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Abstract
The science of nutrition involves providing a balance of nutrients that best meets the
animals needs for growth, maintenance, egg production, etc. For economic reasons, this
supply of nutrients should be at least cost, and so we must supply only enough for
requirements, without there being any major excesses. It is very difficult and very expensive
to supply all nutrients at the exact nutrient needs, rather we have to oversupply some
nutrients in practical situations, in an attempt to meet the limiting nutrients. In poultry diets,
these limiting nutrients are usually energy and some of the essential amino acids, such as
methionine and lysine. In formulating diets, the following nutrients are considered as
energy, protein, fat, vitamin, minerals, and water. With the exception of water, these
nutrients are provided by the ingredients that make up the diet which are classified as
cereals, animal proteins, vegetable proteins, vegetable fat, animal fat, micro mineral, macro
mineral, and vitamin premixes. Each of these separate types of ingredient provides a specific
quantity and quality of nutrients to the diet. Balancing these ingredients to produce the diet
formulation (recipe) relies on the skill of the nutritionist.
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خوراک مصرفی

Diet

جیره یا به عبارتی نسبتی از اقالم خوراکی که جهت تأمین نیازهای حیوان از مواد مغذی با مقادیر
یا نسبتهای مختلف در کنار هم قرار میگیرند.
تنظیم جیره مصرررفی حیوان که با ر
قابل انجام است.

Ratio

های مختلف دسررتی با اسررت اده از نرم اف ارهای مختلف

Feed Formulating

فرآ ری خوراکها برای اهداف یژهای مانند جلوگیری از انتخاب اقالم خوراکی (پرنده د سررت دارد
مواد درشتتر را مصرف کند این در حالیست که یتامینها سایر اف دنیها ری بوده مصرف نخواهند
شد) ،اف ایش قابلیت هضم دسترسی مواد مغذی ،کاهش آلودگیهای خوراک مانند بار میکر بی ،قارچی
سموم قارچی ،کاهش ه ینههای حمل نقل خوراک کاهش گرد غبار در سالن غیره.

Feed Processing

آسیاب کردن ری (اندازه قطعات خوراک در انتها ری میشود).

Fine Grinding

آسیاب کردن درشت (اندازه قطعات خوراک در انتها درشت میشود).

Coarse Grinding

یکی از فرمهای فرآ ری شرده خوراک است که در کارخانجات خوراک تولید میگردد در آن ابتدا
خوراک آسیاب شده سپس در معرض فشار بخار فشار مکانیکی قرار میگیرد در نهایت از ر زنههای
موجود در حلقرهایی بره نرام دای عبور کرده در انردازههرای مختل ی برای سرررنین مختلف یور تهیه
میشوند.

Pellet

یکی از فرم های فرآ ری شرده خوراک است که ر تهیه آن مشابه به پلت بوده ،با این ت ا ت که
دمرای اکسرررتر د کردن برازتر از پلرت بوده ( 08-08درجره سرررانتیگراد در پلت در مقابل  028درجه
سرانتیگراد در اکسرتر د) لی مدت زمان قرار گیری در معرض این دما فشررار ب خار باز نسبت به پلت،
کمتر اسرت .در این ر خوراک شربیه به پ م میشرود که میتواند برای مدت بیشتری ر ی آب باقی
بماند ،به عبارتی چگالی آن کاهش مییابد ،از این ر این نوع فرآ ری بیشرررتر در تغذیه آب یان اسرررت اده
میشرود چون برخی از ماهیان تمایلی به مصررف خوراک فر رفته در آب ندارند بیشرتر د ست دارند تا
خوراک شنا ر بر ر ی سطح آب را مصرف کنند.

Extrude

شراخ د ام پلت ،نشران دهنده دریردی از دان پلت تولید شرده است که ی حمل نقل سالم
باقی مانده است.

Pellet Durability Index

پس از آسریاب کردن خوراک مصرفی (ترکیبی از اقالم خوراکی با نسبتهای مشخ جهت تأمین
نیاز حیوان) این مواد ارد دسرتگاهی به نام  Conditionerشده در آنجا به مدت  028ثانیه در معرض
دمای  08تا  08درجه سررانتیگراد قرار میگیرد که ی این مرحله ژزتینه شرردن در موارد شرردیدتر
اکنش میالرد نی ات اق میافتد که هدف از این مرحله اف ایش قابلیت دسترسی مواد مغذی کاهش بار
آلودگی خوراک هرا اسرررت .ی این مرحله احتمار تخریز آن یمها یتامینهای موجود در خوراک نی
جود دارد.

Conditioning

سرد کردن پلتهای درست شده مرحله پیش از بسته بندی میباشد تا خوراک سریعتر سرد شده
اثرات من ی دمای باز بر مواد خوراکی نی کاهش یابد.

Cooling

پس از حرارتدهی گرانورهای خام نشرراسررته در آب ،گرانورها ابتدا متورم سررپس در اثر حرارت
ساختارهای آمیلوز از گرانورها خارج شده ساختار گرانور شر ع به از هم پاشیدن میکند.

Gelatinization

مرحلهای از فرآ ری که در آن ساختارهای آمیلوز ،گرانورهای سالم ،گرانورهای از هم پاشیده شده
آب همگی در کنار هم حضور داشته تشکیل ساختاری به نام ژر را میدهند

Gelation

پس از قرار گیری ژر در معرض فرآ ری خنم کردن یا باقی ماندن برای وزنی مدت ،آب موجود
در ساختار ژر خارج شده ساختار حایل را زشت شدن یا  uglyمیگویند.

Uglification

اکنش پر تئین ها خصرویرا اسید آمینه لی ین با قندهای احیا شده در دماهای باز ی فرآ ری با
ذخیره نادرسرت در انبار (از ری اف ایش دمای مواد ذخیره شده در اثر فعالیت قار ها) پیوندی بین این
د ترکیز ایجاد میشرررود که باعا خارج شررردن هر د ماده مغذی از دسرررتر میگردد .از رفی این
اکنش منبع ایلی عم در خوراکهای پخته شده است.

Millard Reaction

پختن قندها به تنهایی در دمای بسیار باز باعا این پدیده میشود.
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پلیمری ه شدن (ترکیز چند مولکور چربی) ر غنهای سرخ کردنی را قهوهایی شدن میگویند.

Lipid Browning

اسریدهای آمینه ررر ری به اسیدهای آمینه اتالق میشود که در بدن سنت نشده یا مقدار سنت
آنها بسیار کم است ززم است تا حتما از ری خوراک تأمین شود.

Essential Amino Acids

اسریدهای آمینه غیر ررر ری به اسریدهای آمینهای گ ته میشوند که در بدن از ری اسیدهای
آمینه ررر ری یا سرایر ترکیبات دیگر مانند اسرکلت کربنی برخی از کربوهیدراتها به مقدار کافی سنت
میشود.

Non-Essential Amino
Acids

اسیدهای آمینهای که تحت شرایط خایی رر ری میشوند در حالیکه ممکن است در حالت عادی
غیر رر ری باشند.

Semi-Essential Amino
Acids

اسرریدهای آمینه کتوژنیم به اسرریدهای آمینهای گ ته میشررود که در اثر جدا شرردن عامل آمین،
اسررکلت کربنی باقی مانده تولید اسررطههایی را میکند که میتوانند تبدیل به اسررتیل کوآ سررپس
استواستیل کوآ شده در نهایت ارد سیکل کربس ،گلوکونئوژن  ،لیپوژن مسیر تولید کتونبادیها شده
تولید انرژی نماید.

Ketogenic Amino Acids

اسیدهای آمینهای که در اثر جدا شدن عامل آمین تولید اسطههایی را میکنند که قادر به تبدیل
شدن به گلوک سایر اسطههای تولید گلوک شوند.

Glucogenic Amino Acids

فرآیند جدا کردن عامل آمین از اسکلت کربنی اسید آمینه را دِآمیناسیون میگویند

Deamination

فرآیند انتقار عامل آمین از یم اسید آمینه به یم اسکلت کربنی یا یم اسید آمینه دیگر را ترانس
آمیناسیون میگویند.

Transamination

دناتوره شرردن را در ایررل یم تخریز از هم باز شرردن سرراختار پر تئینها میگویند که میتواند
یا اسید معده باشد یا در اثر حرارت
ناشی از فعالیت آن یم های هضم کننده پر تئین در دستگاه گوار
موجود ی فرآیند ساخت خوراک مانند پلت کردن ،باشد.

Denaturation

چاپر نها مولکورهایی هستند که در موقعیتهایی از ساختار پر تئینها قرار دارند که هنگامی که
پر تئین می خواهد در اثر هیدر لی آن یمی ،اسررید یا در اثر حرارت باز شررود ،ارد عمل شررده مانع از
دناتوره شدن از ری اف ایش مقا مت پر تئینها میشوند.

Chaperon

برای سرنت پر تئینها  28نوع اسرید آمینه شرناخته شرده جود دارد که در یورتیکه هر یم از
اسریدهای آمینه نباشد بطور کلی پر تئین مورد نظر سنت نخواهد شد اگر جود داشته باشد لی مقدار
آن کم باشد ،آن اسید آمینه را محد د کننده میگویند.
Liebig Barrel

مرحله شررر ع تخمگذاری را که با مشرراهده ا لین تخممرغ تولید شررده در گله شررر ع میشررود،
میگویند.
حایل ررب تعداد تولید تخممرغ در زن تخممرغ تولید شده
در پر ر مرغهای مادر تخمگذار حتی در مرغهای گوشتی گاهاً به منظور کنترر اف ایش زن
ح ظ یکنواختی گله همین ور جلوگیری از رشرررد سرررریع بر ز ناهنجاریهای متابولیکی از جمله
آسریت ،سندرم مر ناگهانی ،پر زپس غیره محد دیتهای خوراکی محد دیت نوری اعمار میشود
تا پرنده در د ره تاریکی استراحت کرده اقدام به مصرف خوراک نکند تا منجر به چاقی ناهنجاریهای
اشاره شده نگردد.

Laying
Egg Mass

Restriction
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مصرف خوراک در حد اشتها یا به مقدار دلخواه پرنده که معموز این ر خوراکدهی در مرغهای
گوشتی گاهاً در مرغهای تخمگذار (تخممرغ خوراکی) اجرا میشود پرنده اجازه دسترسی نامحد د یا
به عبارتی در حد اشتها به آب خوراک را دارد.

ad-libitum

پر بیوتیمها میکر ارگانیسمهای زندهای هستند که عملکرد مشابه به آنتیبیوتیمهای محرک رشد
داشته ت ا تهایی نی با آنها دارند .پر بیوتیمها میکر ارگانیسمهای م یدی هستند که از ری رقابت
برا میکر ارگرانیسرررم هرای مضرررر یرا تولید ترکیباتی مانند اسررریدزکتیم در ر ده باعا از بین رفتن
میکر ارگانیسرمهای مضر مانند  E.Coliشده از این ری باعا ح ظ سالمتی اف ایش قابلیت هضم
جذب مواد مغذی به دلیل ح ظ سرررالمت ر ده میشررروند .خود پر بیوتیمها نی میتوانند برخی از مواد
خوراکی غیر قابل هضم توسط پرنده را تج یه کنند.

Probiotic

پریبیوتیمها ترکیباتی مانند مانانالیگوسرراکاریدها فر کتوالیگوسرراکاریدها هسررتند که مانع از
اف ایش میکر ارگانیسرم های مضر در دستگاه گوار شده در نتیجه باعا ح ظ سالمت ر ده اف ایش
هضرررم جرذب مواد مغذی میشررروند .پریبیوتیمها از ری اشرررغار گیرندههای کربوهیدراتهای که
میکر ارگانیسرم به آنها متصرل شده در ر ده باقی میمانند ،مانع از اتصار آنها در نتیجه باعا دفع
آنها میشروند .برخی دیگر از پریبیوتیم ها با اتصار مصرف شدن به عنوان خوراک میکر ارگانیسمهای
م یرد براعرا اف ایش تک یر آنهرا در نتیجره کراهش جمعیرت باکتریهای مضرررر اف ایش جمعیت
باکتریهای م ید میشوند.

Prebiotic

ترکیز پر بیوتیم پریبیوتیم را سینبیوتیم میگویند

Synbiotic

پلیسراکاریدهای غیر نشاستهای مانند بتاگلوکان آرابینوزایالنها را می گویند که این ترکیبات به
ترتیز در گندم جو زیاد بوده توسط دستگاه گوار پرنده آن یمهای ترشح شده از آنها قابل هضم
جذب نیسرتند .این ترکیبات حاللیت بازیی در آب داشرته ،هضم نشده باعا جذب آب شده تولید
یم ترکیز چسبناک میکند که این ترکیز قابلیت اتصار با اسیدهای آمینه ،گلوک سایر مواد مغذی را
داشرررتره آنها را از دسرررتر آن یمهای ر ده خارج میکند .این چسررربندگی باعا ایجاد یم محیط
یسررکوزی شررده حرکت مواد در دسررتگاه گوار را کند میکند .در نتیجه قابلیت هضررم جذب مواد
مغذی کاهش یافته باعا دفع زیاد آب از ری مدفوع خیس شرردن بسررتر مشررکالت مربوا به باز
بودن آمونیاک ،مشکالت تن سی ،التهاب پوست کف پا ،سوختن م صل خرگوشی غیره میشودNSP .ها
در دیواره سلورهای گیاهی به تنهایی یا به یورت متصل با پر تئین لیگنین یافت میشوند.

Non-Starch
)Polysaccharide (NSP

به منظور هضرم جذب چربیهای موجود در خوراک که بصورت قطرات ب ر چربی ارد دستگاه
گوار میشوند ،اسیدها نممهای ی را ی همانند گلولههایی به قطره ب ر چربی شلیم شده باعا
تبدیل شدن قطره ب ر چربی به قطرات ری تر میشود که این امر عال ه بر اف ایش سطح تما چربیها
با آن یمهای لیپاز کولیپاز ترشررح شررده از پانکرا  ،باعا جذب شرردن بهتر چربی نی میشرروند که این
قطرات کوچم چربی ،که حا ی اسررریدهای چرب غیراشرررباع ،مونوگلیسرررریدها ،نممهای یررر را ی،
فسر ولیپیدها (فسر اتیدیل کولین) ،اسریدهای چرب اشباع بلند زنجیر یتامینهای محلور در چربی
هستند ،میسل نامیده میشوند.

Micelle

ررریز تبدیل خوراکی عبارت است از می ان خوراک مصرف شده به ازای هر کیلوگرم اف ایش زن
که با تقسیم مقدار خوراک مصرف شده در کل د ره به زن نهایی بدن بدست میآید.

Feed Conversion Ratio
)(FCR

بازده خوراک عبارت اسررت از می ان اف ایش زن به ازاخ خوراک مصرررف شررده که فرمور آن دقیقا
عکس فرمور رریز تبدیل بوده در ایل کارآیی یا بازده خوراک را نشان میدهد.

Feed Efficacy

یکی از معیارهای ارزیابی رعیت پر ر مرغ ،عملکرد است .که میتواند عملکرد رشد در مرغهای
گوشتی ،تخمگذاری در مرغهای تخمگذار عملکرد تولید م لی در مرغهای مادر باشد.

Performance

به منظور تأمین یتامین مورد نیاز بدن پرنده خصویا در مرغهای تخمگذار یا هر نوع پرندهایی که
در ق س نگهداری شررده به مدفوع خود ،که غنی از یتامینها خصررویررا یتامینهای گر ه  Bاسررت،
دسترسی ندارند از مکملهای یتامینی است اده میشود که در این مکملها مقدار هر یم از یتامینهای
مورد نیاز پرنده به خوبی محاسبه شده همراه با جیره مخلوا شده به مصرف پرنده میرسد.

Vitamin Premix
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کنجاله در ایرل یم نوع فرآ ری اسرت که از ری آن ر غن موجود در دانه های ر غنی استخراج
شررده دانه باقی مانده تبدیل به یم منبع پر تئینی میشررود .این نوع فرآ ری عال ه بر اسررتخراج ر غن،
مواد رد تغذیهای که باعا بر ز ناهنجاری اختالر در عملکرد پرنده میشوند را از دانه خارج میکند.

)Meal (soybean meal

مواد ردتغذیهای گر هی از ترکیبات موجود در اقالم خوراکی هستند که بطور بیعی در گیاهان
دانهها جود داشررته باعا بر ز ناهنجاریهای متابولیکی تغذیهای میشرروند .بعنوان م ار  NSPهایی
مانند بتاگلوکانها آرابینوزایالنها.

Anti-Nutrients

کریپت در ایرل به سرلورهایی از غشرا گ ته میشرود که نسربت به بقیه قسمتهای غشا ر ده به
سرمت داخل غشرا فر رفته نقش مهمی در تک یر رشرد یلیها دارند برای بررسری سالمت ر ده از
نسبت ارت اع یلی به عم کریپت است اده می شود که هر چقدر ارت اق یلی بیشتر عم کریپت کمتر
باشد نشان دهنده باز بودن سالمت ر ده در نتیجه بهتر بودن کارآیی ر ده در هضم جذب مواد مغذی
است.

Crypt

لیپوپر تئینها ترکیباتی متشکل از لیپیدها ،پر تئینها بخشهایی به نام آپو ،که مشخ میکند
لیپوپر تئین سرراخته شررده کدام مسرریر را ی کند ،اسررت که در ر ده عمدتا در کبد تشررکیل شررده
چربیهای هضرم جذب یا سرنت شده در بدن را به بافتهای مختلف منتقل می کنند .یور بر خالف
پستانداران بافت لن ا ی مشخصی ندارند؛ بنابراین برای انتقار چربیها در بدن (از ر ده به کبد از کبد به
سرایر نقا بدن) نیاز به لیپوپر تئینها دارند تا بتوانند چربیرا از ری خون منتقل کنند .در پستانداران
کیلومیکر نها این ظی ه را بر عهده دارند.

Lipoproteins

کیلومیکر نها از جذب تریآسیلگلیسر ر در ر ده بوجود میآیند.

Chylomicrons

بخش پر تئینی هر لیپوپر تئین را میگوینررد کرره هر لیپوپر تئین دارای انواع مختل ی آپوپر تئین
است توزیع لیپوپر تئینها بین بافتهای مختلف بدن را مشخ میکنند.

Apo-Lipoprotein or ApoProtein

لیپوپر تئینهای بسریار کم چگار که غنی از تریگلیسررید بوده در کبد سنت شده لیپیدها را به
برافرتهرای مختلف ،از جملره فولیکورهای تشرررکیل دهنده زرده تخممرغ در تخمدان ،منتقل میکنند.
ترکیز بارز  ،VLDLتریآسیلگلیسر ر است.

VLDL (Very Low-Density
)Lipoproteins

لیپوپر تئینهرای کم چگار نشررران دهنده مرحله نهایی کاتابولیسرررم VLDLها اسرررت که مقدار
تریگلیسرررید آنها کاهش یافته کم اسررت .این ترکیز پس از برداشررت تریگلیسررریدهای موجود در
 VLDLتوسرط بافتهای مختلف تولید شرده به سمت بافتهای دیگر حتی کبد بر میگردد .ترکیز
بارز  ،LDLکلسرتر ر فسر ولیپیدهای سازنده آن است (میتوان گ ت باقی مانده  VLDLپس از تخلیه
بار تریگلیسریدی).

LDL (Low-Density
)Lipoproteins

لیپوپر تئینهای پر چگار در اقع  LDLهایی هستند که تمام تریگلیسرید خود را تخلیه کرده
در ر ده کبد برای سررنت کیلومیکر ن  VLDLجهت انتقار کلسررتر ر مورد اسررت اده قرار میگیرند.
ترکیز بارز  ،HDLکلستر ر فس ولیپید است.

HDL (High-Density
)Lipoproteins

گلیکولی مسریر تبدیل گلوک سایر مواد گلوکوژنیم به پیر ات ( گاهاً در یورت کمبود اکسیژن
نق در هر یم از آن یمهای چرخه کربس ،زکتات) جهت اتصررار به اسررتیلکوآ ر د به میتوکندری
جهت تولید انرژی یا سایر متابولیتهای مورد نیاز برای ساخت چربی اسیدهای آمینه ،است.

Glycolysis

چرخه کربس یا اسررید سرریتریم در اقع چرخه تولید انرژی تولید ناقلهای الکتر ن جهت تولید
انرژی در مسیر زنجیره تن سی را می گویند که ی آن پیر ات حایل از مسیر گلیکولی ارد میتوکندری
شده در آنجا در معرض آن یمهای این چرخه تولید آب+کربندیاکسید+انرژی (+)ATPناقلهای الکتر ن
( )NADH and FADH2میکنند

Krebs cycle
(Tricarboxylic Acid Cycle
))(TCA

زنجیره تن سی از ری گیرندههای الکتر نی خود که در دیواره غشای داخلی میتوکندریها حضور
دارند ،الکتر ن را از ناقلهای تولید شده در مسیر کربس ( )FADH2 NADHگرفته ی عبور از چند
کمپلکس پر تئینی ،در نهرایرت الکتر ن را به اکسررریژن منقل کرده تولید آب میکنند .در این زنجیره
الکتر نهرا از ری یکسرررری از نراقرلهرایی مراننرد کوآن یم  Qیرا یوبیکینون ( Qمحلور در چریی)
سیتوکر مها (محلور در آب) بین کمپلکسهای پر تئینی منتقل میشوند.

Respiratory chain (or
Electron Transport
)Chain

Scientific-Extensional (Professional) Journal of Domestic, Volume 20, Issue 2 (Serial Number 17), Autumn 2020

مصیبزاده؛ … Familiarity with poultry nutrition and

37

این مولکور که به کوآن یم کیو ) (Qنی معر ف است ،محلور در چربی بوده آزادانه از ری هسته
آبگری غشرررا حرکت میکند .پس از احیا این مولکور) ،(QH2یوبیکینون الکتر نهای خود را در زنجیره
انتقرار الکتر ن بره کمپلکس بعردی منتقرل میکنرد .یوبی کینون الکتر نهرای حایرررل از  NADHاز
کمپلکس  Iالکتر نهای مشت شده از  FADH2از کمپلکس  IIرا از ری آن یم سوکسینات دهیدر ژنا
)(Succinate Dehydrogenaseدریافت میکند به به کمپلکس سوم منتقل میکند

Ubiquinone Q

پر تئینهای سریتوکر م دارای گر ه پر ستتیم متشکل از "هم" هستند .این مولکور هِم شبیه به
هِم موجود در هموگلوبین اسرت ،اما در اینجا برخالف هموگلوبین که اکسیژن را در ر های خونی انتقار
میدهد ،الکتر ن را حمل میکند .در نتیجه ،با عبور الکتر نها ،یون آهن در هسررته خود احیا اکسررید
میشود در بین حالتهای مختلف اکسیداسیون نوسان میکند( Fe2+ :احیاخ شده) ( Fe3+اکسید شده)

Cytochrome C

احیاخ شدن ،در بیوانرژتیم به معنای دریافت هیدر ژن اکسیداسیون نی به معنای از دست دادن
هیدر ژن است.

Reduction/Oxidation

مسریر پنتوزفسر ات در ایل یم مسیر متابولیکی موازی با گلیکولی است که  NADPHمورد نیاز
برای احیاخ کردن گلوتاتیون پراکسیداز ،آن یم آنتیاکسیدانی بسیار رر ری که در مهار رادیکارهای آزاد
 H2O2بسریار رر ری حیاتی است ،همینطور ریبوز-5-فس ات ،پیشساز نوکلئوتیدها ،را تولید میکند.
این مسیر در گلبورهای قرم بسیار حیاتی است بیشتر مسیر خاییت آنابولیکی دارد تا کاتابولیکی.

Pentose Phosphate
Pathway

پیشمعده در یور محل ایرلی ترشح اسید معده است .در اقع معده یور به د بخش پیشمعده
سرنگدان تقسریم شرده اسرت که پیش معده بعد از چینهدان قبل از سنگدان قرار گرفته مسئولیت
بخشی از هضم شیمیایی را بر عهده دارد.

Proventriculus

پس از مصررررف خوراک دمرای بدن اف ایش مییابد که ناشررری از فعالیتهای دسرررتگاه گوار
متابولیسررم مواد مغذی در بدن اسررت که این اف ایش حرارت پس از مصرررف خوراک را حرارت اف ایشرری
میگویند.

)Heat Increment (HI

حایل جمع انرژی خال

نگهداری حرارت اف ایشی را تولید حرارت میگویند.

)Heat Production (HP

در یور ادرار مرفوع از یم نقطه از بدن (کلوآک) دفع میشود به همین دلیل محتویات دفع شده
از ری کلوآک پرنده (ادرار+مدفوع) را فضوزت میگویند.

Fecal

مقدار کل انرژی موجود در خوراک که توسررط دسرررتگاه بمز کالریمتری اندازهگیری میشرررود را
میگویند.

)Gross Energy (GE

حایرل ت ری مقدار انرژی خام از مقدار انرژی موجود در مدفوع (انرژیای که توسررط بدن هضم
جذب نشرده اسرت) را میگویند .در ایرل نشران دهنده انرژیای است که هضم جذب شده از ری
مدفوع دفع نشده است.

)Digestible Energy (DE

حایل ت ری انرژی قابل هضم ( ) DEاز انرژی دفع شده از ری ادرار گاز متان (در پستانداران)
را میگویند که نشان دهنده قابلیت دسترسی انرژی برای حیوان یا پرنده است.

Metabolizable Energy
)(ME

حایرل ت ری انرژی قابل متابولیسرم ( )MEاز انرژی دفع شرده از ری حرارت اف ایشی را انرژی
خال میگویند که این انرژی به چهار بخش انرژی نگهداری ،رشد ،پر درآ ری تولید تخم (در مرغهای
تخمگذار) تقسرریم میشررود دقی ترین سرریسررتم بیان نیاز انرژی در تمام موجودات زنده اسررت که
اندازهگیری آن بسیار دشوار است .این انرژی را در ایل انرژی سوخت ساز میگویند.

)Net Energy (NE

انرژی قابل هضرم ظاهری که حایرل ت ری انرژی مصرف شده از انرژی دفع شده از ری مدفوع
بد ن در نظر گرفتن محتویات در نزا دی (تولید شده توسط بدن خود حیوان) است عمدتاً در حیواناتی
مانند اسررز ،خوک خرگو مورد اسررت اده قرار میگیرد؛ چون دفعیات ادرار ،متان حرارت اف ایشرری
آنها بسیار اندک است

Apparent Digestible
)Energy (ADP

انرژی قابل متابولیسرم ظاهری حایل ت ری انرژی مصرف شده از انرژی دفع شده از ری ادرار
مدفوع بد ن در نظر گرفتن محتویات در نزادی (تولید شرده توسرط بدن حیوان) است .این ر عمدت ًا
در یور که فضروزت آن به یورت تومم دفع میگردد جداسازی آنها بسیار دشوار است مورد است اده
قرار میگیرد.

Apparent Metabolizable
)Energy (AME

نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک ،دوره بیست ،شماره دو (شماره هفده پیاپی) ،پاییز 9311
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انرژی قابل متابولیسررم ظاهری تصررحیح شررده برای ازت یا نیتر ژن در ایررل حایررل ت ری انرژی
مصررف شرده از انرژی دفع شده از ری ادرار مدفوع بد ن در نظر گرفتن محتویات در نزادی (تولید
شرده توسرط بدن خود حیوان) است که در آن می ان ازت ابقا شده در بدن محاسبه شده به انرژی دفع
شده از ری فضوزت ارافه (در یورت تعادر م بت ازت) یا کسر (در یورت تعادر من ی) میشود.

Apparent Metabolizable
Energy corrected for
)Nitrogen (AMEn

انرژی قابل متابولیسم حقیقی ،حایل ت ری انرژی مصرف شده از انرژی دفع شده از ری ادرار
مدفوع با در نظر گرفتن محتویات در نزادی (تولید شده توسط بدن خود حیوان) است که در اینجا می ان
انرژی دفع شرده با منشرأ د رنی بدن (اج ای سرلولی کنده شرده از دیواره ر ده ،آن یمهای ترشح شده از
ر ده پانکرا  ،میکر ارگانیسمهای ر ده غیره) محاسبه شده از انرژی دفع شده از ری فضوزت کم
میشود.

Ture Metabolizable
)Energy (TME

انرژی قابل متابولیسررم حقیقی تصررحیح شررده برای ازت یا نیتر ژن در ایررل حایررل ت ری انرژی
مصرف شده از انرژی دفع شده از ری فضوزت با در نظر گرفتن محتویات در نزادی (تولید شده توسط
ب دن خود حیوان) ابقای ازت اسررت که در این جا می ان انرژی دفع شررده با منشررأ د رنی بدن (اج ای
سرلولی کنده شرده از دیواره ر ده ،آن یمهای ترشرح شده از ر ده پانکرا  ،میکر ارگانیسمهای ر ده
غیره) همینطور می ان ازت ابقا شده در بدن محاسبه شده به انرژی دفع شده از ری فضوزت ارافه
(در یورت تعادر م بت ازت) یا کسر (در یورت تعادر من ی) میشود.

True Metabolizable
Energy corrected for
)Nitrogen (TMEn

مصرف خوراک

Feed Intake

اسررت اده یا بهره ری از مواد مغذی موجود در خوراک برای تولید انرژی سررایر ترکیبات مورد نیاز
بدن را میگویند.

Utilization

یکی از ر های جیرهنویسری برای یور اسرت که در آن از اسریدآمینه لی ین بعنوان اسرریدآمینه
شاخ است اده کرده به آن ارز  088درید داده می شود سایر اسیدهای آمینه نسبت به آن بقه
بندی میگردد .برای م ار میتونین+سیستئین ارز  58درید تریپتوفان ارز  05درید میگیرند.

Ideal Protein

تکنیم اسرت اده خال پر تئین ،به جای تکیه بر تکنیمهای تعادر ،بر تج یه زشرره استوار است.
بنابراین اسرت اده خال پر تئین عبارت اسرت از ت ا ت نیتر ژن زشه گر ه تغذیه شده با جیره آزمایشی
حا ی پر تئین خال با نیتر ژن زشه مربوا به گر هی که جیره فاقد پر تئین تغذیه شدهاند که بصورت
دریدی از نیتر ژن مصرفی بیان میشود.

Net Protein Utilization
)(NPU

راندمان ابقای پر تئین ،یکی دیگر از ر های ارزیابی ارز خال پر تئین اسرررت .در این ر
تغییرات زن بدن جانشین تعیین مستقیم نیتر ژن زشه برای تعیین  NPUاست اده میشود.
نسبت راندمان پر تئین ،با تقسیم ارافه زن به مقدار پر تئین مصرفی بدست میآید .در این ر ،
پر تئینهای مت ا ت بر اسررا چگونگی رشررد جوجههای تغذیه شررده از آن در مقایسرره با رشررد آنها با
پر تئین شراهد یا مبنا که ارز معادر  088دارد ،درجه بندی میشرود .در این ر از کازیین است اده
شده ارز معادر  088نی به آن اختصاص داده میشود.

Protein Retention
Efficiency

Protein Efficiency Ratio
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