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1. نادر پاپی، حسن فضائلی و سید جواد علیمحمدی

  بیان مسئله   
نظـر بـه تامیـن بیـش از 70 درصـد خـوراک دام و طیـور کشـور از طریـق واردات، شناسـایی و بهره بـرداری از منابع ارزان قیمت و قابل دسـترس 

جایگزیـن خـوراک دام و طیـور دارای اهمیـت فراوانـی اسـت. سـاالنه در حـدود 100 هـزار تـن پرتقـال در صنایـع تبدیلـی کشـور مـورد اسـتفاده 

ج می شـود. عواملـی از قبیـل فصلـی بـودن تولیـد، میـزان پاییـن مـادۀ  قـرار می گیـرد کـه بیـش از نیمـی از آن بـه صـورت تفالـه از خـط تولیـد خـار

خشـک، فسـادپذیری و مشـکالت زیسـت محیطی، باعـث ایجـاد محدودیـت در امـکان اسـتفاده از آن بـه صورت تازه در تغذیۀ دام  می شـود. 

بـا توجـه بـه رطوبـت بـاال، امـکان سـیلو کـردن آن بـه تنهایـی وجـود نـدارد، ولـی در هنـگام سـیلو، افـزودن سـایر مـواد غذایـی خشـک از قبیـل 

 کاملـی گـردد.
ً
کاه، سـبوس گنـدم و ذرت، مـی توانـد باعـث تهیـۀ جیـرۀ غذایـی نسـبتا
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پرتقال تفالۀ  یکوشیمیایی  فیز خصوصیات  برخی   -  1 جدول 

كامل دام بـر پایۀ تفالـۀ پرتقال تولیـد سـیالژ خوراک 
 مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور 1
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  معرفی دستاورد    
، فراینـد و فرموالسـیون بهینـۀ تولیـد سـیاژ مبتنـی بـر تفالـۀ پرتقـال طراحـی شـد. بـرای تهیه خـوراک کامل سـیاژ تفالـۀ پرتقال،  در پـروژه حاضـر

تمامـی اجـزاء آن شـامل بخـش کنسـانتره ای )سـبوس گنـدم، تفالـۀ خشـک چغندرقنـد، آرد جـو، آرد ذرت، اوره، مکمل ویتامینـه و مواد معدنی 

و سـولفات آمونیـوم( و بخـش علوفـه ای )تفالـۀ پرتقـال و کاه گنـدم( بـه طـور کامـل باهـم مخلـوط شـده و سـپس بـا روش عمـل آوری، کامـًا 

فشـرده شـده و بـا یـک الیـه نایلـون پوشـانده مـی شـود. دو مـاه پـس از خاتمـه عملیـات، سـیاژ آمـادۀ اسـتفاده بـرای تغذیـۀ دام هـا مـی باشـد. 

خـوراک تولیـد شـده بـه ایـن روش، دارای تمامـی مـواد مغـذی مـورد نیـاز دام مـی باشـد. کارایـی سـیاژ پرتقـال در بـره هـای مـادۀ نـژاد زل مشـابه 

جیـرۀ مخلـوط کامـل بـر پایـۀ سـیاژ ذرت می باشـد. اسـتفاده از ایـن نـوع خـوراک، ضمـن دسترسـی به منابـع ارزان بـرای تهیۀ خوراک دام، سـبب 

افزایـش بهـره وری از منابـع طبیعـی و کاهـش آلودگـی محیـط زیسـت می شـود. 

   فرایند تجاری سازی    
آمـاده  از  بـا روش معمـول زمینـی سـیلو و پـس  از مـواد افزودنـی ذکـر شـده  بـا اسـتفاده  در ایسـتگاه تحقیقاتـی گاودشـت، تفالـۀ پرتقـال 

شـدن در تغذیـۀ بـره هـای مـادۀ نـژاد زل بـه عنـوان جیـرۀ کامـل مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. عـاوه بـر آن فنـاوری تهیـۀ سـیاژ خـوراک کامـل 

آن بـرای تغذیـۀ  بـه روش بسـته بنـدی در کیسـه هـای 50 کیلوگرمـی در کارگاه شـرکت زردام بارنـگ بابـل، انجـام می شـود و دامـداران از 

دام هـای خـود اسـتفاده می نماینـد. 

  پتانسیل اقتصادی و اثر بخشی    
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فراهم نمودن شرایط تبدیل 100 هزار تن تفالۀ پرتقال به خوراک دام

بهبود بهره  وری از منابع خوراک دام، به ویژه کاه و مواد خشبی کم ارزش در مقیاس 30 هزار تن 

لودگی محیط زیست با تبدیل تفاله  های تر پرتقال به خوراک دام به میزان 10 تا 15 درصد جلوگیری از آ

کاهش هزینۀ خوراک دام  حداقل به میزان 20 درصد

بهبود بازده اقتصادی دام  های مصرف کننده خوراک بر اساس فناوری مزبور به میزان 10 تا 15 درصد


