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  فرآوري محصوالت جانبي كشاورزي جهت استفاده بهينه در تغذيه دام و طيور
  

 2و سيد داود شريفي 2، داود قندي1سهيل مير حبيبي

  گروه علوم دامي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد گلپايگان -1
  گروه علوم دام و طيور، پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران -2 

  
  

  چكيده
محدوديت منابع . فرآوري محصوالت جانبي كشاورزي راهكاري جهت استفاده بهينه از آنها در تغذيه دام و طيور است

جهت تامين  آبي و قيمت باالي مواد خوراكي متداول در شرايط كشور ما باعث شده كه فرآورده هاي جانبي كشاورزي
فراورده هايي مانند پيت نيشكر، كنجاله زيتون، كاه گندم، تفاله گوجه . احتياجات مواد مغذي دام و طيور ارزشمند باشند

فرنگي، ضايعات خرما، ضايعات كارخانه هاي توليد ماكاروني، محصوالت فرعي پسته، كاه كنجد، ضايعات برگ چاي و آب 
جهت بهبود ارزش تغذيه اي آنها براي دام و (به صورت غني شده به روش هاي مختلف  پنير چه به صورت دست نخورده و چه

يكي از روش هاي كاهش هزينه تغذيه و همچنين با توجه به شرايط كم آبي . مي توانند به مصرف دام و طيور برسند) طيور
الت جانبي و استفاده از روش هاي عمل كشور استفاده بهينه از منابع بالقوه موجود، استفاده صحيح از فراورده هاي محصو

  .آوري مي باشد
  

 محصوالت جانبي كشاورزي، تغذيه دام و طيور، ضايعات: كلمات كليدي

 
  بررسي استفاده از محصوالت جانبي كشاورزي در تغذيه دام و طيور

اين مواد .اشاره مي گردددر زير توضيحاتي در مورد استفاده از محصوالت جانبي اشاره شده فوق در تغذيه دام و طيور 
  .خوراكي بر جسب ماهيت فيزيكي شيميايي مي توانند در تغذيه دام يا طيور استفاده شوند

  پيت نيشكر -1
پيت نيشكر كه پس از پوسته گيري از باگاس بدست مي آيد به علت كيفيت كم تغذيه اي به روش هاي مختلف مانند 

استفاده از پيت نيشكر . جهت افزايش ارزش تغذيه اي عمل آوري شده استبخار آب تحت فشار، استفاده از سود و آنزيم 
  ).1990كاسترو و ماكادو، (عمل آوري شده با بخار آب تحت فشار باعث افزايش توليد شير و بهبود تركيبات آن شده است 

  كنجاله زيتون -2
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ماند متشكل از پوست، گوشت ميوه و نيز كنجاله زيتون كه در كارخانجات استحصال روغن به عنوان ضايعات باقي مي 
درصد در جيره گوساله هاي پرواري باعث  25استفاده از كنجاله زيتون به ميزان . هسته زيتون به همراه مقداري چربي است

  ).1371حسيني، ( كاهش هزينه جيره بدون داشتن اثرات سوء بر عملكرد حيوان مي شود 
    كاه گندم -3

ش تغذيه اي كمي دارد اما با عمل آوري آن به روشهاي مختلف شيميايي و فيزيكي مي توان كاه گندم به تنهايي ارز
مي تواند در مواقعي از  4:1تا  1:2استفاده از كاه گندم غني شده با آب پنير در نسبت هاي . ارزش تغذيه اي آن را افزايش داد

  ).  1378افضل زاده، ( ت نگهداري دام مفيد است سال كه علوفه مرغوب و تازه كافي وجود ندارد، جهت تامين احتياجا
  آب پنير -4

آب پنير سرم يا بخش مايع شير است كه پس از ايجاد لخته توسط اسيد يا مايه پنير و جدا كردن پنير باقي مي ماند كه 
شكمبه همراه با  توازن اسيد آمينه هاي آن و قابليت استفاده سريع آن توسط باكتري هاي. داراي ارزش عذايي بااليي است

فراهم بودن منابع با تخمير آسان و انرژي الكتوز، فعاليت و رشد ميكروارگانيسم ها را افزايش داده و باعث افزايش ماده خشك 
لذا استفاده از مخلوط كاه و . تخمير آب پنير ضمن حفظ ارزش تغذيه اي آن از فساد آن جلوگيري مي كند. مصرفي مي شود

  ).1382تيموري يانسري ( مي تواند بخشي از احتياجات دام را تامين نمايد آب پنير تخمير شده 
  تفاله گوجه فرنگي -5
درصد  9/21-7/23درصد و پروتئين  7-12تفاله گوجه فرنگي كه هنگاه تهيه رب حاصل مي شود داراي چربي حدود    
استفاده از تفاله گوجه فرنگي بدون . غ مي شوداستفاده از آن در جيره مرغان تخمگزار باعث افزايش رنگ زرده تخم مر. است

درصد جيره نيز باعث كاهش هزينه هاي توليد در  15درصد جيره و تفاله گوجه عمل آوري شده با سود تا  10عمل آوري تا 
  ).1999دوتاس و همكاران، (مرغان تخمگزار مي گردد 

  ضايعات خرما -6
. ه خرماي حاصل از عمل آوري خرما و اندكي هسته خرما مي باشدضايعات خرما بيشتر شامل خرماي نامرغوب و كنجال
 5برگ نخل داراي قابليت هضم پاييني است و عمل آوري آن با  . اين محصول مي تواند در تغذيه دام و طيور استفاده شود

استفاده از ). 1985بوخف و همكاران، (درصد اوره قابليت هضم آن را در نشخواركنندگان بهبود مي دهد 6درصد مالس و 
درصد در جيره دام و طيور مي تواند مورد استفاده قرار گيرد  10درصد جيره و خرماي كامل نيز تا  20برگ نخل تا سطح 

  ).1998و اونيفاد و باباتونده،  2000ميهارا و همكاران، (
  ضايعات كارخانجات ماكاروني -7

مي توان به جاي ذرت در جيره طيور استفاده و هزينه جيره را  از اين ضايعات به علت داشتن انرژي قابل متابوليسم باال
  ).1380احمدي، (كاهش داد 

  محصوالت فرعي پسته -8
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هنگام فرايند پوست گيري پسته محصوالت ). فائو)(درصد پسته جهان 53( ايران بزرگترين توليد كننده پسته جهان است 
درصد  60از آن جايي كه حدود . غز و پوسته چوبي پسته استجانبي آن شامل پوست نرم خارجي، خوشه، برگ و اندكي م

پسته برداشت شده فراورده فرعي است، تعيين تركيب شيميايي و اندازه گيري تانن آن قبل از تغذيه به عنوان خوراك دام 
طريق سيلو تحقيقات انجام شده نشان مي دهد عمل آوري محصوالت فرعي پسته از ). 1384وهمني، (ضروري به نظر مي رسد 

كردن عالوه بر اين كه راه ارزان نگهداري آن مي باشد، راه مناسبي براي كاهش عوامل ضد مغذي موجود مانند تانن و 
به سيلوي محصوالت فرعي پسته باعث بهبود ) درصد 15/0(و اوره ) درصد 5/4(همچنين افزودن مالس . تركيبات فنلي است

  ).1384و وهمني،  1379فروغ عامري، ( ه نشخواركنندگان مي شود ارزش تغذيه اي آن جهت استفاده در تغذي
  ضايعات برگ چاي -9
هزار تن است و مي  10ميزان توليد ضايعات برگ چاي حاصل از كارخانجات چاي خشك كني در كشور ساالنه حدود  

ضايعات برگ چاي مي توان از .تواند به عنوان يك خوراك خشبي و يا پروتئيني جهت تغذيه نشخواركنندگان استفاده شود
  )1382توفيقي و همكاران (درصد در جيره گوسفندان استفاده كرد 10حداكثر به ميران 

  كاه كنجد -10
مي توان از آن به عنوان جايگزين مناسبي براي كاه گندم و جو استفاده ) درصد 46/51(با توجه به قابليت هضم كاه كنجد 

در ضمن با توجه به قيمت پايين . اي مختلف مي توان ارزش غذايي آن را بهبود دادهمچنين با عمل آوري آن به روش ه. كرد
  ).1380عالم زاده و همكاران، (آن نسبت به كاه گندم و جو، استفاده از آن بسيار مقرون به صرفه خواهد بود 

  نتيجه گيري
دام و طيور را تشكيل مي دهد، لذا  درصد هزينه هاي نگهداري و توليد 60-70با توجه به اين كه هزينه خوراك حدود  

يكي از روش هاي كاهش هزينه تغذيه و همچنين با توجه به شرايط كم آبي كشور استفاده بهينه از منابع بالقوه موجود، استفاده 
  .صحيح از فراورده هاي محصوالت جانبي و استفاده از روش هاي عمل آوري مي باشد
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Abstract 
Process of agricultural products is an appropriate method for animal nutrition. Limitation of feed 

resources and expensive price of them are two main reasons that caused the application of agricultural 
byproducts for animal and poultry nutrient requirements more worthwhile. Some products like olive, 
wheat fiber, tea leaves and cheese water, processed or non-processed, could be used for animal nutrition. 
Appropriate use of agricultural byproducts and applying practical methods could decrease feed costs and 
optimized using of natural resources.  
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