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد.
ﭘﯿﺶ ﻣﻌﺪه از ﯾ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻣﺮی و از ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺪان ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪان:
ﻫﻀﻢ آﻧﺰﯾﻤ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐ در ﺳﻨﺪان آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﻨﺪان ﻋﻀﻮ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ای و ﺣﺠﯿﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ی ﻫﻀﻢ ﻣﺎﻧﯿ ﺧﻮراک را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .ﻣﺮغ و ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻫﻠ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪاری
ﺳﻨ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدن آن در ﺳﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻣﺎﻧﯿ ﺧﻮراک ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺎﮐﯿﺎن اﻫﻠ ۵ ﺗﺎ ۸
ﻏﺪه ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮد را در ﺳﻨﺪان ﻣ رﯾﺰﻧﺪ .ﻋﻤﻞ ﺳﻨﺪان آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻏﺬا ﺑﺮای ﻫﻀﻢ آﻧﺰﯾﻤ اﺳﺖ.
رودہ:
اﺑﺘﺪای روده ،دوازدﻫﻪ ﯾﺎ ﻋﺜﻨ ﻋﺸﺮ ﻧﺎم دارد و در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻞ ﻻ اﺳﺖ .ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺻﻔﺮا و ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه
در دوازدﻫﻪ ﻣ رﯾﺰد و ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﯿﭙﯿﻮﻧﺪد .روده ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ؛ روده ی
ﺑﺎرﯾ و رودﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .در روده ی ﺑﺎرﯾ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .در ﺑﺨﺸ از رودﻫﺎی
ﺑﺰرگ )ﺑﻪ ﻧﺎم رودﻫﺎی ﮐﻮر( ﺑﻪ ﮐﻤ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی ﻣﻔﯿﺪ ،ﺑﻌﻀ از اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .آب
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ در رودﻫ ﺑﺰرگ ﺟﺬب ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣ ﺷﻮد .ادرار ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺷﻞ رﮔﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ
رﻧ در اﻧﺘﻬﺎی روده
ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ دﻓﻊ ﻓﻀﻮﻻت از ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد.

