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چالشهایفرا رویکارخانجات خوراک دام و طیور

سیدحسن حسن زاده رئیس هیأت مدیره اتحادیه

کارخانجات خوراک دام  ،طیور و آبزیان خراسان رضـوی

صنعت خوراك دام و طيور يكي از صنايع پايه ومهمي اســت كه حامي

صنعت دامپروری و بالطبع شــير و گوشت كشور مي باشد و توسعه اين

و کشور قرار گیرد.

بدون شناخت توانمندي ها،نياز ها و مشكالت كارخانجات توليد خوراك

مكرر آن ها و سیاســت های انقباضی بانکها باعث گردیده اســت ضربه

صنايع كه نويد خودكفايي پايدار و صادرات مستمر و سود آور را مي دهد

دام و طيور وآبزيان ممكن نيست و ره به مقصدي نخواهد برد .
در سطح كشور حدودا ً بيش از  600كارخانه خوراك دام وجود دارد كه

سالســـوم شماره دهم

از طرفی عدم همكاري بانك ها در تامين نقدينگي و سنگ اندازي هاي

هاي ســهمگيني بر پيكره اين صنعت بزرگ وارد گردد و بخصوص عدم
اصالح تعرفه حامل هاي انرژي كه با وجودي كه كارخانجات خوراك دام

بيش از پانزده هزار نفر شــغل مســتقيم و حدودا ً پنجاه و پنج هزار نفر

و طيور جزء صنايع تبديلي كشاورزي مي باشند  ،هزینه های مربوطه با

واحد توليدي خوراك دام وطيور (مجوز دار) در حال فعاليت هستند كه

و سخت گيري هاي بي ضابطه و بيش از حد سازمان هاي امور مالياتي

اشتغال غير مســتقيم دارند  .در استان خراسان رضوي هم بيش از 70

فصلنــامه گروه
تحقیق و توسعه

بایست هرچه سریعتر در دستور کار مسئولین محترم ذیربط در استان

مجموعا نزديك به  75هزار تن در ماه توليد كنســانتره دارند ولي توان

تعرفه هاي صنعتي محاســبه مي گردد .تعیین ضرایب مالیاتی ناعادالنه

و همچنین حسابرســي تامين اجتماعي در كنار هزينه هاي روز افزون

توليد آن ها بيش از  250هزار تن است يعني اين كارخانجات با كمتر از

حامل هاي انرژي و مواد اوليه و اخيرا مشکالت ماده  18و  19آئین نامه

موافقت اصولي ها و مجوزهاي بهره برداري بي حساب و غير كارشناسي

نفس هاي كارخانجات را به شماره انداخته است و هر روز شاهد تعطیلی

 30درصد ظرفيت در حال فعاليت مي باشــند كه نتيجه صدور بي رويه
است وضعيت نابسامان فعلي  ،كمبود نقدينگي شدید  ،هزينه هاي باالي
توليد  ،قيمت هاي تمام شــده بســيار زياد و افزايش هزينه هاي مالي

كارخانجات  ،حاصل اين كم توجهي است .

اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوبه هیات وزیران در سال ،1387

یکی از کارخانجات در اقصی نقاط کشــور می باشیم و ضرورت دارد كه

دولت محترم تدبير واميد با دور انديشي و درايتي كه دارد اين معضالت
قديمي و هميشگي صنايع خوراك دام  ،طيور و آبزيان را مرتفع نمايد ،

لذا براي حفظ همين حداقل تــوان باقي مانده کارخانجات خوراك دام

گرچه از همكاري وزرات جهاد كشاورزي و پشتيباني امور دام و سازمان

غير بهداشتي و بي كيفيت و غير استانداردي هم دارند ساماندهي شوند .

اين نهاد ها وادارات به جهت مســاعدت هایی که به این صنعت داشته

وطيور ،ضروري است كه تمامي كارگاه هاي غير مجاز كه از قضا توليدات

زيرا عدم برخورد با اين كارگاه هاي غير مجاز و غير اصولي باعث تعطيلي

بســياري از كارخانجات معتبر در سطح استان شده و اين رقابت نابرابر

 ،بيكاري خيل عظيمي از كارگران و كارشناســان و حتي دامپزشــكان
را به دنبال خواهد داشــت و از همه مهمتر اینکه کارگاه های غیرمجاز
به دلیل عدم نظارت و تولید غذای ناســالم بــرای دامها باعث به خطر

انداختن سالمت آحاد جامعه می شوند که ضرورت دارد با ایجاد کمیته
ای راهبردی نسبت به شناسایی و ساماندهی آنها اقدام شود.

به نظر مي رســد راه اندازي هرچه ســريعتر صندوق حمايت از صنعت
خــوراك دام گامي بلند در جهت حمایــت از این صنعت بزرگ بوده و

دامپزشــكي نبايد غافل شد و همين جا از تمامي دست اندركاران عزيز
تشــکر می کنیم و اذعان داریم که این صنعت بزرگ و پایه در کشــور

بیش از این نیاز به توجه و حمایت مســئولین محترم در دولت تدبیر و
امید دارد.

سیدحسن حسن زاده

رئیــس هیأت مدیره اتحادیه کارخانجات خــوراک دام  ،طیور و آبزیان

خراسان رضوی

راه گشــاي توليد و صادرات اقتصادي با صرفه باشد كه متاسفانه منفعل
مانده و به بهره برداري نرسيده است و ضرورت تشکیل و تاسیس آن می
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جناب آقای مهندس حسن زاده
مدیرعامل محترم کارخانه خوراک دام وطیوردانه داران
توس:
دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان با نشان طالیی
ازسوی سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان خراسان رضوی را صمیمانه
به جنابعالی و سایرهمکاران سخت کوش آن واحدتولیدی تبریک وتهنیت
عرض نموده  ،توفیقات روز افزون آن مدیریت محترم را همراه با سالمتی
از درگاه ایزد منان خواستاریم.

گزارشهــای ویـــژه

اتحادیه کارخانجات خوراک دام ،طیور و آبزیان خراسان رضوی

جواد خوانساری :کارشناس مسئول بخش تغذیه سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

گزارش خبری  - 1نظام نظارت فنی و کنترل کیفی خوراک
دام ،طیور و آبزیان
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سالســـوم شماره دهم

علیرغم پیشرفت های روز افزونی که در حوزه های مختلف علوم در دنیا
صورت گرفته است ،موضوع غذا و تامین آن هچنان ازنظر اجتماعی و
اقتصادی در درجه اول اهمیت قرار دارد و به عنوان یک مسئله استراتژیک
مورد توجه مسئولین و مردم می باشد  .با توجه به جایگاه ویژه محصوالت
دامی باکیفیت در سبد غذای خانوار و تاثیر مستقیم در تامین پروتئین
حیوانی مورد نیاز ،تولید خوراک سالم و باکیفیت برای دام  ،طیور و آبزیان
به عنوان یکی از شرایط الزم برای سالمت محصوالت دامی از اهمیت
باالیی برخوردار می باشد که در صورت کم توجهی به این امر عواقب
نامطلوب بهداشتی و تغذیه ای برای جامعه در پی خواهد داشت  .به همین
دلیل تولید مواد غذایی و پروتئینی سالم و کافی و کاهش هزینه های تولید
صنعت دامپروری ،لزوم تولید و ترویج خوراک دام سالم با میزان متوازن
ترکیبات مغذی اجتناب ناپذیر است .
با توجه به ماده  21قانون نظام جامع دامپروری و ماده  30قانون افزایش
بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر وظیفه مندی معاونت
امور تولیدات دایم وزرات جهاد کشاورزی در جهت توسعه افزایش کیفیت
محصوالت دامی و ارتقای بهره وری خوراک دام ،طیور و آبزیان در جهت
تامین امنیت غذایی کشور ،نظام « نظارت فنی و کنترل کیفی خوراک دام،
طیور و آبزیان» تدوین و توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی ابالغ گردید .
امید است با عنایت به سرمایه گذاری انجام شده و ظرفیتهای تولیدی
موجود در صنعت کارخانجات خوراک دام ،طیور و آبزیان کشور ،اجرای
دقیق این نظام ضمن دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در بخش
زمینه ایجاد بسترهای مناسب جهت توسعه صادرات خوراک دام به سایر
کشورها محقق گردد .

گزارش خبري 2-
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بازدید از کارخانجات خوراک دام استان و کسب اطالع از روند تولید و
مالقات با مدیران به منظور بررسی مسائل و مشکالت پیش روی صنعت
خوراک دام استان از رویکردهای مهم معاونت بهبود تولیدات دامی و
مدیریت اتحادیه کارخانجات خوراک دام ،طیور و آبزیان استان می باشد .
به همین منظور در خرداد ماه  ، 1396بازدید مشترکی توسط مدیرعامل

و تیم همراه از اتحادیه کارخانجات خوراک دام ،طیور و آبزیان استان به
همراه کارشناس مسئول بخش تغذیه دام معاونت بهبود تولیدات دامی از
کارخانجات خوراک دام شهرستانهای تربت حیدریه  ،کاشمر و بردسکن
بازدید بعمل آمد و ضمن تبادل نظر با مدیران این کارخانجات  ،روند تولید
و کیفیت مواد اولیه و محصول تولید شده مورد بازدید قرار گرفت .

گزارش خبري 3-

نشست تخصصی اعضاء انجمن صنایع خوراک دام  ،طیور و آبزیان ایران
با اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی روز دوشنبه
 96/04/12در تهران (اتاق ایران) برگزار شد در این جلسه مسائل و
مشکالت و موانع تولید در واحدهای تولیدی خوراک دام و طیور از قبیل
ماده  19دامپزشکی -مالیات و ضرایب مالیاتی -کارگاههای غیرمجاز-
تعرفه حامل های انرژی صادرات و  ....مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و
صورتجلسه ای در این خصوص تنظیم و به امضاء حاضرین رسید.
در این جلسه بزرگان صنعت خوراک دام وطیور کشور حضور داشتند از
استان خراسان رضوی نیز آقای مهندس ساالرپیشه مدیر عامل اتحادیه ،
آقای مهندس حسن زاده رئیس هیئت مدیره  ،آقای مهندس صالحی نایب
رئیس هیئت مدیره  ،آقای مهندس سلحشور رئیس انجمن کارفرمایان
خوراک دام و طیور خراسان رضوی و حاج آقای مرید احمدی و ســــرکار
خانم مهندس سراج احمدی در این جلسه شرکت داشتند.

گزارش خبري 4-

باپیشرفت علم ژنتیک واصالح نژاد از یکسو و از طرف دیگر با بهبود
روشهاي مدیریت و تغذیه اي ،تولید شیردر گاوهاي شیري افزایش
چشمگیري داشته است .در این راستا گاوهاي شیرده متحمل تغییرات
متابولیکی گسترده شده که در نهایت سبب بروز ناهنجاریهاي متابولیکی
شده اند .یکی از مهمترین ناهنجاریهاي متابولیکی در گله هاي شیري
مسئله ي اسیدوز میباشد .در همین رابطه و با همکاری مرکز آموزش
جهاد کشاورزی خراسان رضوی و با سخنرانی آقای دکتر یواخین کلین
مشاور مزارع پرورش گاو شیری در کشورهای حوزه یورو و جناب آقای
دکتر ملک خواهی دکتری تغذیه دام پنل سخنرانی با موضوع راهکارهای
مقابله با چالش اسیدوز در شرایط مزرعه و در شرایط کارخانجات خوراک
دام در تاریخ  96/1/31با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات
خوراک دام ،طیور و آبزیان استان در محل سالن همایش های مرکز رفاهی
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید .
در این کارگاه آموزشی آخرین دستاوردها در حوزه صنعت خوراک دام
و طیور در زمینه مقابله با اسیدوز مطالبی بیان گردید .همچنین آقای
مهندس ساالرپیشه مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و
آبزیان خراسان رضوی پیش از شروع کالس ضمن خیر مقدم به حاضرین
در جلسه  ،مطالب و مواردی در خصوص حوزه کاری کارخانجات خوراک
دام بیان نمودند.
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اصول و مبانیتولیــدخـوراک

عملکـــرد مــــؤثر دیگ بخار
علیرضا عبــاسی پور :متخصص تغذیه طیور

یکی از مهمترین بخش ها در تولید خوراک ،بحث فرآوری خوراک است اصول طراحی
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که بخش قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد .قســمت زیادی از
هزینه فرآوری خوراک مربوط بــه هزینه تأمین انرژی برای تولید بخار
بوده که در مرحله کاندیشن کردن (پخت) خوراک مش ،قبل از پلت و یا
در ورقه ای کردن غالت ( )steam flakingاستفاده می شود .با توجه
به باالبودن هزینه تولید بخار ،در اغلب موارد بی توجهی به این بخش از
تولید ،مشکالت زیادی را به دنبال خواهد داشت .در این مقاله به بررسی
اصــول اولیه تولید بخار و توضیحاتی راجع به بهبود راندمان دیگ بخار
پرداخته خواهد شد.

تولید بخار

آب به سه شکل جامد (یخ) ،مایع (آب) و گاز (بخار) وجود دارد .در این
مقالــه تنها به فازهای مایع و بخار و تبدیــل آن از یک فاز به فاز دیگر
اشاره خواهد شد.
بــا افزودن حرارت به آب ،دمای آن ،افزایــش یافته تا جاییکه دیگر در
حالت مایع وجود ندارد .بعد از این نقطه اشــباع ،افزودن حرارت اضافی
به آب منجر به تبدیل آب از فاز مایع به فاز بخار خواهد شــد .حرارتی
که موجب افزایش دمای آب شود به عنوان حرارت محسوس و حرارتی
که موجب تغییر حالت مایع به بخار شود حرارت نامحسوس نامیده می
شود .مجموع حرارت محسوس و نامحسوس در فشار اتمسفر را حرارت
کل در هر پوند بخار می نامند .اگر حرارت افزوده شده به آب کافی باشد،
یک پوند آب می تواند در فشار اتمسفر به یک پوند بخار تبدیل شود .با
ثابت بودن فشــار ،با افزودن حرارت بیش ازدمای اشباع  ،بخار فوق گرم
تولید خواهد شد .برای تبخیر هر واحد وزنی آب ،به مقدار زیادی انرژی
نیاز اســت .این امر بر پایه یک قانون اســتوار است که اصل swamp
 coolersنامیده می شود (به عنوان مثال ،حرارت موجود در هوا برای
تبخیر آب موجود در پد اســتفاده شــده و موجب خنک شدن هوا می
گردد) .به طور مشابه ،اگر ما یک شی نسبتاً سرد را با بخار احاطه کنیم
(به طور نمونه ،ذرات ذرت) ،بخار انرژی خود را به طرف آن شــی سرد
آزاد نموده و به صورت ذرات آب در سطح شی سرد متراکم خواهد شد.
این آزادسازی انرژی پایه و اصل کاندیشن کردن با بخار در خوراک مش
یا غالت در فشار داخل دستگاه کاندیشنر است.

دیگ بخار دارای تعدادی لوله های فلزی است .این لوله ها حرارت را از
قسمت مشــعل به آب هدایت می کنند .دو نوع دیگ بخار وجود دارد:
برخی دیگ هادارای لوله های حاوی حرارت بســیار زیاد ()fire tube
و دیگ های دیگرحاوی لوله های آب ( )water tubeمی باشــند .در
دیگ های  ،fire tubeدرون لوله ها گازهای محترق (آتش) وجود دارد
که توســط آب محصور شده و در دیگ های  ،water tubeبر عکس،
یعنی داخل لوله ها آب وجود دارد و توســط آتش احاطه شده اند .دیگ
 Scotch Marineاز انــواع دیگ های  fire tubeو از متداول ترین
دیگ های موجود در کارخانجات خوراک است .بنابراین ،در ادامه بحث
به تشریح دیگ های fire tubeمی پردازیم.
این نوع از دیگهای بخار ،بر اســاس تعداد مسیر عبور دود (مسیری که
گازهای حاصل از احتراق مشــعل در دیگ طی مــی کنند تا وارد دود
کش شــوند) ،دارای دو یا چند (معموالً  3تا  )4مسیرگذر یا به اصطالح
 passهســتند .دیگ های دارای passهای بیشتر،کارآمدتر خواهند
بود .برای بهبود سرعت جریان گاز بهتر است کل سطح مقطع لوله ها در
هر  passکاهش یابد .با سرد شدن گازها ،حجم ویژه آن کاهش یافته
و بنابراین برای حفظ ســرعت باالی جریان گاز ،می توان فضای عبوری
آن را کاهش داد.
انتهای دیگ بخار ،نوع پیکربنــــــــدی آن را به صورت  drybackیا
 wetbackتعیین میکند .اگر بین محفظه احتراق و انتهای دیگ ،آب
قرار گرفته باشــد (آب واسطه بین محفظه احتراق و انتهای دیگ باشد)
دیگ از نوع پشــت تر یا  wet backخواهد بود ولی اگر به جای آب
از سیمان یا آجر نسوز استفاده شود ،عقب خشک یا dry backنامیده
می شود.
تصور بر این اســت که دیگ  wetbackمشکالت حرارتی کمتری در
مقایســه با  dry backداشته باشد ،اما از طرفی تعمیرات داخلی dry
 backآسانتر است.
نفت ،گاز و زغال سنگ بیشتـــــــرین مواد سوختی در دیگ های بخار
می باشند .این مواد از کربن ،هیدروژن و در برخی شرایط از مقدار کمی
گوگرد تشکیل شده اند .اکسیداسیون این مواد موجب احتراق می گردد.
واکنش های شیمیایی سوختن شامل موارد زیر می باشد:

کربن  +اکسیژن دی اکسیدکربن  +حرارت
هیدروژن  +اکسیژن بخار آب  +حرارت
گوگرد  +اکسیژن دی اکسید گوگرد  +حرارت
تحت شرایط سوختن کامل نفت ،گاز یا زغال سنگ به دی اکسیدکربن،
بخار آب و دی اکســید گوگرد تبدیل می شــود؛ اما در عمل ،بدســت
آوردن احتراق کامل غیر ممکن اســت .به چند دلیل محاســبه احتراق
کامل مشکل است ،و دلیل آن ،اختالط ناقص هوا در فرآیند سوختن در
محفظه احتراق است.
از نکات مهم در دیگ بخار نســبت هوا به ســوخت است که این نسبت
توسط مشعل کنترل می شود ،به عبارتی می توان مشعل را قلب دیگ
بخار نامید.
اگر نســبت سوخت به اکسیژن زیاد باشد ،کربن و هیدروژن بطور کامل
اکســید نشــده و تحت عنوان احتراق ناقص نامیده می شود .در حین
ســوختن ناقص ،دی اکسید کربن ،آب و دی اکســید گوگرد ،گازهای
منوکســیدکربن ،ترکیبات هیدروکربن ،سولفید هیدروژن و کربن تولید
می شود .این گازها وارد جو شده و منجر به آلودگی هوا می گردد.
در اغلب موارد برای جلوگیری از احتراق ناقص ،نسبت هوا به سوخت به
اندازه ای در نظر گرفته می شود که اکسیژن مازاد وجود داشته باشد.
اکســیژن الزم برای عمل احتراق ،از هوای اتاق گرفته می شود .غلظت
اکسیژن در هوای جو  21درصد و نیتروژن  79درصد می باشد .نیتروژن
در تولید حرارت و واکنش های شــیمیایی نقــش ناچیزی دارد و فقط
درصد کمی از آن مصرف می شــود .اما تأثیــر قابل توجهی بر راندمان
جوشیدن دارد.

مدیریت آب

آب ورودی به داخل دیگ می تواند حاوی ناخالصی های زیادی باشــد.
آبهای زیرزمینی حاوی درصد باالیی از مواد جامد محلول و مقدار کمی
گازهای محلول هستند .اما آبهای سطحی حاوی سطوح باالتر اکسیژن و
مواد جامد معلق مانند شن و الی می باشند.
از عواقب اولیه عملکرد نامناســب ،بروز مشــکالتی مانند پوسته شدن،
خوردگی و رسوب می باشد .این رسوبات در کف دیگ ته نشین شده و
تغییراتی در خواص فیزیکی و شیمیایی ایجاد می کند .رسوبات تجمع
یافته در طول لوله ها ،مانع از انتقال حرارت به آب شده (عایق حرارتی)
که عالوه بر افزایش بی رویه حرارت در دیگ ،راندمان دستگاه را کاهش
داده و در مواقعی موجب ترکیدگی لوله ها می گردد.
اگر آب مورد اســتفاده خاصیت خورندگی داشته باشد ،تجهیزات دچار
خوردگی شــده و فلزهای اکسید شده وارد سیستم بخار می گردند .به
تدریج خوردگی و فرســودگی در بخش هــای مختلف مثل تجهیزات
مخزن آبجوش ،تجهیزات بخارو بخــش های جمع آوری مایعات اتفاق
مــی افتد .کیفیت بخار نیز تحت تأثیر قرار می گیرد .برای جلوگیری یا
کاهش احتمال ته نشینی رسوبات و خوردگی بخش های مختلف ،باید
میزان مواد جامد معلق در آب ،کل مواد جامد محلول ،گازهای محلول و
 pHرا بطور مداوم اندازه گیری نمود.

مواد جامد معلق

وجــود مواد جامد معلق (ماننــد الی ،گل و غیره) موجب تولید کف در
لوله ها می شــوند ،بعالوه این مواد جامد در اثر حرارت پخته شــده و
رسوبات سختی را ایجاد می کنند .تجمع این مواد در بخش های پایینی
موجب انسداد و بسته شدن مسیر لوله ها می گردد .استفاده از فیلتر یا
صافی های مناسب این ناخالصی را گرفته و می توان از بروز این مشکل
پیشگیری نمود.

کل مواد جامد محلول ()TDS

اغلب منابع آبی حاوی نمک های کلسیم و منیزیم هستند .اگر این یون
ها از آب جدا نشــوند ،ترکیبات سخت کربنات کلسیم ،سولفات کلسیم
و کربنــات منیزیم را ایجاد کرده که براحتی از بین نمی روند .همچنین
موجــب تولید کف می شــوند .با تبخیر آب ،تراکم ایــن مواد در دیگ
افزایش می یابد .معموالً برای از بین بردن این ناخالصی ها از رزین های
خاص (تبادل کننده یونی) استفاده می شود.

گازهای محلول

گازهای محلول در آب بخصوص اکســیژن و دی اکســیدکربن موجب
خوردگی و ایجاد سوراخ در لوله های سیستم بخار می شود .اکسیژن با
آهن و سایر فلزات ترکیب شده و آنها را اکسید می کند .با متراکم شدن
بخار در سیســتم ،دی اکسیدکربن موجب تشکیل اسیدکربنیک شده و
خوردگی های شدیدی در سیستم جمع آوری مایعات ایجاد می کند.
این گازها به دو روش حذف می شوند)1 :آب با سولفیت یا دیگر جذب
کننده های اکســیژن (بطور شیمیایی) تحت تیمار حذف اکسیژن قرار
بگیرد  )2آب قبل از اســتفاده حرارت داده شــده ،هواگیری شده و بعد
مورد استفاده قرار گیرد.

pH

 pHآب،مقدار غلظــت یون هیدروژن (در آب) اســت pH.کمتر از 6
بعنوان  pHاسیدی و باالتر از  8به عنوان  pHبازی شناخته می شود.
آب بســیار اسیدی یا بســیار بازی ،خورنده است .ولی آبی که خاصیت
بازی بیشتری داشته باشد خوردگی بیشتری ایجاد می کند ،پیوندهای
بیکربنات در دما و فشــار باال شکسته شده و دی اکسیدکربن و کربنات
آزاد می شــود .دی اکسیدکربن آزاد شده با آب مقطر برگشتی واکنش
داده و اسید کربنیک ایجاد شده موجب خوردگی شدید فلزات می گردد.

سیستم بخار

در سیستم بخار معمولی ،بخار از دیگ خارج و به داخل لوله های اصلی
وارد می شود .در داخل سیستم لوله کشی تعدادی صافی و تله های بخار
وجود دارد که مسئول فیلتراسیون و تنظیم فشار و تفکیک بخار هستند.
این قسمت ها به منظور تولید بخار با کیفیت باال پیش بینی شده است.
اگر کیفیت بخار پایین باشد حرارت از دست رفته و بخار به فاز مایع بر
می گردد .هــدر رفت حرارتی عالوه بر اینکه موجب ضررهای اقتصادی
(هزینه انرژی) می شود ،به دلیل عدم تعادل مناسب بین رطوبت مش و
دمای کاندیشنر مشکالتی در پلت کردن ایجاد خواهد کرد.
غفلت در نگهداری سیســتم بخار ،هزینه های زیادی را به تولید کننده
تحمیل خواهد نمود .عایقکاری راهکاری مناســب جهت حفظ انرژی به
شمار می آید .راهکار دیگر برای کاهش اتالف حرارت در سیستم بخار،
نصب مبدل حرارتی اســت .انرژی حاصل از آب برگشــتی را می توان
قبل از اینکه وارد سیســتم فاضالب شود ،دوباره برای حرارت دادن آب
استفاده نمود.

نتیجه

در بســیاری از مــوارد ،بخش عمده ای از هزینه هــای فرآوری مربوط
به هزینه های تأمین انرژی برای تولید بخار اســت .الزم اســت مدیران
کارخانــه ها به دیگ بخار ،عملیات احتراق ،تجهیزات تنظیم و تله های
بخار توجه بیشــتری داشته باشند تا با کاهش هزینه ها ،راندمان تولید
را باال ببرند.
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بهینه سازی برنامه نگهداری و تعمیرات

با استفاده از تکنیک پایش وضعیت در کارخانه خوراک دام

علیرضا رضائی سرپرست پایش وضعیت شرکت مهندسی اندیشه پردازان سپهر آپادانا

شرح اقدامات مهندسی انجام شده
چکیده

آنچه که در این مقالهبه آن پرداخته شــده است ،گزارشی جامع از روند

كارخانه خوراک دام و طیور شرکت کیمیادان شهرستان تربت حیدریهو

گذشــت  4سال از راه اندازی فاز جدید کارخانه ،برخی از تجهیزات دوار

مدیریت ارشــد در بکارگیری ابزار موثر و روش های مناســب نگهداری

شده ،برخوردار می باشند که نتایج تحلیل های انجام شده نشان دهنده

بررســی آن از دیدگاه فنی و اقتصادی است .خواهیم دید چگونه اهتمام

سالســـوم شماره دهم

کارخانه کیمیادان توسط شرکت مهندسی اندیشه پردازان سپهر آپادانا
()APSAکه به عنوان مشاور و مجری پروژه های نگهداری و تعمیرات

اســتقرار سیستم نگهداري وتعميرات مبتنی بر پایش وضعیت()CMدر

فصلنــامه گروه
تحقیق و توسعه

طی بازرسی های بعمل آمده از الکتروموتور و یاتاقان های تجهیزات دوار

وتعمیــرات در یک واحد صنعتی ،می تواند مزایای فنی واقتصادی قابل

و پایــش وضعیت در صنایع فعال می باشــد ،مشــخص گردید ،پس از
از شرایط ارتعاشی و عملکردی نامطلوبی در مقایسه با استاندارد تعیین

وجود عیب نامیزانی یا ناباالنسی فن های کولر و بگ فیلترها و همچنین

توجه به همراه داشــته باشد.اين مقاله نگاهي است گذرا به نتايج جمع

خرابی برخی از یاتاقان های دســتگاه پلت کارخانه می باشد .لذا جهت

های ارتعاشي ماشین آالت با همکاری شرکت مهندسی اندیشه پردازان

و تامیــن قطعات مورد نیاز (بیرینگ ها و یاتاقان ها) با کیفیت اصلی از

آوري اطالعات شــامل اندازه گیری و ثبــت و پردازش اطالعات پارامتر

سپهر آپادانا،که منجر به شناسایی خرابی های موجود در تجهیزات دوار

و اقدامات اصالحی نظیر باالنس  ،انجام تنظيمات و تعويض ياتاقان ها و
قطعات معیوب گردیده است.

مقدمه

کارخانــه خوراک دام و طیور کیمیادان در ســال  1384راه اندازی ودر

سال  1392فاز جدید کارخانه با استفاده از آخرین تکنولوژی روز صنعت
خوراک دام و طیــور در کنار بکارگیری نیروی جــوان و آموزش دیده
بســتری مناســب جهت بهره گیری از روش ها و ابزار نوین نگهداری و

رفع عیوب موجود برنامه ریزی الزم صورت پذیرفته و نســبت به خرید

شــرکت  SKIاقدام گردید و اجزای معیوب دستگاه پلت نظیر بیرینگ
ها ،یاتاقان ها و شافت با کمک پرسنل واحد تعمیرات شرکت کیمیادان

تعویض و تحت نظارت متخصصین تعمیرات شــرکت  APSAعملیات

نصب ،تنظیمات لقی و روانکاری صحیح یاتاقان ها انجام شد .همچنین،
با استفاده از دستگاه باالنســر پرتابل در محل کارخانه ،ایمپلر فن های

مزبور توسط کارشناس شرکت  APSAباالنس گردید که نتایج تغییرات
وضعیت ارتعاشــات تجهیزات فوق الذکر پس از انجام اقدامات اصالحی

تعیین شده در نمودار های ذیل قابل مشاهده می باشد:

از تکنیک های نوین نگهداری و تعمیرات نظیر آنالیز ارتعاشات ،موجب افزایش عمر قطعات ،کارکرد بهینه تجهیزات ،کاهش مصرف قطعات یدکی

پایــش وضعیت،از جمله موثرترین روش های حــال حاضر نگهداری و

و کاهش توقفات ناخواسته تولید می گردد.

تعمیرات در صنایع پتروشــیمی ،پاالیشگاه های نفت و گاز ،کارخانجات

3-2-آشنایی و آموزش صحیح پرسنل با مفاهیم و روش های نوین نگهداری و تعمیراتو بکارگیری از ابزار مدرن در تعیین وضعیت سالمت تجهیزات

ســیمان و فوالد کشور می باشــد ،که می تواندنقش مهمی در استفاده

در کاهش هزینه های تولید ،کاهش مصرف قطعات یدکی و همچنین کاهش نفرساعت صرف شده در فعالیت های نگهداری و تعمیرات بسیار موثر

مفید و موثر از دارائی های فیزیکی ،کاهش مصرف قطعات یدکیو هزینه

و مفید خواهد بود.

های تولیــد ،افزایش راندمان و بهره وری هر چه بیشــتر تجهیزات در
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نتیجه گیری

 3-1-با توجه به نوع تجهیزات دوار به کار رفته در صنایع خوراک دام و طیور و باال بودن میزان سایش و خرابی های ناشی از آن ،استفاده مدون

تعمیرات را در کارخانه فراهم آورده است .نگهداری و تعمیرات بر اساس

صنایع خوراک دام و طیور نیز داشته باشد.

شــکل 2-نمودار تغییرات مقادیر ارتعاشات یاتاقان های فن کولر شماره
یک

شکل 1-نمودار تغییرات مقادیر ارتعاشات یاتاقان های دستگاه پلت

 3-3شرکت مهندسی اندیشه پردازان سپهر آپادانا آمادگی خود را جهت ارائه خدمات تخصصی در زمینه نگهداری و تعمیرات مدرن مبنی بر پایشوضعیت به کلیه کارخانجات حاضر در صنعت خوراک دام و طیور اعالم می دارد.
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روش های عملی برای بهبــود راندمان

میکســــر ریبونــــــی
امیر عطار :متخصص تغذیه طیـــور

فصلنــامه گروه
تحقیق و توسعه

سالســـوم شماره دهم

از میکســرهای ریبونی برای مخلوط کردن مواد جامد ،یا مخلوط کردن
مواد با دماهای مختلف استفاده می شود .این میکسرها در صنعت بخوبی
شناخته شده اند اما بسیاری از ما اطالعات کافی در مورد بهبود عملیات
میکــس و باالبردن راندمان میکس را نداریــم .دراین مقاله روش های
علمی برای بهبود کارکرد میکسر ریبونی و ارتقا راندمان آن آورده شده
است.
در هر بچ میکسر می توان مواد خشک پودری و گرانول را میکس نمود.
این مواد می تواند شــامل خوراک حیوانات ،کود و  ...باشد .همچنین از
این میکسر می توان برای اختالط مواد داغ ،سرد و خشک استفاده نمود.
در این نوع میکســرها ترکیب مواد جامد با مایعات یا ترکیبات رنگی در
تولید دارو و ترکیبات شیمیایی و سایرمحصوالت نیز استفاده می شود.
تنوع زیادی در اندازه ذرات ،دانســیته مواد و ســایر خصوصیات اجزای
خوراکی می تواند وجود داشته باشد.
این میکسرها و سایر تجهیزات مخلوط کننده دارای تجهیزاتی هستند
که به عمل اختالط کمک می کنند .این دستگاهها می تواند در مقیاس
کوچک و بزرگ ســاخته شوند .دراندازه های بزرگ ذرات از یک قسمت
همزن به قســمت دیگر حرکت می کننــد .در حالیکه در نوع کوچک
اجزای خوراکی با جریان آزاد در میکســر خیلی ســریع با هم مخلوط
می شــوند .توانایی ایجاد میکس های انتقالی با ســرعت باال از مزایای
میکسرهای ریبونی در بین میکسرهای مواد جامد است.

اصول میکسرهای ریبونی

میکسرهای ریبونی مخزن  Uشکل افقی دارند که روی پایه قرار گرفته
و ریبون های همزن درون آن می چرخند که در شــکل  1نشــان داده
شده است .شافت همزن توسط نیروی محرکه حرکت می کند .روی آن
تیغه های قرار گرفته که به فرم مارپیچی و حلزونی شکل بوده و ریبون
های میکسر را تشکیل می دهند .ریبون داخلی بخش فوقانی و مرکزی
را پوشش داده و ریبون تخلیه در بخش تحتانی و مرکزی قرار می گیرد.
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شکل 1-ریبون میکسر ریبونی
معموالً  40تا  100درصد ظرفیت میکســر بارگیری می شــود .حجم
خوراک در میکسر باید به اندازه ای باشد که بخش فوقانی ریبون خارجی
خالی باشــد تا مواد آزادنه در گردش باشــند و مخلوط شوند .همزن ها
معموالً با سرعت ضربه ای تقریباً  fpm 300می چرخند که این سرعت
بســتگی به نوع کاربرد آن دارد .حرکت ریبون ها شعاعی است .ریبون
های خارجی مواد را به سمت مرکز میکسر حرکت می دهند اما ریبون
های داخلی موجب حرکت مواد به سمت دیواره های میکسر می شود.
این اختالف در ســرعت ریبون های داخلــی و خارجی موجب حرکت
محوری یا جانبی مواد در میکســر افقی در دو مسیر مختلف می شود.
حرکت محوری و شعاعی اختالط ،توزیع ،جابجایی و انتقال را بهبود می
دهد .در مقایسه با سایر میکسرهای مخروطی و چرخشی ،میکسرهای
ریبونــی به هزینه اولیه کمتری نیاز دارند .با توجه به ظرفیت میکســر
ریبونی ،می توان راندمان اقتصادی این وسیله را باال برد.
در ادامــه بــه روش های عملی برای رســیدن بــه راندمانی خوب در
میکسرهای ریبونی اشاره می شود.

 -1زمان میکس را بخاطر داشته باشید

در حقیقت اندازه اجزای خوراکی و دانسیته آنها بیشترین تأثیر را بر راندمان
میکســر های ریبونی دارد .موادی که بیشــترین شباهت را با هم دارند
سریعتر میکس می شوند .یکی از بهترین راههای افزایش سرعت میکس،
استفاده از اجزای خوراکی هم اندازه و با دانسیته مشابه می باشد اما بوجود

آوردن
ایــــــن
شرایط همیشه
ممکن نیســت .در
اغلب موارد وجود موادی
با سایز درشت و متفاوت نمی
تواند مخلوط همگنی ایجاد نماید.
عالوه بر زمان میکس ،نوع و طرح میکسر
نیز تاثیر مستقیم بر راندمان آن دارد .طراحی
مخزن و ریبون ها با توجه نوع کاربرد و اطمینان از
میکس با انتقال شعاعی و محوری میکسر انجام می شود.
به عنوان مثال طرح مخزن و فاصله نوک ریبون با دیواره باید
حد مشــخصی باشد که تمام نقاط مرده را از بین برده و تمام مواد
در جریان میکس قرار گیرنــد .پهنای ریبون ،فضای بین ریبون داخلی
و خارجــی و نوک آن ( فاصله بین تیغه های ریبون) باید با خصوصیات
مواد متناسب باشد .اندازه مخزن و همزن باید به حدی باشد که شرایط
مناسبی برای گردش مواد ایجاد نموده و کیفیت خوبی در میکس ایجاد
شــود .همچنین نوع آنها باید به گونه ای باشــد که قابلیت تنظیم در
سرعت های باالتر را داشته باشد و مواد خوراکی بطور متناسب بصورت
شعاعی و محوری منتقل شوند.
در هر بار اســتفاده از ترکیبات جدید برای میکس ،باید برای استاندارد
سازی میکسر ،تست میکسر انجام شــــود .با یکســـــری از آزمایشات
می توان زمان دقیق میکس را مشــخص کرده و عملیات میکس کامل
را در کوتاه ترین زمان انجام داد .شــما می توانید تست های سریعی در
میکســر ریبونی انجام داده و تســت های طوالنی تر را برای هرکدام از
فرمول ها اعمال کنید .همچنین شــما می توانید یک میکسر ریبونی را
قبل از خرید بطور موقت استفاده نمایید و تست های جدید مورد نظر را
روی آن انجــام دهید و در صورت گرفتن نتایج مثبت ،آن را در کارخانه
نصب نمایید .در هر بار بارگیری مواد در میکسر ،باید میکسر برای مدتی
کار کرده و چندین نمونه از بخش های مختلف آن گرفته شود .این نمونه
ها برای سنجش کارکرد میکسر در هر چرخه ،آزمایش می شوند .زمانی
که یک نمونه نشــان دهنده میکس کامل باشد،چرخه میکس را پایان
دهید .انجام آنالیز تست میکسر می تواند هزینه مربوط به چرخه میکس
واحد تولیدی را برای ســال های متمــادی کاهش داده ،میزان تولید را
افزایش و هزینه انرژی کاهش یابد.

 -2عملیــات
قبل و بعد از میکس
را در نظر بگیرید

بهینه ســازی کل زمان میکس در
میکسرهای ریبونی بدین معنی است که
زمان میکس مانند بارگیری یا تخلیه میکسر،
تمیز کردن دســتگاه بعد از هر بچ تولیدباید مورد
بررســی قرار گرفته و سامان دهی شود .این فاکتور تاثیر
زیادی بر بهبود روند تولید خواهد داشــت .عواملی مثل مدت
زمان بارگیری ،تخلیه و تمیز کردن سریع و مشکالت احتمالی نقش
قابل توجهی در راندمان میکسر دارند.

بارگیری و تخلیه

دریچه بخش تخلیه و بارگیری باید به اندازه کافی بزرگ باشد که انتقال
مواد خوراکی به داخل و خارج از میکسر براحتی و با سرعت انجام شود.
این دریچه همچنین باید ســایز مناســبی داشته باشد تا دست یابی به
همزن و ســایر متعلقات برای تمیز کردن آنها براحتی امکان پذیر باشد.
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محل دریچه های تخلیه را کام ًال درزگیری نموده تا امکان ورود هرگونه تمیزکردن

انتقــال آلودگی و گردوغبار از بین برود .برای خروج مواد نرم و ریز ،باید
دریچه خروج مجهز به مکنده گردوغبار برای میکسر تعبیه شود.
میزان تخلیه میکســرهای ریبونی به فاکتور جریان پذیری محصوالت
میکس شــده ،نوع و اندازه دریچه های تخلیه بستگی دارد .دریچه های
تخلیه باید برای تخلیه ســریع طراحی شده باشد تا کار میکس خوراک
با ســهولت بیشتری انجام شود .دریچه های تخلیه بشکل های مختلف
شیبدار ،نوک تیز ،گرد و به روش دستی یا اتومات باشد .دریچه و دریچه
شیبدار در شکل  2نشان داده شده است .تجهیزات شیبدار مانند انتقال
دهنده های مکانیکی و پنوماتیک ،مواد را دریافت کرده که سرعت این
عملیــات بر میزان تخلیه نیز تأثیر داشــته و در طراحی میکس در نظر
گرفته می شــود .نقاط مرده در بخش های زیرین میکســر قرار دارند و
تخلیه را دچار مشــکل می کنند .بخصوص دریچه هایی که پایین تر از
کف مخزن باشند نقاط مرده بیشتری ایجاد می کنند ( بین نوک ریبون
و سطح دریچه) .زمان نصب دریچه ها می توان با کم کردن نوک ریبون
و کــف مخزن ،نقاط مرده را کاهش داد و تمیزی میکســر را نیز بهبود
بخشــید ( در مــورد
دریچه های
کروی).

فصلنــامه گروه
تحقیق و توسعه

سالســـوم شماره دهم

شکل 2-دریچه محفظه جمع
کننده گردوغبار

تمیــز کردن مداوم ریبون میکســر ،میزان اختالط مــواد بین بچ های
مختلف را کاهــش داده و تولید مطلوبی ایجــاد خواهد نمود .به دلیل
شکل هندسی خاص میکســر ،مقداری از مواد در انتهای دستگاه باقی
مانده که به تدریج با انباشــته شدن زیاد در این بخش ،از تخلیه کامل
جلوگیری خواهد نمود .این مسئله یکی از خصوصیات اصلی میکسرهای
ریبونی اســت .مقداری از مواد همیشه در کف یا در گوشه های مخزن
میکسر باقی می مانند .برخی از تولیدکنندگان خوراک  ،میکسر هایی را
ترجیح می دهند که قطعات مختلف آن براحتی برداشته و تمیز شوند.
استفاده از میکسرهایی با طراحی خاص که از باقی ماندن مواد ساکن در
گوشــه های مخزن جلوگیری کند رو به افزایش است .نمونه ای از این
میکســرها در شکل  3نشان داده شــده است .در میکسرهای بزرگ که
حجم مواد داخل آن نیز زیاد است ،امکان باقی ماندن مواد بیشتر است
که این مسئله موجب اختالط بین بچ ها خواهد شد .برای جلوگیری از
این مسئله ،می توان از سیستم های تمیز کننده میکسر که دارای فشار
هوا ،بخار ،آب داغ و محلول های شستشو است استفاده نمود .استفاده از
کدامیک از انواع سیستم های تمیز کننده بستگی به نوع اجزای خوراکی
مورد استفاده دارد .برای نمونه در استفاده از فرمول های خوراک حاوی
پودر شیر  ،میکسر باید به گونه ای تمیز شود که امکان رشد باکتری ها از
بین برود .میکسر را باید بعد از هر بچ ،با محلول های شستوی مخصوص
شســت .از قسمت اطراف دریچه تخلیه ،گوشه های مخزن و میله های
همزن غفلت نکنید .این بخش ها نقاطی هســتند که به دلیل ســختی
تمیز کردن آنها ،نادیده گرفته می شوند .درزگیری مخزن نیز را بررسی
نمایید .غبارگیر شــافت بصورت جعبه ای است با رینگ های متصل و
فشرده که در اطراف مخزن قرار می گیرد.

شکل  3-میکسربا
طراحی خاص دارای
اسکریپر برای برداشتن
مواد باقی مانده در
گوشه میکسر
برای غبارگیری آسان
تر و تمیزی بیشتر ،می توان جایگاه جدا برای این
جعبه نصب نمود که براحتی بتوان آن را جدا
کرده ،تمیز نموده و دوباره در محل خود
قرار داد .نمونه ای از این جعبه های
غبارگیر در شکل  4نشان داده
شده و دارای دستگیره های
جدا است که براحتی
تعویض و تمیز
می شوند و
کارکرد
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بهتری نسبت به رینگ های فشرده دارند.
اگر از مواد ســاینده یا مواد حســاس اســتفاده می کنید می توان در
جعبه غبارگیر از تجهیزات تمیز کننده مایع یا هوا استفاده نمود .حلقه
غبارگیری بصورت حلقه منفذدار توخالی است که هوا یا آب را در اطراف
شــافت همزن توزیع کرده و با ایجاد فشار مثبت از اختالط مواد داخل
با گردوغبار جلوگیری می کند .برای این کار می توان از نیتروژن بجای
هوا یا مایعات استفاده نمود خصوصاً در مواردی که مواد به اکسیداسیون
حساس هستند.

کنند و همچنین ممکن اســت زمان فرایند میکس را نیز کاهش دهند.
همچنین در سرعت های باال حرارت زیادی تولید شده که خیلی سریع
این حرارت به مواد خوراکی منتقل می شــود .در زمان انتخاب میکسر
با ســازندگان آن مشورت کرده و از تجربه آنها در انتخاب میکسر کمک
بگیرید .در حقیقت این روش بهترین تضمین برای انتخاب میکسری با
راندمان باال برای مدت طوالنی است.

شــکل  4-مخــزن
غبارگیر

 -3مطمئن باشید میکسر نیروی اسب بخار الزم و کافی
را دارد

اســتفاده از موتورهایی با اندازه مناسب و نیروی اسب بخار کافی راهکار
دیگری برای بهبود راندمان میکســر ریبونی اســت .سازندگان میکسر
میزان نیروی اســب بخار الزم را بر اساس دانسیته مواد ،حجم و سرعت
دوره ای همزن ها محاسبه می کنند .دو مورد اول قابل محاسبه است در
حالیکه سرعت دوره ای براساس تجارب عملی یا تست های آزمایشگاهی
تعیین می گردد.
اســتفاده از فرمولی با دانسیته باال ،به میزان نیروی اسب بخار بیشتری
نیاز دارد .میکســر ریبونی استاندارد برای مواد دارای دانسیته ای حدود
 5/512کیلوگرم در مترمکعب است .بسیاری از دستگاهها با موتورهای
بزرگ برای فرمول هایی با دانســیته بیشتر از  3/1201کیلوگرم در متر
مکعب کار می کنند .استفاده از موتورهایی با قدرت باالتر از طرفی می
تواند موجب افزایش هزینه عملیات شود و از طرف دیگر عملکرد شافت
همزن و تیغه را افزایش دهد .اما مسئله مهم راههای ایمن سازی میکسر
است .برای نمونه سازندگان میکسر ممکن است از موتورهای بزرگ در
سرعت پایین استفاده کنند اما نباید از حد نیروی مورد نیاز تجاوز نماید.
راهکار دیگر بهبود راندمان میکسر ریبونی و جلوگیری از آسیب به موتور
دســتگاه ،عدم استارت میکســر در زیر بار است که در این حالت موتور
دستگاه با حداکثر اسب بخار کار می کند.اگر شروع کار با نیروی ناگهانی
و آمپر باال باشد فشار زیادی به موتور ،شافت همزن و سایر بخش ها وارد
می شود .برای جلوگیری از این مشکل باید از تجهیزاتی استفاده نمایید
که دور موتور متغیر دارند که این فاکتور اختیار بیشــتری به شما برای
استفاده از نیرو خواهد داد.

 -4از انتخاب خود مطمئن باشید

آخرین راه برای باالبردن راندمان میکســر ،انتخاب نوع مناسب میکسر
مطابق با نوع تولید و کاربرد آن اســت .سرعت باالی شفت و به تبع آن
پدال ها می توانند ذرات به هم چسبیده را براحتی بشکنند و از هم جدا
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شامل استفاده از مقادیر کافی و انواع فیبر وکربوهیدراتهای غیرفیبری،

اندازه ذرات مناسب ،فرآوری کنسانتره ،علوفه ،مدیریت خوراک دهی و

بافرها میباشد .افزودنیها بیش از  40سال پیش ،بیکربنات سدیم به طور

افزودن بیکربنات سدیم به جیره گاوها در تمامی مقاالت گزارش نشده و

شکمبه و پیشگیری از افت چربی شیر ،استفاده شده است .نتیجه افزودن

از  1درصد باشد این سازوکار رخ نمیدهد.

گستردهای در جیره نشخوارکنندگان به منظور افزایش ظرفیت بافری

باالنس جیره و رفتــار مصرف خوراک
علی رزاقی :متخصص تغذیه دام

بیکربنات ســدیم به جیره ،افزایش مصرف ماده خشک (  0 / 5تا 1 / 2

 1 / 6الی  2 / 7گرم در کیلوگرم شیر( و نسبت 3استات به پروپیونات )

اختالف کاتیون آنیون مایعات بدن دارد و به واســطه آن عملکرد کلیه و

مشاهده هستند که میتوان به جیرههای بر پایه سیالژ ذرت ،جیرههای

آلکاالیزرها میتوانند به کنترل اسیدوز کمک نمایند .عالوه بر بیکربنات

مقدمه

فصلنــامه گروه
تحقیق و توسعه

طی دهههای اخیر اسیدوز شــکمبه به عنوان یک اختالل تغذیهای در
اســیدوز تحت حاد شکمبه از اسیدوز حاد یا اسیدوز الکتیکی متمایز و

اســیدوز تحت بالینی را در  10گله ایتالیا بررسی کردند و مشخص شد

آن و افــت محدودتر  pHشــکمبه به حدود  5 / 5اســت ،بنابراین در

هســتند .همچنین دکتر کلین در ســال  2009شیوع  13 / 8درصدی

اســترپتوکوکوس بویس نیســتیم .در زمینه ارائه تعریف مشخص از »

دکتر تاجیک در سال  2010میزان شیوع  27 / 6درصدی اسیدوز تحت

سالســـوم شماره دهم

با تعریفی مجزا ارائه گردید .وجه تمایز اســیدوز تحت حاد ،موقت بودن

این شرایط ما شاهد رشد سریع باکتریهای تولید کننده الکتات همانند

اســیدوز تحت بالینی را در  18گله هلند نشان دادند و در همین راستا

حد
اســیدوز تحت بالینی « برخی موارد هنوز مبهم هستند؛ ا ّول اینکه ّ
آســتانه  pHفیزیولوژیک شکمبه چقدر اســت؟ )در حال حاضر اغلب

بالینــی را در  10گلــه ایران گزارش کردند .هــر چند که عالئم بالینی
اسیدوز همیشه قابل مشــاهده نیست ،ولی کاهش مصرف ماده خشک

بالینــی را تجربه میکنند ،در نظر میگیرنــد( .د ّوم اینکه چگونه میتوان

شــکمبه غلظت پروتونها در مایع شکمبه است که وابسته به تعادل بین

هستند یا خیر؟ اســیدوز تحت بالینی افت  pHشکمبه در حد سطوح

بزاق ،جذب از طریق دیواره شــکمبه و عبور به بخشهای پایین دستگاه
گوارش است .اسیدوز تحت بالینی عمدتاً ناشی از عدم تعادل بین تولید

مقادیر  pHشکمبه را به طور صحیحی برای توجیه اسیدوز تحت بالینی
به کار گرفت و اینکه آیا این مقادیر حقیقتاً تعیین کننده سالمت حیوان

و عملکرد شیردهی از عواقب این ناهنجاری هستند .تعیین کننده pH

ورود خوراک به شــکمبه و تخمیر آنها و حذف پروتون تولیدی توسط

غیرفیزیولوژیک است که میتواند به دلیل کمبود فیبر ساختمانی جیره

و حذف اسید از شکمبه است که نتیجه آن کاهش موقت  pHشکمبه به

شــرایط مقادیر زیادی از اســیدهای چرب فرار در شکمبه تجمع پیدا

حاصل تغییر تولید اســیدهای چرب فرار در جهت تولید شــیر بیشتر،

متداول برای تشخیص آن در گله این است که نمونه های مایع شکمبة

اســت .نکته حائز اهمیت این است که ترکیبی از کاهش  pHشکمبه و

یا مصرف مقادیر زیاد کنسانتره و یا هر دوی آنها باشد .بنابراین در این

مقادیر کمتر از دامنه فیزیولوژیک اســت .این کاهش سطح  pHشکمبه

میکنند .تشــخیص اسیدوز تحت بالینی دشوار اســت ،ولی یک روش

تولید کمتر پروپیونات و اســتات و در نهایت تجمع الکتات در شکمبه

حداقل  3گاو از  12گاو ،دارای  pHشــکمبه ای  5 / 5یا کمتر باشــند.

نوع جیره غذایی تعیین کننده اثرات منفی اختالالت تخمیر در شکمبه

حد آســتانه عملکرد باکتریهای تجزیه
چون  pHبرابر  5 / 5پایین ترین ّ

بر عملکرد حیوان میباشــد .به طوری که محققان ،اسیدوز تحت بالینی

 5 /برسد ،تولید الکتات به سرعت افزایش ،متابولیسم پروتئین میکروبی

ناهنجاری نتیجه تغییر در  pHو تأثیر نوع جیره است.

مشهودی کاهش مییابد .از عواقب اسیدوز تحت بالینی میتوان به لنگش،

پیش بینی شده است:

اصلی اســیدوز تحت بالینی؛ کاهش مصرف خوراک به عنوان شــاخص

 -2کنترل  pHشکمبه

تعادل در متابولیسم شکمبه شده و خود عمل جدا کردن اجزاء کنسانتره

به طور کلــی ،راهکارهای تغذیهای برای پیشــگیری از این ناهنجاری

کننده نشاسته در شکمبه می باشد .زمانی که  pHشکمبه به کمتر از 5

را به عنوان » ســندروم کنســانتره باال « تعریف کردهاند؛ چون که این

مختل و توانایی میکروبها برای تخمیر کربوهیدراتهای ساختمانی به طور

به طور کلی ســه راهکار جهت پیشگیری از » سندروم کنسانتره باال «

افت چربی شیر و امتیاز شرایط بدنی نامناسب اشاره نمود .یکی از عواقب

 -1باالنس مناسب جیره و مدیریت خوراک دهی

کنترل سالمت شکمبه است .کاهش مصرف ماده خشک منجر به عدم
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بالینی در گلههای گاو شــیری انجام شــده است .محققان میزان شیوع
که بیش از  33درصد گاوها دارای  pHشــکمبهای  5 / 5یا کمتر از آن

محققان دامنه  pH 5 / 5و  5 / 8را برای گروه گاوهایی که اسیدوز تحت

حاوی بیش از  50درصد کنسانتره و افزودن بیکربنات سدیم

حد  2 / 4درصد کل جیره
بــه جیره کمتر از ّ
)براســاس ماده خشک( و بخصوص

شیردهی اشاره نمود .در

مطالعات مزرعهای محدودی برای تعیین میزان شــیوع اســیدوز تحت

گاوها توجه محققان را به خود جلب کرده اســت .از آغاز سال ، 1990

 0 / 26الی  ( 0 / 30است .با این حال این نتایج در شرایط خاصی قابل

برای گاوهای اوایل و اواســط

توسط گاو و در نتیجه دریافت ناکافی مواد مغذی به آن دامن میزند.

 -3کنترل فرآیند تخمیر

تأکید شده است زمانی که میزان افزودن بیکربنات سدیم به جیره بیش

 3آخرین تئوری که به نقش بیکربنات سدیم در ظرفیت بافری شکمبه

کیلوگرم در روز(  pH ،شکمبه )  0 / 07تا  ،( 0 / 13میزان چربی شیر )

چالش اسیدوز درگاو شیــــری:

تخمیر این بخش و تولید اسید در شکمبه شده و در نتیجه  pHشکمبه
بهبود پیدا میکند .با این حال افزایش مصرف آب و نرخ ر ّقت بواســطه

حال حاضر توصیه

هــای

عملــی

بــرای افزودن

بیکر بنــا ت
ســدیم به

جیــر ه
گاوهــای
شیری 7

 0 /الــی

 1درصد

کل مــاده
خشــک

جیره اســت.

تئــوری هــای

مختلفی برای نحوه

تأثیر بیکربنات سدیم

بر محیط شکمبه پیشنهاد
شده است:

 1تئوری ســ ّنتی که صــورت پذیرش

عمومی آن نیز گســتردهتر اســت؛ توجیه اثرات

بیکربنات ســدیم بر شرایط شکمبه به واسطه  -تغییر در ظرفیت بافری
آن است .این تئوری بیان می کند که بیکربنات به عنوان یک آلکاالیزر
قوی در شکمبه عمل کرده ،بهطوری که اینکار را از طریق تغییر تعادل

سیستم بافری به سمت دی اکسید کربن انجام میدهد.

 2در مقابــل محققان دیگر بیان کردند که کربنــات میتواند به عنوان

بافرهای شکمبه عمل کند ،چون مایع شکمبه به تدریج از  -دی اکسید

کربن اشباع شده و بنابراین نحوه عمل این بافر را براساس توانایی آن در
افزایش مصرف آب و نرخ ر ّقت مایع شکمبه تعریف کردند .کربوهیدرات
های قابل تخمیر در شــکمبه معموالً به شکل ذرات کوچک هستند که
در فاز مایع وجود دارند و در نتیجه خروج آنها از شــکمبه سبب کاهش

مهمی در افزایش
پرداخته اســت ،این است که این ترکیب بافری نقش ّ

سیستم بافری خون را متأثر می سازد.

سدیم ،اکسید منیزیم نیز در جیره های با غالت باال استفاده

میشــود که به خصــوص در افزایش چربی
شیر به طور کارآمدی عمل میکند.
افــزودن اکســید منیزیم به
جیره نشــخوارکنندگان
ممکن اســت سبب
افزایــش

pH

شکمبه شود،
ا ّما ایــن اثر
ُکند بوده و

بعد از 24
ســا عت
تأ ثیر ش

را نشــان
مید هــد

که میتواند

مر بــو ط

بــه حاللیت

پاییــن ایــن

ترکیــب بافــری

باشــد .در پژوهشــی

دیگر اکسید منیزیم سبب

افزایــش چربی شــیر شــد که

تأثیرش همگام با کاهش ســهم علوفه

جیره ،مشــهودتر بود .در بسیاری از پژوهش ها از

اکسید منیزیم به عنوان تنها بافر جیره در غلظت های  0 / 4الــــی 8

 0 /درصد کل جیره اســتفاده شده است ،ولی در اغلب آنها چربی شیر
پاســخ نسبتاً مثبتی نشــان داد ،در حالی که تولید شیر و  pHشکمبه

تحت تأثیر قــرار نگرفتند .در کل اثرات قابل توجه اکســید منیزیم بر
چربی شــیر و در عین حال اثرات آن بر وضعیت شکمبه این فرضیه را

مطرح میکند که اکسید منیزیم اثر شکمبه ای ندارد ،بلکه تأثیر آن پس
از جذب گوارشی خواهد بود .در همین راستا ،پژوهشگران گزارش کردند

که اکســید منیزیم ،برداشت تری گلیســرید و استات را توسط پستان
تحریک میکند .منتها در شــرایط عملی مشکل عمده استفاده از اکسید
منیزیم در جیره خوشــخوراکی پایین آن اســت و نباید سهم آن 0 / 3
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الی  0 / 4درصد بیشــتر شود .کربنات سدیم نیز به عنوان عامل قلیایی

شکل گرانولهای نشاســته و وجود ماتریکس پروتئینی در اطراف منابع

بنابراین ،با توجه به اینکه آلکاالیزرها سبب افزایش  pHشکمبه میشوند،

پتانسیل تجزیه پذیری و جذب آنها در دستگاه گوارش حیوان است.

کننده استفاده میشود ،ولی نتایج استفاده از آنها در جیره متناقض است.

مهــم اختالف منابع غالت در
نشاســته ای دانه غالت به عنوان عوامل
ّ

پس احتمال دارد اســتفاده ترکیبی از آنها قدرت بافری بیشتری را در

در کل نشاسته موجود در دانه های گندم ،تریتیکاله ،یوالف و جو با نرخ

همانطور که پیش از این گفته شد افزودنیهای خوراکی به طور مستقیم

ذرت سرعت تجزیه پذیری کمتری دارند .میانگین تجزیه پذیری مؤثر

افزودنیهــای خوراکی حاصــل تغییر در جمعیت میکروبی یا شــرایط

)تریتیکاله و گندم( در شکمبه تخمین زده

مقایسه با تک تک آنها فراهم کند.

یا غیرمســتقیم میتوانند بر  pHشــکمبه تأثیر بگذارند .اثرات مستقیم

فیزیکی شیمیایی شکمبه )ظرفیت بافری و نرخ عبور( است .نمک های

های ســریعی در شکمبه تجزیه شــده ،در حالی که نشاسته سورگوم و
غالت از دامنه  60درصد )سورگوم و ذرت( تا  95درصد
شده است .میزان نشاسته دانه غالت

معدنی به عنوان افزودنی غذایی میتوانند به طور مستقیم بر  pHشکمبه
از طریق افزایش مصرف آب و نرخ ر ّقت تأثیر بگذارند که نتیجه آن خروج

 72درصد )ســورگوم(

همانطور که پیش از این گفته شــد بافرهایی همانند ســدیم بیکربنات

جیــره گاوهای

در شــکمبه ا ِعمال میشود ،چون آنها اســیدیته را از طریق باند کردن

ا ســا س

ذرات کوچک )نشاسته( و کاهش تولید اسیدهای تخمیری است.

تأثیر مســتقیمی بر  pHشــکمبه دارند که از طریق تغییر شــیمیایی

هیدروژن )  H( +و افزایش ظرفیت بافری شکمبه خنثی میکنند .تأثیر

غیرمستقیم افزودنی های خوراکی بر  pHمایع شکمبه شامل تغییر در

نیز در دامنــه ) 45یوالف( تا
گزارش شده است.

شــیری بر
مــا د ه

میدهــد .فیبر مؤثر فیزیکی حاصل غلظــت  NDFو فاکتور مؤثر بودن

فیزیکی است .مقدار فیبر مؤثر فیزیکی بین ) 0یعنی  NDFمؤثر نیست(
و ) 1زمانی که  NDFدر تحریک جویدن و بافرینگ شکمبه کام ً
ال مؤثر

 (1نسبت ماده خشک باقیمانده روی الک های  19و  8میلی متر الک

در جیره غذایی میــزان نیاز حیوان به فیبر مؤثر فیزیکی را افزایش می

هــای  8 ، 19و  1 / 18میلــی متر ضربدر

تغییر محل هضم نشاسته از شکمبه به روده شده و زمینه توسعه اسیدوز

دیگر اندازه گیری این پارامتر،

عبور نشاســته از شــکمبه گاوهای شــیری به عنوان یک راهکار مهم

کرد:

پنســیلوانیا و  (2مجموع ذرات باقــی مانده روی الک
میــزان  NDFکل جیره .ولی روش

میــزان  NDFباقیمانده

روی الک های ( 8

محدودتر می شود .برای کاهش خطر اســیدوز شکمبه ،افزایش مقدار

پیشــنهاد شده اســت .هر چند که تالش متخصصان برای تغییر محل
هضم نشاســته از شــکمبه به روده بازدهی متابولیسم گلوکز را افزایش

1 / 18

شود که مقدار نشاسته عبوری بین  1 / 3تا  1 / 8کیلوگرم باشد .بنابراین

 ( NDFو
میلی

کوچک نشــخوارکنندگان نمی توان آنرا کامل اجرا نمود .پیشنهاد می
جیره نویسها باید به نســبت فیبر مؤثر فیزیکی به نشاسته تجزیه پذیر
شــکمبهای در جیرهها به منظور تضمین ســامت گاو توجه کنند .در

هیمن راســتا محققان نشان دادند که نسبت  1 / 4برای حفظ اپتیمال

 pHشکمبه مناسب است و بهتر است در جیره نویسی از کمتر شدن 45

 1 /نسبت فیبر مؤثر فیزیکی به نشاسته قابل تجزیه در شکمبه اجتناب

و ارگانها باشند .این تغییرات می توانند به عنوان پیغام های بازخوردی

شود .تولید چربی شــیر به طور مستقیم در رابطه با محصوالت تخمیر

کنند .بنابراین ،افزودنیهای غذایی ممکن است رفتار خوراکدهی را تغییر

از ســامت شکمبه و کافی بودن فیبر جیره گاوهای شیر در نظر گرفته

شکمبه و عملکرد شکمبه است و محتوی چربی شیر به عنوان شاخصی

دهند که به تدریج بر الگوی  pHشــکمبه )از راه تأثیر مستقیم آنها بر

می شود .کاهش  0 / 6درصدی چربی شیر طی یک هفته میتواند نتیجه

باالنس جیره اولین نکتهای که کارشناســان صنعت گاو شیری در مورد

حد  3 / 4درصد مورد نیاز
 20درصد کل جیره برای حفظ چربی شیر در ّ

کمبود فیبر جیره گاوها باشد .حفظ  peNDF>1.18-NDFجیره حدود

جمعیت میکروبی و شــرایط فیزیکی شیمیایی شکمبه( تأثیر میگذارد.

است .ولی در شرایط استفاده از منابع مختلف غالت در جیره که تجزیه

اسیدوز و عواقب آن )از جمله لنگش و افت چربی شیر( باید توجه داشته

پذیری باالیی دارند ،افزایش سهم فیبر مؤثر فیزیکی جیره به باالی 26

باشــند ،این است که تشخیص خود این ناهنجاری و عواقب آن از جمله

درصد هم ممکن اســت چربی شیر را حتی به  3 / 4درصد نیز نرساند.

کاهش چربی شیر و لنگش براحتی امکانپذیر نیست .به عبارتی دیگر باید
با بررســی تمام جوانب مدیریتی ،محیطی و تغذیه ای به نتیجه رسید.
برخی مواقع ممکن است حیوان  pHشکمبه ای پایینی داشته باشد ،ولی

حد مطلوبی هستند و در مقابل برخی
چربی شــیر و اســکور مدفوع در ّ

با این حال بدون توجه به منبع دانه غالت در جیره رســاندن فیبر مؤثر

افت چربی شیر است و عوامل دیگری همچون نسبت علوفه به کنسانتره،

تجزیه شکمبه ای از غالت

متو

درصد نشاســته قابل

 1تا  7کیلوگرم در روز( .بنابراین با توجه

مشکل در گله با بررسی تمامی جوانب است و نه ا ِعمال نظر عمومی .حال

دوره تولیدی حیوان می بایست به سقف مجاز استفاده از هر

این ناهنجاری مهم و شایع در گله های تجاری باید به چندین مورد در

تنظیم جیره غذایی توجه داشت:

 -1نشاســته و تجزیه پذیری آن در شکمبه :ساختار شیمیایی) ،میزان
آمیلوز در مقابل آمیلوپکتین( ،الگوی کریســتاله شدن نشاسته ،اندازه و

تولیدی در کارخانجات خوراک دام ،واحدهای کوچک و متوسط پرورش

ســط

میزان نشاســته قابل تجزیه در شکمبه و فیبر مؤثر فیزیکی در این امر
دخیل هستند .پس نباید ع ّلت اصلی لنگش و افت چربی شیر را به وجود

برای مبارزه با چالش اسیدوز و برطرف کردن ضررهای اقتصادی ناشی از

می کند .با توجه به اینکه در شــرایط ایران ،مشــتریان عمده کنسانتره

بــه طــور

حــاوی  5تا 29

اسیدوز مربوط دانست .مسئولیت یک کارشناس یافتن علت بروز هر نوع

فیزیکی جیره به  30تا  32درصد ،چربی شیر را باالی  3 / 4درصد حفظ

خشک

اوقات  pHشــکمبه حیوان در حد بهینه اســت ،ولی چربی شیر پایین.
بنابراین نمی توان تماماً علت اصلی افت چربی شــیر را به  pHشکمبه
نســبت داد؛ چون که  pHشکمبه به تنهایی توجیه کننده  40درصد از

22

دهد .به طوری که اســتفاده از ذرات فیبر با طول قطعات بلندتر سبب

peNDF> 8-

برای تعیین آغاز و پایان وعده ها از طریق سیستم عصبی مرکزی عمل

سالســـوم شماره دهم

استفاده از منابع نشاسته با تجزیه پذیری سریع )همانند گنـــــدم و جو

می دهد ،ولــی به خاطر محدودیت فعالیت آمیلولیتیک و آنزیمی روده

در طعم ،غلظت مواد مغذی ،متابولیت ها pH ،یا اسموالریته مایعات بدن

فصلنــامه گروه
تحقیق و توسعه

گاوها ایجاد نمایند.

است( در تغییر است .فیبر مؤثر فیزیکی را به دو روش میتوان محاسبه

)

این اثرات افزودنی ها بر رفتار مصرف خوراک ممکن است نتیجه تغیرات

بین فیبر مؤثر فیزیکی و نشاسته قابل تجزیه در شکمبه در جیره غذایی
 -3تعادل بین فیبر مؤثر فیزیکی و نشاســته قابل تجزیه در شــکمبه:

متر

رفتار خــوراک دهی همانند تعداد و میزان وعده های غذایی می گردد.

است .بنابراین نیاز است تا کارشناسان تغذیه تعادلی

است )یعنی مصرف روزانه از / 5

به میزان تجزیه پذیری دانه غالت در شکمبه و

جدی داشت.
نوع منبع نشاسته در جیره گاوها توجه ّ

peNDF>1.18-

 ( NDFالک پنســیلوانیا

است که روشی دقیق تر محسوب

میشــود .نیــاز بــه peNDF>1.18-

 NDFبرای گاوهــای پرتولید حدود  19درصد

جیره برآورد شده اســت )به عبارتی  4 / 1کیلوگرم در روز

 ( peNDF>1.18-NDFکه این سطح برای حفظ  pHشکمبه حدود 0

گاو شــیری هستند و از سوی دیگر اغلب این واحدها با مشکل کیفیت
پایین شــیر و چربی شیر پایین دســت و پنجه نرم می کنند .برای رفع
این معضل باید به چندین مورد توجه ویژه گردد .به نظر می رسد علت

افت چربی شیر در این واحدهای کوک تولیدی را می توان در چند مورد

جستجو کرد:

 -1سهم علوفه جیره و نوع آن :چون در اغلب واحدهای کوچک پرورش
گاو شــیری ،منابع علوفه ای محدود هستند و شاید در بسیاری از مواقع

کاه گندم به عنوان تنها منبع علوفه همراه با کنســانتره تغذیه می شود.

 -2فیبر مؤثر فیزیکی :الک پنسیلوانیا میتواند برای محاسبه میزان فیبر

 6 /الزم است ،در حالی که دیگر محققان اظهار کردند peNDF>1.18-

بنابراین علت افت چربی شــیر را می توان در چند مورد جستجو کرد:

شرایط شکمبه پارامتر با اهمیتی است چون که فیبر مؤثر فیزیکی به ما
در مورد محتوی شــیمیایی  NDFو بخش ذرات جیره غذایی اطالعات

 pHشکمبه  6 / 0برای مورد نیاز است .ولی باید توجه داشت رابطه بین

سهم پروتئین جیره و پایین بودن غلظت آمونیاک شکمبه خود می تواند

مؤثر فیزیکی جیره استفاده شــود .فیبر مؤثر فیزیکی برای پیش بینی

حد  22درصد ماده خشــک جیره یک گاو پرتولید برای حفظ
 NDFدر ّ

 pHشــکمبه و فیبر مؤثر فیزیکی وابسته به میزان تخمیرپذیری جیره

اول اینکه آیا مقدار پروتئین جیره در حد کافی اســت چون پایین بودن

دلیلی برای کاهش توید پیش سازهای سنتز کننده چربی شیر )استات

23

در شــکمبه( باشــد .چون که کافی نبودن مقدار پروتئین تجزیه پذیر

دسترسی به کنسانتره و کاه گندم برای حیوانات آزاد بود .در زمان افزودن

میکروب های ســلوالیتیک شکمبه شده و در نتیجه بخش فیبری وارد

افزودن  5درصد بیکربنات به جیره ،کمترین مصرف خوراک ثبت شــد.
افزودن بیکربنات به جیره زمانی که  pHشکمبه کمتر از  5 / 8بود را از

در شکمبه و پایین بودن غلظت آمونیاک شکمبه سبب کاهش فعالیت
شــده به شــکمبه با کارآمدی خوبی تجزیه نمی شود .این مطلب به ما
می گوید که برای پیش سازهای سنتز چربی شیر در غده پستان )برای

نیمی از ســهم چربی شیر که در خود حیوان سنتز می شود( ،کمبودی

وجود دارد.

 -2دوم اینکه از مقادیر سطح چربی جیره و وجود یونوفرها در جیره
اطمینــان حاصل نمائید .افزایش ســهم چربی

جیــره به تا  3درصد بیش از ســطح
پایه عصاره اتری جیره ســبب

کاهش چربی شیر خواهد
شــد ،به خصوص اگر

منبــع چربــی از
نوع غیراشباع و

گیاهی باشد.
از ســویی

در مســیر

تخمیــر مواد

در

شــکمبه و تغییر

جمعیــت میکروبی،

ســبب افزایــش ســهم

پروپیونات شــکمبه شــده که

افزایش ســهم پروپیونات تا حدی می
تواند علت کاهش چربی شیر باشد.

دنبال داشــت .حیواناتی که با
جیــره حــاوی  5درصد

به خصوص پس از ریختن خوراک در آخور و تحریک نشــخوار در زمان

خوارک دهی ســبب کاهش نوســانات روزانه  pHشکمبه می شود .به
خصوص برای جیره هایی که ســرعت تجزیه پذیری متوسط تا باالیی

بیکربنات ســدیم در

دارند ،در زمان عادت پذیری حیوانات به افزایش سهم کنسانتره جیره و

یعنی بالفاصله

و مقدار خوراک داده شــده( ،افزایش تعــداد وعده های خوراکدهی می

هر وعــده غذایی
بعد از ریختن
خــو ر ا ک

زمــان افت

مدیریت ضعیف خوراکدهی )تنوع زیاد روزانه در نسبت علوفه به کنسانتره

تواند عامل مؤثری جهت کنترل تخمیر و ثبات در تولید اسید در شکمبه
باشــد و کاهش رقابت بین حیوانات برای مصرف خوراک احتماالً سبب

 -1ولی زاده ،رضا ،.رزاقی ،علی ،.ملک خواهی ،محمد . 1394 .متابولیسم

خواهد شد .تغذیه  2بار در روز سبب ایجاد  2پیک مشابه مصرف خوراک

مشهد ،شماره  ، 648چاپ اول  ،مشهد ،ایران.

کاهش بروز اسیدوز و ایجاد خود تنظیمی مصرف خوراک در کوتاه مدت

در هــر بار پس از ریختن خوراک در آخور می شــود و در دام هایی که
یک بار در روز تغذیه می شــوند ،پیــک دوم مصرف خوراک که معموالً
حوالی غروب اســت به تأخیر می افتد .بنابراین ،در این شرایط ما شاهد

 2پیک برابر  pHمایع شــکمبه قبل از هر بار خوراکدهی هستیم و در
زمان خوراکدهی بار دوم میزان  pHشــکمبه باالتر است .پیک دوم pH

شکمبه نتیجه ظرفیت بافری شکمبه حاصل تولید بزاق است ،به طوری

 pHشکمبه
حتــی تــا 12

که  2ســاعت پیــش از خوراکدهی بار دوم ،حیوان در حال نشــخوار و

خوراکدهــی تــداوم

تغذیه شــود ،مقادیر  pHشکمبه از اولین ساعات تغذیه الی  12ساعت

ســاعت پــس از

یافت .بــا این حــال ،در

ســاعات  2و  4پس از مصرف

خوراک سطح  pHشــکمبه گاوهای

مصرف کننده جیره حــاوی  5درصد بیکربنات

منتظر ریختن خوراک است .با این حال ،زمانی که حیوان  4بار در روز

بعد ثبات بیشتری دارد .بنابراین ،افزایش تعداد وعده خوراکدهی سبب
تغییر در مصرف خوراک و الگوهای نشــخوار در ّ
کل روز می شــود که
تضمین کننده همزمان سازی در تولید اسید و خنثی سازی توسط بزاق

با جذب و عبور از شکمبه میباشد .عالوه بر این ،مدیریت ضعیف خوراک

 -3نکته دیگر در شــکل و نحوه خوراک دهی است .اینکه اندازه قطعات
علوفه در چه حدی اســت؟ جیره به شکل کام ً
ال مخلوط تغذیه می شود

سدیم ،باالتر بود .میزان مصرف بیشتر خوراک در هر وعده غذایی؛ زمانی
که گاوها با جیره حاوی  5درصد بافر تغذیه می شــوند ،احتماالً نتیجه

و تأخیر در ریختن خوراک در آخورها( می تواند ســبب گرســنه شدن

کنسانتره در هر وعده خوراکی چه میزان است؟ برای رفع مشکل کاهش

پایین تر پروپیونات در شکمبه است .بنابراین ،رفتار خوردن خوراک نقش

با دسترســی گاو به خوراک ممکن است آنها مقادیر زیادی خوراک در

یا خیر؟ آیا کنسانتره در شیردوشی تغذیه می شود یا خیر؟ میزان تغذیه
چربی شیر باید برای پاسخ به تمامی این سواالت به بررسی تمامی عوامل

به تأخیر افتادن ســیری در یک وعده غذایی به دلیل غلظت و نســبت

بارزی در میانگین  pHمایع شــکمبه نســبت به غلظت خود بیکربنات

دهی )همانند تغییر در مقدار خوراک ریخته شده برای هر گروه از گاوها
حیوان و مصرف کمتر حیوانات مغلوب در یک گروه گاو شــود .بنابراین
دوره کوتــاه زمانی مصــرف کنند .به هر حال باید دقت داشــت که به

ســدیم ایفاء می کند و اثرات مثبــت بافرها می تواند با عنایت به اثرات

تأخیر انداختن خوراکدهی تعیین کننده  pHشکمبه نیست ،زیرا در این

همانطور که پیش از این گفته شــد بیکربنات یک بافر طبیعی شکمبه

مصرف در هر وعده غذایی( خنثی گردد .پس وجود بیکربنات سدیم در

کاهش مصرف کنسانتره ،سرعت خوردن و اندازه مصرف هر وعده غذایی

وارد جیره میشــود .در تعداد پژوهش اندکی به بررسی تأثیر بیکربنات

عملکرد شــکمبه مضر هســتند ،ولی باید به این نکته توجه داشت که

به تأخیر انداختن خوراکدهی به عنوان روشی جهت ایجاد اسیدوز است،

شکمبه از صفر الی  2ساعت پس از مصرف خوراک با مصرف آب بیشتر،

ایجاد اسیدوز نکند.

تغذیه ،مدیریتی و محیطی پرداخته شود.
رفتار مصرف خوراک

اســت که از طریق بزاق وارد شکمبه شده و همچنین به عنوان افزودنی

سدیم بر رفتار مصرف خوراک پرداخته شده است .گونزالس و همکارانش

در ســال  2008جیره های حــاوی صفــر 2 / 5 ، 1 / 25 ،و  5درصد
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خــوراک در هــر وعده غذایــی را به

پایین بودن  pHشکمبه رخ دهد .عالوه بر این ،افزایش تعداد وعده های

تعداد نشخوار بیشتر و کمتر شدن میزان مصرف

و از اینرو

تغییــرات

سالســـوم شماره دهم

ســدیم به میزان  1 / 2درصد جیره غذایی ،عملکرد خوب شکمبه،

داشــتند

ا عمــا ل

آزاد شــدن همزمان بزاق و جذب و عبور اسیدها از شکمبه نقش مثبتی
تغذیه با تعداد وعده بیشــتر و کاهش میزان مصرف در یک وعده غذایی

باالتــری

بــه دلیل

غذایــی

نداشــت و حتی میتواند مصرف خوراک را کاهش دهد .وجود بیکربنات

داشته باشد .برای دست یافتن به این مهم ،باید مدیریت تغذیه در جهت

ســدیم به جیره در ســطوح باالی  1 / 2درصد کل جیره مزیتی در پی

خــوراک

مو ننسین

زمان باز هم  pHشکمبه را کاهش میدهد.

افزایش تعــداد وعده های خوراکدهی طی روز می تواند مشــکل بروز

 12ساعت به  3ساعت در روز کاهش داد .با این حال ،افزودن بیکربنات

مصــر ف

هما ننــد

ندارد ،ولی مصرف بیشتر خوراک در این

اســیدوز را به واســطه تولید ثابت اســید در کل روز کاهش دهد و در

در آخور،

یونوفرهــا
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 1 / 25درصد بیکربنات ســدیم به جیره ،بیشترین مصرف خوراک و با

آب اثری بر  pHشکمبه در زمان  2الی  4ساعت پس از مصرف خوراک

بیکربنات سدیم )از بخش کنسانتره( را به گاوهای شیری تغذیه کردند.

منفی بیکربنات سدیم بر رفتار تغذیه ای )کاهش نشخوار ،افزایش میزان
جیــره غذایی تغییراتی در رفتار مصرف خوراک ایجاد می کند که برای

عوامل مؤثر بر  pHشــکمبه در یک روز تغییر می کند .برای مثالpH ،

افزایش و با مصرف بیشتر خوراک ،کاهش می یابد .با این حال ،مصرف

شرایط اســترس وارد شده به حیوان )ترشح کورتیزول( می تواند سبب
و افزایش مصرف کاه و علوفه شود .بنابراین باید دقت داشت که با اینکه

ولی به تأخیر افتادن خوراکدهی در دوره های کوتاه زمانی ممکن است

منابع

چربی در نشخوارکنندگان .انتشارات دانشگاه فردوسی

2- Calsamiglia, S., Blanch, M., Ferret, A., Moya, D.
2012. Is subacute ruminal acidosis a pH related
problem? Causes and tools for its control. Animal Feed
Science and Technology. 172:42– 50
3- Gonzalez, L. A., Manteca, X., Calsamiglia, S.,
Schwartzkopf-Genswein, K. S., Ferret, A. 2012.
Ruminal acidosis in feedlot cattle: Interplay between
feed ingredients, rumen function and feeding behavior: a review. Animal Feed Science and Technology.
172:66–79
4- Malekkhahi, M., Naserian, A. A., Danesh-Mesgaran,
M., Kleen, J. L., AlZahal, O., Ghaffari, M. H. 2016.
Effects of supplementation of active dried yeast and
malate during sub-acute ruminal acidosis on rumen
fermentation, microbial population, selected blood
metabolites, and milk production in dairy cows. Animal
Feed Science and Technology. 213:29–43
5- Razzaghi, A., Larsen, M., Lund, P., and Weisbjerg,
M.R. 2016. Effect of conventional and extrusion pelleting on in situ ruminal degradability of starch, protein,
and fiber in cattle. Livestock Science. 185:97–105
6- Zebeli, Q., Mansmann, D., Steingass, H., Ametaj, B.
N. 2010. Balancing diets for physically effective fibre
and ruminally degradable starch: A key to lower the
risk of sub-acute rumen acidosis and improve productivity of dairy cattle. Livestock Science. 127:1–10
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نشان ارگانيك

فصلنــامه گروه
تحقیق و توسعه

سالســـوم شماره دهم

محصوالت ارگانيک محصوالتي هســتند که در تمام مراحل رشــد با سيســتم طبيعي
هماهنگ بوده و در خاکي که از چند سال قبل ،هيچگونه سموم دفع آفات گياهي مانند
علفکشها ،قارچکشها و مواد شيميايي ،در آن استفاده نشده و فقط با مواد طبيعي مانند
کمپوست گياهي تقويت شده است ،رشدميکنند .با اينکه اين محصوالت از سايرفرآورده
هايي که به صورت غير ارگانيک توليد ميشــوند بسيارســالمتر هستند اما به دليل عدم
اطالع رســاني درســت در زمينه فوايد آن و هم چنين قيمت باالتر اين محصوالت ،اين
فرآورده هاي ارگانيک هنوز جاي خود را در ســبد خريد خانوارها پيدا نکرده است .نشان
ملی محصول ارگانیک صرفاتوسط سازمان ملی استانداردایران اعطا میگردد .سازمان ملی
اســتاندارد ایران تنها دستگاه متولی واجرایی کشور اســت که مجاز به صدور نشانملی
محصول ارگانیک بوده وبه رسمیت شناخته می شود .
به گزارش مرکز ملی تایید صالحیت ایران  :براســاس شــکایات دریافت شــده از برخی
بنگاههــای فعاالن اقتصــادی که خود را به عنوان مرجع صدورگواهی محصول ونشــان
ارگانیک معرفی نموده و درتبلیغــات ادعا می نمایندکه “چنانچه تولیدکننده یاصاحب
کاالبه عضویت گروه تعیین شــده ازسوی آنان درنیامده وموفق به دریافت نشان محصول
ازســوی بنگاههای مذکور نشــود ،محصــول ارگانیک تلقی نمی شــود” ،لذا به آگاهی
هموطنان و به ویژه ذینفعان میرساند تاکنون هیچ انجمن و یاسازمانی به عنوان سازمان
گواهی کننده محصول ارگانیک (مطابق با استانداردملی ایران به شماره  ) 11000موفق
به اخذگواهینامه براساس استاندارد  17065ازمرکز ملی تاییدصالحیت ایران نشده است.
گفتنی است :اعطای نشان یا لوگوی ملی محصول ارگانیک در زمره فعالیت های تصدی
گری قرارنداشــته و قابل تفویــض به غیر،اعم از بخش خصوصــی وغیرخصوصی نبوده
وهرگونه ادعا دراین خصوص فاقد وجاهت قانونی است .
نشان FDA
Food and Drug Administration
مــدرك  FDAيک گواهـينامــه بينالملـلــي است كه از طريـق سـازمان غذا و داروی

آمريكـــا جهــت توليدكنندگـان محصوالت غـذايـي ،دارويي و پزشكـي سرتاسر جهان
صادر مـيشود .اين مدرك به منـزله به رسـميت شناختن شـركت توليدكننـده توسـط
 ،FDAدر خصوص بهداشتي بودن و سالمت عمومي محصوالت آن شركت بوده و حكم
مجوز ورود محصوالت آن شركت را به آمريكا دارا است.
هم چنين اين گواهينامه با توجه به نام آشنا بودن نشان  FDAآمريكا براي كليه كشورهاي
جهان و جايگاه اين ســازمان در تبيين و ارايه استانداردهاي مربوط به محصوالت غذايي
و دارويي ميتواند نقش بســزايي در جلب نظر مشتريان خارجي و داخلي جهت صادرات
و فروش داشته باشد.
سيب سالمت
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مهمترين معيار ،تامين غذاي ايمن و سالم در تمام مراحل زنجيره غذايي است .هرچه غذا
ســالمتر باشد ،آسانتر نشان ايمني و سالمت ميگيرد .اساس و فلسفه اعطاي اين نشان

به اين صورت اســت که تمــام صنايع توليدي
در کشــور ملزم به دريافت پروانه ساخت از وزارت
بهداشت مي باشند و اين پروانه به معناي آن است که
از حداقل کيفيت و استانداردهاي جهاني برخوردار هستند،
بنابراين شرکتهايي که توانايي دستيابي به استانداردهاي باال
را دارند ،به اين نشــان دست مييابند .نشان ســازمان غذا و دارو
گوياي محصول سالم و با کيفيت است .البته سالمت محصول نيز نسبي
اســت به گونهاي که برخي محصوالت تمام مؤلفههاي ســامت را دارند و
برخي کمتر .در واقع ،نشان ايمني سالمت به محصوالت ممتازي اعطا مي شود
که داراي تمام مولفههاي سالمت هستند.
ويژگيها و معيارهاي اصلي اعطاي نشان به طور ساليانه از سوي كميته تعيين و اعالم
ميگردد.
برخي از معيارهاي اعطاي نشان عبارتند از:
* نداشتن مواد افزودني شيميايي سنتتيك
* كنترل چربيها :به منظور به حداقل رســاندن ميزان كالري فرآورده از طريق كاهش
مصرف كربوهيدراتهاي ساده
* به حداقل رساندن تركيبها و عوامل خطرساز از قبيل اسيدهاي چرب ترانس ،اشباع
* استفاده از مواد افزودني و اوليه طبيعي و ارگانيك
* توليد فرآوردههاي سنتي بهداشتي و صنعتي
* عاري بودن فرآورده از ســموم قارچي ،باقي مانده ســموم دفع آفات نباتي ،داروهاي
دامپزشكي و عوامل آلودگي بيولوژيك
استاندارد اتحاديه اروپا
European Community
نشانCEبه اين معناست که سازنده اثبات ميکند که محصوالت ،نيازمنديهاي تضمین

نگرش جديــد را که براي محصول ،کاربرد دارد بــرآورده مينمايد و انطباق محصول با
قوانين و مشخصات تعريف شده در اروپاي متحد را نشان ميدهد و بيانگر رعايت الزامات
اساسي تعريف شده در زمينه محصوالت صنعتي براي کيفيت کاال ،حفاظت از سالمتي و
ايمني مصرف کننده و نيز محيط زيست است.
محصولي که موفق به اخذ اين نشــان ميشــود ،ميتواند بــدون محدوديت در تمامي
کشورهاي اروپاي متحد و اتحاديه تجارت آزاد اروپا براي فروش،به بازارعرضه شود .عالوه
برکشورهاي اروپايي بسياري از کشورهاي همسايه ايران و حاشيه خليج فارس نيز ،داشتن
نشــان  CEرا به عنوان شرط پذيرفتن کاالها جهت واردات اعالم کردهاند .بنابراين نشان
 CEباعث ايجــاد اطمينان مصرف کنندگان در انطباق مشــخصات محصول با الزامات
مندرج در مقررات اتحاديه اروپايي ميشود.
الصاق اين نشان نه تنها روي کليه محصوالت مورد مصرف در  ۲۷کشور عضو اتحاديه اروپا
الزامي ميباشــد بلکه ساير کشورهاي عضو منطقه آزاد تجاري اتحاديه اروپا نيز به الصاق
اين نشان روي محصوالت وارداتي به مرزهاي خود تاکيد مي-نمايند.
بنابراين  CEسيستمي است پذيرفته شده جهت:
* حصول اطمينان از کيفيت
* حصول اطمينان از ايمني
* رعايت الزامات ايمن
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هزینه ســرانه باالتری را برای کیفیت مواد غذایی پرداخت می کنند .بعالوه ،ثابت شــده با افزایش درآمد ســرانه ،تمایل مردم به مصرف گوشت و
فرآورده های گوشــتی افزایش می یابد .بنابراین انتظار می رود صنعت خوراک طیور در دوران پیش بینی شده ( )2020-2015رشد ساالنه خوبی
را داشته باشد.
صنعت خوراک طیور :پیشرفت های اخیر
شــرکت هایی مثل Novusو  Keminبه ارائه محصوالت جدید برای پرورش دهنده های طیور ادامه می دهند .در نوامبر  ،2012شــرکت بین
المللی  ،Novus، Avinotrixراه حلی خوراکی را برای بهبود عملکرد طیور از طریق کار بر محیط دستگاه گوارش و آزادسازی دقیق و کنترل شده
یک ســری از ترکیبات در دســتگاه گوارش طیور را روانه بازار کرد .در ماه می  ،2013شرکت Agriproteinدر جنوب آفریقا جایزه نوآوری آفریقا
( )IPAرا به جهت ابداع روشی تجاری برای توسعه خوراک دام از طریق حشرات بدست آورد.
صنعت خوراک طیور :بازیگران اصلی
بازیگران اصلی صنعت خوراک طیور در جهان شامل شرکت های ،Altech، ADM، ABF، BASF، Cargill، Evonik، Novus، Nutreco
و چند شــرکت دیگر می باشــند .در نسخه کامل این گزارش تجزیه و تحلیل های جامعی بر :بخش های مختلف صنعت خوراک طیور ،بازار بسته
بنــدی خوراک طیور ،اندازه واقعی بازار  ،2014-2012پیش بینی خوراک طیور در ســال هــای  ،2025-2015مقدار عرضه و تقاضاهای زنجیره
کنونی ،چالش ها و مسائل بازار محصوالت لبنی ،تکنولوژی،
ای ،روندهای
اندازه شــبکه های زنجیره ای و محرک ها
و موانع صنعتی بیان می گردد.

به دلیل مصرف باالی گوشــت طیور در اکثر نقاط دنیا ،صنعت خوراک طیور به عنوان بخش مهمی از بازار بزرگ خوراک
حیوانات شناخته شده است .گوشت طیور نسبت به سایر محصوالت مثل گوشت خوک ،گاو و ماهی دارای باالترین میزان
مصرف است .لذا فرصت بی نظیری در بخش خوراک طیور برای تولیدکنندگان مهیا شده است.
صنعت خوراک طیور :محرک ها و موانع
افزایش درآمد ســرانه و گسترش جهانی بیماری های طیور ،از مهمترین عوامل تأثیرگذار در صنعت طیور هستند .بعالوه
افزایش رستوران های محلی و بین المللی با سرویس دهی سریع در کشورهای پیشرفته و تقاضای مشتریان برای گوشت
با کیفیت ،به شکل مؤثری به افزایش تقاضای (نیاز) خوراک طیور در آن مناطق کمک می کنند .در سال  ،2014آسیا و
اقیانوسیه بزرگترین بازار از لحاظ تقاضا و درآمد خوراک طیور بوده است و به دالئل متعددی به تسلط در این بازار
ادامه خواهند داد .رشد بازارها به بهبود استانداردهای زندگی مصرف کنندگان و همچنین افزایش عادات صرف
غذا در خارج از خانه وابســته می باشــد .تولیدکنندگان خوراک به جهت افزایش بازدهی طیور و لذا افزایش
بازگشــت سرمایه همکاری نزدیکی با پرورش دهندگان دارند .به عنوان مثال ،شرکت  Cargillبه جهت
دسترسی به بهترین راندمان ،همکاری نزدیکی را با شرکت  TD-Poultryمالزی برقرار کرده است .در
نتیجه TD-Poultry ،نتایج عالی و قابل توجهی را در جوجه های گوشتی با ضریب تبدیل 63/1
با وزن  35/2کیلوگرم در مدت  35روز بدست آورده است.
صنعت خوراک طیور :بخش بندی
طیف وســیعی از افزودنی های خوراک طیور شــامل آنتی بیوتیک هــا ،ویتامین ها ،آنتی
اکسیدان ها ،اسیدهای آمینه ،آنزیم های خوراکی و اسیدیفایرها در بازار موجود می باشد.
اسیدیفایرها بیشترین مقدار افزودنی خوراک طیور در جهان را شامل می شوند .تقسیم
بندی منطقه ای شامل آمریکای شمالی ،اروپا ،آسیا و اقیانوسیه ،آمریکای التین ،خاور
میانه و آفریقا می باشــند .آسیا و اقیانوسیه بزرگترین بازار بوده و بعد از آن آمریکای
شــمالی قراردارد .بر اســاس انواع ،بازار خوراک طیور را می توان به جوجه گوشتی،
مرغ تخمگذار ،بوقلمون و غیره تقســیم بندی نمود .مصرف گوشت از منطقه ای به
منطقه دیگر متفاوت اســت ،برای مثال ،در آمریکای شمالی بیشتر جوجه گوشتی
ترجیح داده می شــود؛ لذا بر اساس این تقسیم بندی آنتی بیوتیک ها بیشترین
مصرف را دارند.
صنعت خوراک طیور :مروری بر بازار
بهبود میکروفلور دستگاه گوارش پرنده موجب بهبود ضریب تبدیل خوراک شده
و بنابراین ســطح سالمتی پرنده افزایش می یابد .بعالوه می توان سالمتی پرنده
ها را با جلوگیری از شــیوع بیماری ها در بین آنها نیز حفظ کرد .تولیدکنندگان
بیشــتر بر توســعه بازار تمرکز کرده اند تا بتوانند بــه بازارهای خوراک برخی از
کشــورها مثل ویتنام ،هند ،اندونزی ،آفریقای جنوبی ،لبنان و ترکیه نفوذ کنند.
این کشورها فرصت های خوبی را برای افزایش سود فراهم می کنند ،ضمن اینکه
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تجزیه و تحلیل منطقه ای بر صنعت خوراک طیور
این تجزیه و تحلیل شامل آمریکای شمالی ،کانادا ،ایاالت متحده آمریکا،
آمریکای التین ،برزیل ،آرژانتین ،ژاپن ،آفریقا ،کشــورهای حوزه خلیج
فارس ،اروپا ،آســیا و اقیانوسیه ،استرالیا و نیوزیلند ،چین ،هند ،جنوب
شرق آسیا و اقیانوسیه می شود.
نسخه کامل این گزارش مجموعه ای از اطالعات دست اول ،ارزیابی کلی
و کیفی صنعت توســط تحلیل گران ،کارشناسان و شرکت کنندگان در
سراسر زنجیره صنعت را گردآوری کرده است .در واقع این گزارش تجزیه
و تحلیلی عمیقی از روند بازارهای اصلی ،شاخص های کالن اقتصادی و
عوامل حاکم به همراه جذابیت های بازار در هر بخش را ارائه می کند.
همچنین تأثیر کیفی عوامل مختلف بر بخش های بازاری و جغرافیایی
را ترسیم می نماید.
پیش بینی بازار افزودنی های خوراک حیوانات2022- ،
2015
 -1پیش بینی می شود که بازار افزودنی
های خــوراک حیوانات تا ســال
 2022احتمــاالً در حدود 21
بیلیون دالر ارزش داشــته
باشــد ،یعنــی معــادل
افزایــش بیــش از 7/3
درصد
 -2تخمین زده شــده
اســت ،تولیدات دامی
جهانی در سال 2014
در حدود  305میلیون
تن بوده است که نسبت
به ســال  2013افزایش
 7/1درصدی داشته است.
 -3آسیا و اقیانوسیه بزرگترین
بازار تولید گوشت در سال 2014
را داشته اند که این معادل  41درصد
از کل حجم تولیدی در این سال می باشد.
 -4بازار اسیدهای آمینه با سود بیش از  3/5بیلیون
دالر در سال  2014در این بازار پیشرو بوده است.
 -5ســهم بازار ویتامین ها از سود کل در سال  2014بیش از  8درصد
بوده است و احتماالً شاهد نرخ رشد آهسته تری تا سال  2022خواهیم
بود.
 -6افزودنــی های خوراک طیور بــا ارزیابی نزدیک به  6بیلیون دالر در
سال  2014بزرگترین بازار بوده است.
بر اســاس گزارش جدید از دیدگاه بازار جهانــی (Global Market
 )Insightsپیش بینی می شــود ،احتماالً بازار افزودنی های خوراک
حیوانات تا ســال  2022بیــش از  21بیلیون دالر و بیش از  7/3درصد
رشد داشته باشد.
رشــد تولیدات دامی مثل گوشــت خوک ،گاو و طیور به عنوان منابع
پروتئینی احتماالً از مصرف افزودنی های خوراکی بدســت می آید .این
فرآورده ها عناصر اصلی رشد هستند که برای افزایش وزن و متابولیسم
مناسب مورد نیاز می باشند.

افزایش سطح درآمد قابل استفاده و رشد جمعیت در آسیا و اقیانوسیه و
آمریکای التین مصرف گوشت را طی دوره پیش بینی شده افزایش می
دهد ،بنابراین ،تقاضای افزودنی های خوراک برای تولیدات دامی افزایش
می یابد .بزرگترین بازار تولید گوشــت مربوط به آسیا و اقیانوسیه است
بطوریکه در سال  2014حدود  41درصد از کل تولید را شامل می شود.
محاســبه گردیده آمریکای جنوبــی و اروپا به ترتیب بیش از  14و 18
درصد از کل تولیدات گوشت در همان سال را داشته اند.
اتحادیه اروپا از ســال  2006اســتفاده از ( AGPSآنتی بیوتیک های
محرک رشــد) را ممنوع اعالم کرده اســت .آمریکا اجازه مصرف آنتی
بیوتیــک های خاصی را تا ســال  2016صادر و پــس از آن ممنوعیت
استفاده از آنها را اعالم نمود .این عامل احتماالً موجب رشد بازار افزودنی
های خوراک می گردد .امروزه تولیدکنندگان بر روی تولید محصوالتی بر
پایه عصاره های گیاهی فیتوژنتیک ها تمرکز می کنند که این محصوالت
به علت افزایش سطح سالمتی در اذعان عمومی مورد
پذیرش واقع شده اند .بازار اسیدهای آمینه
با درآمــد بیش از  3/5بیلیون دالر در
ســال  2014در صنعت افزودنی
های خوراک طیور غالب بود.
اســیدهای آمینه ای مثل
لیزین ،متیونین ،ترئونین
و تریپتوفان در تولیدات
طیــور مهم هســتند.
لیزین به عنوان اصلی
تریــن اســید آمینه
در تولیــدات دامــی و
بخصوص بــرای خوک
و طیور در سرتاسر دنیا
مصرف می شود .همچنین
لیزیــن صنعتی نســبت به
جانشــین هــای طبیعی خود
بخصوص سویا دارای مزایای زیادی
است.
انتظار می رود ،بازار آنزیم های خوراکی هم رشد
باالیی داشته باشد و تا سال  2022بخش مهمی از بازار را به
دســت آورد .احتماالً در طول دوره پیش بینی شده شاهد دستاوردهای
بیشــتری در حوزه طیور باشیم .شــیوع آنفوالنزای مرغی نه تنها تقاضا
برای گوشــت با کیفیت را افزایش داده ،بلکه ســبب افزایش آگاهی در
مورد سالمتی و مراقبت از طیور و وضع قوانین سختگیرانه شده که باعث
تقویت رشــد بازار افزودنی های خوراک طیور نیز شده است .بر اساس
محاسبات ،تولید گوشــت خوک  27درصد از سهم کل درآمد در سال
 2014را به خود اختصاص داده است .به احتمال زیاد افزایش نگرانی ها
در مورد کیفیت و ایمنی گوشت ،سبب افزایش تقاضا برای تولید گوشت
خوک بوده اســت .هر چند ممکن اســت با توجه به ممنوعیت تولید و
واردات گوشت خوک ،در کشورهای اسالمی ،شاهد افزایش چشمگیری
در طول دوره پیش بینی شده نباشیم.
گروه علمی-پژوهشی شرکت خوراک پرداز هزاره نوین
www.nmfeed.com
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محصوالت تراریخته عالوه بر مصارف غذایی ،به عنوان علوفه نیز برای دام
اســتفاده می شوند .از جمله محصوالت تراریخته قابل مصرف برای دام
می توان به سویا ،کلزا ،پنبه ،ذرت و سیب زمینی اشاره کرد .محصوالت
زراعی تراریخته نسبت به محصوالتی که به روش سنتی تولید شدند از
عملکرد و کیفیت باالتری برخوردار هستند .برای کشت این محصوالت
نیاز کمتری به مصرف سموم شیمیایی است .محصوالت تراریخته عالوه
بر مصارف غذایی ،به عنوان علوفه نیز برای دام اســتفاده می شــوند .از
جمله محصوالت تراریخته قابل مصرف برای دام می توان به سویا ،کلزا،
پنبه ،ذرت و ســیب زمینی اشاره کرد .تقریبا بیش از  ۹۰درصد سویا و
 ۷۰درصــد ذرت تراریخته در بخش دامپروری مورد اســتفاده قرار می
گیرد .طبق مطالعاتی که توســط ســایر محققان انجام شده ،محتویات
مواد شیمیایی محصوالت تراریخته با همتای غیر تراریخته خود از نظر
میزان ترکیب مواد شــیمیایی و آمینواسیدی همسان بوده و همچنین
هیچ آلرژنیستی در مورد مصرف محصوالت تراریخته تا به امروز به تایید
نرســیده است .بررســی های صورت گرفته نشان داد که این همانی در
بخش ترکیبات ،هضم پذیری و ارزش علوفه تراریخته وجود داشته است
و از جنبه های گفته شده با نوع غیر ترایخته آن کامال مشابه هستند.
امروزه در دنیا با وجود پیشــرفتهایی کــه در زمینههای مختلف علوم
وجود داشــته ،مسئله غذا از نظر اجتماعی و اقتصادی در درجه اول قرار
گرفته است .غذا یک موضوع استراتژیک بوده به طوری که موقعیت یک
کشــور را با سطح و نوع غذای مردم آن کشور محک میزنند و سالمت
مردم ارتباط مســتقیم با غذای مصرفی آنها دارد .بدون شک مشتقات
دامی جایگاه ویژهای در سبد غذای خانوار دارند .کیفیت و سطح سالمت
غذا تاثیر بســزایی در ســامت عمومی جامعه میگذارد .کشــاورزی و
دامپروری ،مســئله بسیار مهم در کشــورهای در حال توسعه بوده و با
افزایش جمعیت تقاضا برای غذا به شــدت افزایش یافته است .عالوه بر
این ،با افزایش شــهر نشینی و افزایش درآمد در برخی از کشورهای در
حال توسعه ،مصرف گوشت ،شیر و تخممرغ به میزان  ۲درصد باال رفته
است .پیش بینی میشود تقاضای جهانی مصرف گوشت تا سال ۲۰۲۰
به میــزان  ۵۵درصد افزایش یابد .محتویات خوراک گاوهای شــیری،
ماکیــان و غیره حاوی محصوالتی مانند ســویا ،ذرت ،کلزا ،پنبه دانه و

دیگر دانههای روغنی اســت که بیش از  ۹۰درصد ســویا و ذرتی که به
مصرف دام می رسد ،تراریخته اســت .به طور میانگین ،برای تولید هر
کیلو گوشت دام نیاز به  ۳کیلوگرم دانههای
خوراکی و برای تولید هر کیلو شیر نیاز به
کمتر از یک کیلو دانه خوراکی خواهیم
داشت .این نتایج نشان میدهد که
بــرای افزایش عملکــرد ،نیاز به
افزایش تولید دانه برای مصرف
غذا و علوفه هستیم .بدون
شک در مقابل افزایش
تقاضای جهانی باید
از تکنیــک های
جدیــد بــرای
ا فز ا یــش
تو لیــد

محصوالت
ز ر ا عــی
اســتفاده کرد
که به کمک روش
های ســنتی ،امکان
افزایــش عرضه به میزان
کافی وجود ندارد .در ســال
های اخیــر تکنولوژی جدیدی
مانند مهندســی ژنتیک کمک به
بخش کشــاورزی کرده که با تولید

محصوالت تراریخته این مشکل برطرف شده است .بسیاری از پروتئین
های بیان شده در این محصوالت تراریخته دارای تاریخچه مصرف سالم
بوده و یا مشــابه پروتئین طبیعی غیر تراریخته بوده است .تقریبا ۱۸۵
میلیون هکتار محصوالت تراریخته در سال  ۲۰۱۵کشت می شوند که از
جمله محصوالت اصلی تراریخته میتوان به سویا ( ۱/۹۲میلیون هکتار)،
ذرت ( ۶/۵۳میلیــون هکتار) ،پنبه ( ۲۴میلیــون هکتار) و کانوال (۵/۸
میلیون هکتار) اشاره کرد .محصوالت تراریخته ،مصرف آفتکشها را به
حداقل رســانده و عملکرد بیشتری را سبب میشود .این محصوالت در
قالب محصوالتی با کیفیت باال (ســویا و کانوال با روغن اصالح شده) در
اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.
نســل جدید محصوالت تراریخته بــرای دامپــروران از اهمیت زیادی
برخوردار است ،محصوالت تراریخته تولید شده در بخش دامپروری نیز
به افزایش عملکرد و کیفیت عناصــر خوراکی دام کمک کردهاند .برای
اســتفاده این محصوالت فرآیندهای تایید مصرف ســالم برای انسان و
حیــوان طی فرآیندهای مختلف صورت می گیرد .واریته های ســویا و
ذرت تراریخته که محتویات روغن افزایش یافته اســت منجر به جذب
انرژی بیشتر برای مرغ و گاو شده است .مهندسی ژنتیک به عنوان ابزاری
مناسب ،دانشــمندان را قادر به افزایش محتویات روغن این محصوالت
کرده است.
محصوالتی که به روش سنتی با محتویات
روغن یا پروتئین بیشتر عموما عملکرد
پایین تری را داشتند در حالی که
محصوالتی از طریق مهندســی
ژنتیــک تولید شــده ،دارای
کمیــت و کیفیت باالتری
نسبت به محصول غیر
تراریخته هســتند.
ایــن افزایــش
محتو یــا ت
روغــن به
کمــک

مهندســی
ژنتیک باعث
افزایش ســطح
اولئیک اسید و باال
بردن ســطح کیفیت
تولیــدات بــرای تغذیه
انسان شده اســت .عالوه بر
محتویــات روغنــی ،محتویات
پروتئین نیز به کمک مهندســی
ژنتیک افزایش یافته اســت .محققان

سطح آمینواسیدهای ضروری مانند لیزین ،متیونین و ترئونین محصوالت
را افزایش دادند که باعث کاهش نیاز دامها به مکمل های پروتئینی و در
نتیجه کاهش هزینههای تغذیه دام شده است.
طبق بررســی محققان ،هضم و جذب مواد غذایی حاصل از محصوالت
تراریخته و غیر تراریخته به صورت یکســان انجــام می گیرد .پرورش
دهندگان دام در قســمت های مختلف جهان ترجیــح میدهند که از
دانه ذرت و ســویا به عنوان منبع انرژی یا پروتئین در رژیم غذایی هم
تک معده ایها و نشخوارکنندگان اســتفاده کنند .در آمریکا به عنوان
بزرگترین مصرف کننده محصوالت تراریخته برای خوراک دام ها تقریبا
 ۷۰درصد سویا و  ۸۰درصد دانه ذرت و علف تازه استفاده میشود .این
محصوالت ،قیمت تولید و تاثیر محیطی بســیار پایین تری نســبت به
همتای غیر تراریخته خود دارند .پیشبینی می شود در آینده محصوالت
تراریخته بخــش بزرگی از تامین علوفه را به خــود اختصاص دهند .با
افزایش جمعیت و تقاضای رو به رشد بشر نیاز تامین غذا هر ساله رو به
افزایش است و در صورتی که تولید به روش معمولی ادامه یابد در آینده
نزدیک با مشکل کمبود غذا روبهرو خواهیم بود .بنابراین نیاز جدی برای
تکنولــوژی جدید که امکان تولید فرآورده هایی با ارزش غذایی باالتر و
همچنین تولید بیشتر را فراهم می سازد ،بسیار ضروری به نظر میرسد.
قابل توجه افرادی که از تخم مرغ فراری اند:
در گذشــته متخصصان بر این باور بودند که تخم مرغ یک ماده غذایی
نامناسب بوده و مصرف آن برای بدن مضر می باشد  ،اما تحقیقات جدید
نتیجه ی کامال متفاوتی را نشــان می دهد .تخم مرغ نه تنها برای بدن
مضر نیست  ،بلکه فواید باورنکردنی زیادی نیز به همراه دارد .در مطلب
پیــش رو  ۵دلیل خوب برای مصرف تخم مرغ ارائه می دهیم و تصمیم
به عهده ی خودتان می گذاریم که از این ماده ی غذایی مفید اســتفاده
کنید با نه .تخم مرغ برای سالمتی بدن بسیار مفید است .تخم مرغ را به
صورت کامل مصرف کنید زیرا  ۹۰درصد کلسیم و آهن آن در زرده ی
آن و نصف پروتئین های آن در ســفیده می باشد .اگر عالقه ی چندانی
به تخم مرغ ندارید و این ماده ی غذایی را از برنامه ی غذایی تان حذف
کرده اید ایــن  ۵دلیل تلنگری خواهد بود تا نظرتان راجع به آن عوض
شــود .با ما همراه باشید .تخم مرغ سرشار از ویتامین است همین تخم
مرغ کوچک حاوی ویتامین های ضروری متفاوتی است که برای سالمت
بدن الزم هستند از قبیل:
ویتامین  B2که باعث می شود بدن مواد غذایی را به انرژی تبدیل کند.
ویتامین  B12که برای تولید گلبول های قرمز ضروری است.
ویتامین  Aیا همان رتینول که قوه ی بینایی را تقویت می کند.
ویتامین  Eکه بــا رادیکال های آزاد مبارزه می کند .رادیکال های آزاد
به ســلول ها و بافت های بدن آســیب می زند که دلیل اصلی ابتال به
سرطان است.
باید بدانید که ویتامین  Aو  B2همچنین برای رشــد مفیدند .حتماً به
کودکانتان تخم مرغ بدهید .مصرف تخم مرغ برای رشــد آن ها بسیار
مفید است.
تخم مرغ تخم مرغ همیار الغری است
حتماً تعجب کردید؟ تخم مرغ را چه به الغری؟ بدون شک پیش از این
بارها شنیده اید که تخم مرغ باعث چاقی می شود یا برای سالمتی مضر
است .اما باید بدانید که نتایج پژوهشی که در Rochester Center
 for Obesity Researchانجام شده نشان می دهد مصرف تخم
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مرغ برای صبحانه باعث می شود که  ۴۰۰کالری کمتری دریافت کنید.
این میزان کاهش کالری به این معنی اســت که در ماه  ۱٫۳کیلو گرم
وزن کم می کنید .احتماالً دلیل این مســئله این اســت که تخم مرغ
احساس ســیری طوالنی مدتی تولید می کند و بعد از خوردن آن شما
نیازی به مصرف میان وعده احساس نخواهید کرد .درست است که تخم
مرغ حاوی کلسترول است اما هیچ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که
تخم مرغ میزان کلسترول خون را افزایش می دهد .تخم مرغ سرشار از
مواد معدنی ضروری اســت تخم مرغ سرشار از آهن ،روی و فسفر است
که بدن به آن ها نیاز فراوانی دارد .خانم ها بعد از عادت ماهیانه این مواد
معدنی را از دست می دهند و باید آن را جبران کنند در غیر این صورت
کمبود این مواد باعث ایجاد احساس خستگی در آن ها شده و زود رنج
و پرخاشگر می شوند.
محققان دانشــگاه  Caroline du Nordفرانسه مشاهده کردند که
یکی از ترکیبات زرده ی تخم مرغ به نام کولین  cholineاحتمال ابتال
به ســرطان سینه را به میزان  ۲۴درصد کاهش می دهد .روی یا همان
زینک یکی از عناصر ضروری اســت که سالمت سیستم ایمنی بدن را
تضمین می کند و باعث می شــود بدن مواد غذایی مصرفی را به انرژی
تبدیل کند .فســفر یک نقش کلیدی در تأمین ســامت استخوان ها و
دندان ها ایفا می کند .عالوه بر این تخم مرغ حاوی ید نیز هســت که
برای هورمون های تیروئید حیاتی محســوب می شود و سلنیوم موجود
در آن ،آنتی اکسیدانی است که در مقابله با سرطان موثر عمل می کند.
تخم مرغ کالری کم و پروتئین خوبی دارد یک عدد تخم مرغ متوســط
 ۷۰تا  ۸۵کالری و  ۶/۵گرم پروتئین دارد .سه عدد تخم مرغ ( ۲۱۰تا
 ۲۲۵کالری) حاوی  ۱۹/۵گرم پروتئین اســت .زنان به طور متوسط
روزانه به  ۵۰گــرم پروتئین نیاز دارند .یعنی اینکه  ۳عدد تخم مرغ
نیمی از نیاز های روزانه ی آن ها را تأمین می کند .البته توجه داشــته
باشــید که نیاز بــه پروتئین در افراد مختلف با توجــه به وزن و میزان
فعالیت های روزانه ی آن ها متفاوت اســت و الزم نیست همه نیازهای
یک فرد به پروتئین فقط با یک ماده غذایی تامین شود .توصیه می کنیم
برای شــناخت میزان نیازتان با پزشک مشورت کنید .یک بشقاب املت
با  ۳عدد تخم مرغ به همراه نان کافی اســت تا چندین ساعت احساس
سیری کرده و نیازی به خوردن غذا احساس نکنید.
تخم مرغ با سرطان سینه مقابله می کند
نتایج پژوهشی که در سال  ۲۰۰۳در دانشگاه هاروارد انگلیس انجام شد
نشان می دهد نوجوانانی که روزانه  ۳عدد تخم مرغ مصرف می کنند در
سنین بزرگسالی کم تر به سرطان سینه مبتال می شوند .در سال ۲۰۰۵
پژوهش های دیگری انجام شد و محققان ثابت کردند زنانی که در هفته
 ۶عدد تخم مرغ می خورند  ۴۴درصد کمتر از زنانی که در هفته  ۲عدد
یا کمتر تخم مرغ می خورند به سرطان سینه مبتال می شوند .در آوریل
سال  ،۲۰۰۸محققان دانشگاه  Caroline du Nordفرانسه مشاهده
کردنــد که یکی از ترکیبات زرده ی تخم مرغ به نام کولین choline
احتمال ابتال به سرطان ســینه را به میزان  ۲۴درصد کاهش می دهد.
مصرف دو عدد تخم مرغ برای صبحانه نصف نیاز روزانه ی بدن را به این
ماده تأمین می کند.
نقش تکنولوژی تراریخته در صنعت دام و طیور
محصوالت تراریخته عالوه بر مصارف غذایی ،به عنوان علوفه نیز برای دام
اســتفاده می شوند .از جمله محصوالت تراریخته قابل مصرف برای دام

می توان به سویا ،کلزا ،پنبه ،ذرت و سیب زمینی اشاره کرد.
محصوالت زراعی تراریخته نســبت به محصوالتی که به روش ســنتی
تولید شــدند از عملکرد و کیفیت باالتری برخوردار هستند .برای کشت
این محصوالت نیاز کمتری به مصرف سموم شیمیایی است .محصوالت
تراریخته عالوه بر مصارف غذایی ،به عنوان علوفه نیز برای دام اســتفاده
می شــوند .از جمله محصوالت تراریخته قابل مصرف برای دام می توان
به ســویا ،کلزا ،پنبه ،ذرت و سیب زمینی
اشــاره کرد .تقریبا بیش از  ۹۰درصد
سویا و  ۷۰درصد ذرت تراریخته در
بخش دامپروری مورد اســتفاده
قرار می گیرد .طبق مطالعاتی
که توسط ســایر محققان
انجام شــده ،محتویات
مــواد شــیمیایی
محصــو ال ت
تراریختــه با
همتای غیر
تراریخته
خو د
از

نظر
میز ا ن
تر کیــب
مــو ا د
شــیمیایی و
آ مینو ا ســید ی
بــوده
همســان
و همچنیــن هیــچ
آلرژنیستی در مورد مصرف
محصوالت تراریخته تا به امروز
به تایید نرســیده است .بررسی
های صورت گرفته نشان داد که این
همانی در بخش ترکیبات ،هضم پذیری
و ارزش علوفه تراریخته وجود داشــته است و از جنبه های گفته شده با
نوع غیر ترایخته آن کامال مشابه هستند.
امروزه در دنیا با وجود پیشــرفتهایی کــه در زمینههای مختلف علوم
وجود داشــته ،مسئله غذا از نظر اجتماعی و اقتصادی در درجه اول قرار
گرفته است .غذا یک موضوع استراتژیک بوده به طوری که موقعیت یک
کشــور را با سطح و نوع غذای مردم آن کشور محک میزنند و سالمت

مردم ارتباط مســتقیم با غذای مصرفی آنها دارد .بدون شک مشتقات
دامی جایگاه ویژهای در سبد غذای خانوار دارند .کیفیت و سطح سالمت
غذا تاثیر بســزایی در ســامت عمومی جامعه میگذارد .کشــاورزی و
دامپروری ،مســئله بسیار مهم در کشــورهای در حال توسعه بوده و با
افزایش جمعیت تقاضا برای غذا به شــدت افزایش یافته اســت .عالوه
بر این ،با افزایش شهر نشــینی و افزایش درآمد در برخی از کشورهای
در حال توســعه ،مصرف گوشت ،شیر و
تخممرغ بــه میزان  ۲درصد باال رفته
است .پیش بینی میشود تقاضای
جهانی مصرف گوشــت تا سال
 ۲۰۲۰بــه میزان  ۵۵درصد
افزایش یابــد .محتویات
خــوراک گاوهــای
شــیری ،ماکیــان
و غیــره حــاوی
محصو ال تــی
مانند سویا،
ذرت،
کلز ا ،

پنبــه
د ا نــه
و دیگــر
دانههای روغنی
اســت که بیش از
 ۹۰درصــد ســویا و
ذرتی که به مصرف دام
می رســد ،تراریخته است.
به طــور میانگین ،برای تولید
هــر کیلو گوشــت دام نیاز به ۳
کیلوگرم دانههــای خوراکی و برای
تولید هر کیلو شیر نیاز به کمتر از یک
کیلو دانه خوراکی خواهیم داشــت .این نتایج نشــان میدهد که برای
افزایــش عملکرد ،نیاز به افزایش تولید دانه بــرای مصرف غذا و علوفه
هستیم .بدون شک در مقابل افزایش تقاضای جهانی باید از تکنیک های
جدید برای افزایش تولید محصوالت زراعی اســتفاده کرد که به کمک
روش های ســنتی ،امکان افزایش عرضه به میــزان کافی وجود ندارد.
در ســال های اخیر تکنولوژی جدیدی مانند مهندســی ژنتیک کمک

به بخش کشــاورزی کرده که با تولید محصوالت تراریخته این مشکل
برطرف شده است .بسیاری از پروتئین های بیان شده در این محصوالت
تراریخته دارای تاریخچه مصرف سالم بوده و یا مشابه پروتئین طبیعی
غیر تراریخته بوده است .تقریبا  ۱۸۵میلیون هکتار محصوالت تراریخته
در ســال  ۲۰۱۵کشت می شوند که از جمله محصوالت اصلی تراریخته
میتوان به سویا ( ۱/۹۲میلیون هکتار) ،ذرت ( ۶/۵۳میلیون هکتار) ،پنبه
( ۲۴میلیون هکتار) و کانوال ( ۵/۸میلیون هکتار) اشاره کرد .محصوالت
تراریخته ،مصرف آفتکشها را به حداقل رسانده و عملکرد بیشتری را
سبب میشود .این محصوالت در قالب محصوالتی با کیفیت باال (سویا و
کانوال با روغن اصالح شده) در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.
نســل جدید محصوالت تراریخته بــرای دامپــروران از اهمیت زیادی
برخوردار است ،محصوالت تراریخته تولید شده در بخش دامپروری نیز
به افزایش عملکرد و کیفیت عناصــر خوراکی دام کمک کردهاند .برای
اســتفاده این محصوالت فرآیندهای تایید مصرف ســالم برای انسان و
حیــوان طی فرآیندهای مختلف صورت می گیرد .واریته های ســویا و
ذرت تراریخته که محتویات روغن افزایش یافته اســت منجر به جذب
انرژی بیشتر برای مرغ و گاو شده است .مهندسی ژنتیک به عنوان ابزاری
مناسب ،دانشــمندان را قادر به افزایش محتویات روغن این محصوالت
کرده است.
محصوالتی که به روش سنتی با محتویات روغن یا پروتئین بیشتر عموما
عملکرد پایین تری را داشتند در حالی که محصوالتی از طریق مهندسی
ژنتیک تولید شــده ،دارای کمیت و کیفیت باالتری نسبت به محصول
غیر تراریخته هستند .این افزایش محتویات روغن به کمک مهندسی
ژنتیک باعث افزایش ســطح اولئیک اسید و باال بردن سطح کیفیت
تولیدات برای تغذیه انسان شده اســت .عالوه بر محتویات روغنی،
محتویات پروتئین نیز به کمک مهندســی ژنتیک افزایش یافته است.
محققان سطح آمینواسیدهای ضروری مانند لیزین ،متیونین و ترئونین
محصوالت را افزایش دادنــد که باعث کاهش نیاز دامها به مکمل های
پروتئینی و در نتیجه کاهش هزینههای تغذیه دام شده است.
طبق بررســی محققان ،هضم و جذب مواد غذایی حاصل از محصوالت
تراریخته و غیر تراریخته به صورت یکســان انجــام می گیرد .پرورش
دهندگان دام در قســمت های مختلف جهان ترجیــح میدهند که از
دانه ذرت و ســویا به عنوان منبع انرژی یا پروتئین در رژیم غذایی هم
تک معده ایها و نشــخوارکنندگان استفاده کنند .در آمریکا به عنوان
بزرگترین مصرف کننده محصوالت تراریخته برای خوراک دام ها تقریبا
 ۷۰درصد سویا و  ۸۰درصد دانه ذرت و علف تازه استفاده میشود .این
محصوالت ،قیمت تولید و تاثیر محیطی بســیار پایین تری نســبت به
همتای غیر تراریخته خود دارند .پیشبینی می شود در آینده محصوالت
تراریخته بخــش بزرگی از تامین علوفه را به خــود اختصاص دهند .با
افزایش جمعیت و تقاضای رو به رشد بشر نیاز تامین غذا هر ساله رو به
افزایش است و در صورتی که تولید به روش معمولی ادامه یابد در آینده
نزدیک با مشکل کمبود غذا روبهرو خواهیم بود .بنابراین نیاز جدی برای
تکنولــوژی جدید که امکان تولید فرآورده هایی با ارزش غذایی باالتر و
همچنین تولید بیشتر را فراهم می سازد ،بسیار ضروری به نظر میرسد.
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نام کارخانه
مشهد
خراسان
زردانه دیزباد
گلچین سبزوار
سبزوار
صالح کاشمر
زرین دانه سبزوار
طوس قوچان
صنعتی بامزه
دشت جوین
باخرز
تعاونی به سامان بازار گناباد
تعاونی دامداران خواف
تعاونی گاوداران گناباد
کوه پایه آفتاب شرق
رخ
نگین گناباد
تعاونی دامداران نیشابور
زرین دانه ساحل
تعاونی دامداران فریمان
هرم طالیی شرق
کیمیا دان تربت
طوس نیشابور
دانه داران توس
افروزجام
میعاد کویر گناباد
ساالردشت جوین
منطقه آفرین جام
سیمین دانه نیشابور
ممتاز دانه
فاضل کاخک گناباد
گهردانه شرق

محل استقرار
مدیرعامل
مشهد
سید رضا آل داود
تربت حیدریه
دالور
دیزباد(نیشابور(
احد رضایی
سبزوار
کوشکی
سبزوار
شریعتمدار
کاشمر
صالحی
سبزوار
خوشنویس
قوچان
غالمرضا رضایی
تربت جام
الیاس رضایی
جوین
پرگاله
باخرز
شامل
گناباد
حبیبی
خواف
مطلوب رودی
گناباد
جلودار
نیشابور
تنها
تربت حیدریه
صالحان
گناباد
علیرضا قلی زاده
نیشابور
نصرآبادی
نیشابور
طاهری فر
فریمان
نیرومند
نیشابور
--تربت حیدریه
محمدزاده
نیشابور
بلوچی
مشهد
حسن زاده
تربت جام
سلجوقی
گناباد
جواهرفر
جوین
مختاری نسب
تربت جام
مرید احمدی
نیشابور
بازقندی
قوچان
علی اصغر رضایی
گناباد
حسین قلی زاده
مشهد
سلحشور

تلفن

فکس

051-37615207 051-37680323
051-36087693 051-36090801
051-32523407 051-32523344
051-44333238 051-44333236
051-44668400 051-44668400
051-55333544 051-55333820
051-44669766 051-44669766
051-47219242 051-47219243
051-52541357 051-52529678
051-45244077 051-45243585
051-54933311 051-54933611
051-38833252 09153156321

051-54225630 051-54225622
051-57254044 051-57254044
051-43266263 051-43266263
051-53313441 051-53313441
051-57231260 051-57231260
051-42617758 051-42616011
051-43267153 051-43267153
051-34629975 09155163497

051-43433358 051-43433357
051-52443300 051-52443621
051-42414447 051-42414446
051-33534351 051-33534351
051-52531394 051-52531394
051-57258644 051-57258644
051-44662986 051-44662986
051-52510535 051-52510511
051-43268409 051-43268408
051-47215560 051-47215557
051-57221360 051-57221360
051-33523171 051-33523171

