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مرتضی صادقی

یکی از مهم ترین مشکالت در پرورش دام، طیور و آبزیان هزینه ی باالی خوراک است که اغلب 
قیمت  گران  اجزای  جمله  از  پروتئین  می دهد.  تشکیل  را  پرورش  هزینه های  درصد  بین 60-70  
جیره ی دام است. پودر ماهی و کنجاله سویا  از جمله فرآورده های پروتئینی باکیفیت مورد استفاده 
در خوراک دام هستند که  سالیانه به ترتیب حدود 150 هزارتن  و 4 میلیون تن به ارزش حدود  یک  
میلیون دالر وارد کشور می شوند. جایگزین کردن پودر ماهی و کنجاله ی سویا با محصوالت بومی 
)داخلی( از اولویت های مهم وزارت جهادکشاورزی است.  ساخت افزوده پروتئینی از ماهیان ارزان 
قیمت و نیز پسماند فرآوری آبزیان در کشور )که حجم قابل مالحظه ای از تولید آبزیان در کشور را 
به خود اختصاص می  دهند( می تواند جایگزین مناسبی برای پودر ماهی و کنجاله سویا در جیره 

دام و طیور و آبزیان بوده و پاسخی به رفع دغدغه های صنعت دامپروری باشد.

بیانمسئله:

معرفیدستاورد
ماهیـان ارزان قیمـت ماننـد کیلـکا، سـاردین، میکتوفیـده و یـا 

پسـماند فـرآوری ماهـی و نیـز پسـماندهای کشـاورزی مـواد اولیـه ی 

سـاخت این محصول هسـتند. فرآیند هیدرولیز در شـرایط بهینه و 

منتخـب  بـر اسـاس پروتـکل تدویـن شـده انجـام می شـود. محلول 

پروتئینـی تولیـد شـده بـا پسـماندهای کشـاورزی ترکیـب شـده و در 

سلسـیوس(   درجـه ی   50 از  کم تـر  )حـرارت  مالیـم  فـرآورش  شـرایط 

پروتئینـی  مقـدار  بـا  درصـد(   10 زیـر  )رطوبـت  خشـک  فـرآورده ای  بـه 

)بیـش از 45 درصـد( تبدیـل می شـود. ایـن مقـدار پروتئیـن بیش تـر 

از کنجالـه ی سـویا و کم تـر از پـودر ماهـی اسـت ولـی ارزش تغذیه یـی 

در  شـده  خشـک  محصـول  دارد.  دو  آن  بـه  نسـبت  متمایـزی 

بسـته های 20 کیلوگرمـی بسـته بندی و بـه بـازار عرضـه می شـود.

تولیدافزودنی
پروتئینیخوراکدام،
پایه وآبزیانبر طیور

پسماندهای هیدرولیز
ماهی

ماهی از پایهیهیدرولیز تقریبی)%(افزودهپروتئینیبر آنالیز جدول1

رطوبتپروتئین خاکسترچربی
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فرایندتجاریسازی
از ظرفیـت خالـی  پروتئینـی  افـزوده  تولیـد  افزایـش مقیـاس  بـرای 

واحدهای فرآوری اسـتان گیالن از جمله  شـرکت تعاونی فرآیندسـازان 

درنـا اسـتفاده شـده و ایـن محصـول در مقیـاس تجـاری در آن واحـد 

ایـن محصـول در مرکـز مالکیـت  تولیـد می شـود. دانـش فنـی تولیـد 

معنـوی سـازمان ثبـت اسـناد کشـور بـه شـماره 103518 ثبـت اختـراع 

شـده اسـت. برای گرفتن مجوزهای الزم از سـازمان دامپزشـکی کشـور 

بـرای عرضـه ی تجـاری محصـول بـه بـازار اقـدام شـده اسـت. محصـول 

تولیـدی در موسسـه تحقیقـات علـوم دامـی کشـور بـرای پـرورش طیور 

بـا  آبزیـان در اسـتان گیـالن  از واحدهـای پـرورش  گوشـتی و تعـدادی 

موفقیـت مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.

نمونهمحصولتولیدیپتانسیلاقتصادیواثربخشی شکل1
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کاســتن از حجم واردات پودر ماهی و ســویا و افزایش میزان بهره وری در صنعت و ایجاد اشــتغال

امــکان تولیــد یــک میلیون تن  افزوده پروتئینی جایگزین ســویا در کشــور

دارا بودن تمام اســیدهای آمینه ضروری، قابلیت هضم آســان و خواص فراســودمند درایمنی و ســالمت دام

ســاخت محصول دوســتدار محیط زیســت و نداشــتن هیچ گونه پســاب در تولید

صرفه جویــی در مصــرف انــرژی در مقایســه بــا تولیــد  دیگر افزوده هــای پروتئینی دامی: بیش از 50 درصد

نداشتن رقیب  در بازار و  نیاز نداشتن به ساخت دستگاههای هزینه بر و باال بودن کشش بازار برای این محصول

قابل اســتفاده در جیره ی طیور گوشــتی: بین 7 تا 10 درصد و جیره ی ماهیان پرورشــی
)کپــور معمولی، ســردآبی و خاویاری(: 40 درصد


