ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
اﺗﺎﻗ ﻫﻮاﯾ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﯾ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻬ ﺑﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪه و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از ﺷﻢ ﻣﺮغ ﺧﺎرج ﻣﯿﺮدد ﮔﺮم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت

داﺧﻞ آن ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮔﺸﺘﻪ و ﻏﺸﺎء داﺧﻠ از ﻏﺸﺎء ﺧﺎرﺟ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﯿﺮد .و اﯾﻨﻮﻧﻪ اﺗﺎﻗ ﻫﻮاﯾ ﺷﻞ
ﻣﯿﯿﺮد .ﺳﺎﯾﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﻮاﯾ در درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮاﯾ ﮐﻮﭼﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ درﺟﻪ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﻗﺪر ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﻬﻨﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و از زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری
زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،رﻃﻮﺑﺖ و دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی از روزﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻫﻮا

ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ آن ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮاﯾ ﻣﯿﺸﻮد .اﺗﺎﻗ ﻫﻮاﯾ در ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎی ﺧﯿﻠ
ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻖ در ﻣ آﯾﺪ .وﻇﯿﻔﻪ اﺗﺎﻗ ﻫﻮاﯾ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺴﺘﻦ

ﺗﺨﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌ اﺗﺎﻗﻚ ﻫﻮاﯾ در اﻧﺘﻬﺎی ﭘﻬﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻗﺮار دارد .ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺧﺮوج از ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪه ﺳﺮد ﻣ ﮔﺮدد و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺗﺎﻗﻚ ﻫﻮاﯾ اﯾﺠﺎد ﻣ
ﮔﺮدد .ﻫﺮ ﭼﻪ از زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ اﺗﺎﻗﻚ ﻫﻮاﯾ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺒﺨﯿﺮ آب از ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺳﻔﯿﺪه ﯾﺎ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ

ﺳﻔﯿﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم آن از ﺟﻨﺲ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ )آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ( .ﺳﻔﯿﺪه از ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﺰا ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ اول ﻻﯾﻪ ﺷﺎﻻژ داﺧﻠ ﮐﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﻮده و زرده را در وﺳﻂ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻪ ﻣﯿﺪارد .ﻻﯾﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﻔﯿﺪه

رﻗﯿﻖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از آن ﻻﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪه ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ و در دو ﺳﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻟﯿﺎﻓ ﺑﻪ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣ ﭼﺴﺒﺪ .ﻻﯾﻪ آﺧﺮ ﻻﯾﻪ ﺧﺎرﺟ ﺑﺠﺰ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻻﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ،ﺑﻘﯿﻪ ﻻﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧ را ﻣﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻻﯾﻪ از ﺟﻨﺲ ﺳﻔﯿﺪه رﻗﯿﻖ اﺳﺖ 10 .درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺳﻔﯿﺪه از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آن از آب
ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻔﯿﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺠﺮای ﺗﺨﻢ ﺑﺮ اﻃﺮاف زرده ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی
ﺳﻔﯿﺪه دارای ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺴﺎن ﻧﻤ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘ از آن ﻏﻠﯿﻆ و ژﻟﻪ ای و ﺑﺨﺶ دﯾﺮ رﻗﯿﻖ و آﺑ اﺳﺖ .
ﻻﯾﻪ ﺷﺎﻻز ﻧﯿﺰ ﯾﻚ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزك از ﺳﻔﯿﺪه ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺸﺎء ﻫﺎی زرده را در ﺑﺮ ﻣ ﮔﯿﺮد.
 Phﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﺎزه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ  6/7ﺗﺎ  9/7اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﯿﺮه ﯾﺎ اﺑﺮی دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ
اﺑﺮی دﯾﺪه ﺷﺪن ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ وﺟﻮد دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﮐﻬﻨﻪ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ دی اﮐﺴﯿﺪ
ﮐﺮﺑﻦ از آن ﺧﺎرج و  phاﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪه رﻗﯿﻖ ﺗﺮ و در وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﺷﻮد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﺎزه ﺑﻮدن آن اﺳﺖ وﻟ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
در ﺑﺸﻘﺎب ﭘﻬﻦ ﻣ ﺷﻮد ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در  62ﺗﺎ  65درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ ﺷﻮد وﻟ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ

 phو ﺳﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺣﺮارت ﻻزم ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﺳﻔﯿﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺗﺎزه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺨﺖ دارد.
ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟ ﺗﺮ ﺳﻔﯿﺪه در ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ اﺳﺖ روان و رﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺰدﯾ ﺗﺮ ﺑﻪ زرده.
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ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
اوآﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﯾﻌﻨ 60 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪه را ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ .اوآﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ
در ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺧﻮن اﺳﺖ.آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺧﻮاص ژﻟﻪ ای و ﮐﻒ ﮐﻨﻨﺪﮔ دارد.اﯾﻦ ﺧﻮاص و وﯾﮋﮔ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺴﺘ دارد.
ﮐﻮﻧﺎﻟﺒﻮﻣﯿﻦ:ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﻮﻟ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮارت ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ ودر ﺣﺪود 63
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻮﻧﺎﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ ﺷﻮد آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﺣﺎﻟﺖ ژﻟﻪ ای
دارد.اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔ دارد.
اووﻣﻮﮐﻮﺋﯿﺪ:ﯾ ﮔﯿﻠﯿﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  14درﺻﺪ ﮔﻠﻮﮐﺰ آﻣﯿﻦ دارد .ﻣﻘﺪار آن ﮐﻤﺘﺮ از دو ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻗﺒﻠ اﺳﺖ وﻟ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت دارد ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﻮﻟ
آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ .اووﻣﻮﮐﻮﺋﯿﺪ ﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﺘ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ اﺳﺖ.
اووﻣﻮﺳﯿﻦ :ﯾ ﮔﻠﯿﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎﻟﺖ اﻻﺳﺘﯿ و ﻓﯿﺒﺮی ﻣﻮﻟﻮﻟ اﺳﺖ و
ﻣﺴﺌﻮل وﯾﺴﻮزﯾﺘﻪ ﯾﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻟﯿﺰوزﯾﻢ:اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻ در ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪ
ﺳﺎزی ﺷﯿﺮ ﮔﺎو ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر و در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

