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علوفه و خوراک دام
دوره اول-  شماره یک -  بهار و تابستان  1۳۹۹ - شماره  پیاپی)1( 

چكيده
خوراك  بحران  از  خروج  راهبرد هاي 
مدت،  كوتاه  دوره  سه  در  طيور،  و  دام 
ميان مدت و بلندمدت قابل تعریف است. 
راهکارهای كوتاه مدت، شامل رفع بحران 
اقالم پرمصرف خوراك دام)ذرت و سویا(، 
زمينه  در  است.  هدف  دام  به  توجه  با 
دام)كوچک و بزرگ( با تکيه بر مواردی 
شامل: اولویت  دهي در مصرف كنجاله  در 
گاوهاي پرشير یا تازه زا به جای دام های 
كم شير و یا گوسفند، استفاده از خوراك 
پروتئيني مبتني بر كود مرغي، استفاده 
دامهای  خوراك  در  اوره  از  حداكثري 
مستعد، سياست گذاري در امر واردات و 

تأكيد بر كيفيت و تنوع در اقالم وارداتی، 
كاهش  را  سویا  كمبود  بحران  می توان 
داد. از آنجایی كه ذرت به عنوان منبع 
اصلی انرژی در تغذیه دام و طيور مطرح 
بر مصرف ذرت  لذا كاهش فشار  است، 
كاهش  راهکارهای:  بر  تکيه  با  دام،  در 
و  انرژي)ذرت  منابع  اقالم  در  ضایعات 
دفع  كاهش  با  كشور،  در  توليدي  جو( 
آن در فضوالت دامی و نظارت دقيق بر 
راهبرد های  است.  ميسر  وارداتي،  ذرت 
ميان مدت هزینه بر هستند، لذا جهت 
قدم گذاشتن در این مسير، تامين كافی 
منابع مالی جایگاه ویژه ای دارد. از جمله 
به  ویژه  توجه  به  راهکارها می توان  این 
كارخانجات خوراك دام و طيور)نوسازي 

راهکارهاي  نمود.  اشاره  بهسازي(  و 
ميان  راهکارهای  مانند  نيز،  بلندمدت 
دت، هزینه بر هستند كه این موضوع، 
نيز  گيرد.  قرار  توجه  مورد  باید  حتما 
به: توجه ویژه به  باره می توان  این  در 
عمده  اقالم  در  مکانيزاسيون  فرآیند 
بقایاي زراعي، توجه به بهبود بهره وري 
در واحدهاي پرورش دام و به ویژه طيور، 
توجه  قابل  و  مهم  نکته  نمود.  اشاره 
برنامه های  وجود  بحران،   از  خروج  در 
منسجم در زمينه های ذكرشده و تاكيد 
بر اجرایی شدن این پيشنهادات، همگام 
با یکدیگر است. وجود ستاد واحدی در 
دوچندان  را  كار  پيشرفت  زمينه،  این 

خواهد كرد.
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مقدمه:
پایان سال  تا  منتشرشده  آمار  اساس  بر 
ذرت،  تن  بر12/4ميليون  بالغ   ،1397
 1/2  -2/5 جو)به ترتيب  و  سویا  كنجاله 
 3 معادل  رقمی  با  تن(  ميليون  و8/6 
ميليارد دالر، از خارج از كشور وارد شده 
است. این آمار در مقایسه با سال 1396 
بطور متوسط از نظر وزنی، 8 % و از نظر 
دالری، حدود 41/5% افزایش داشته است. 
ارقامی  تکرار چنين  نيز  در سال 1398 
انتظار  از  در مقایسه با سال 1397، دور 

نخواهد بود.
 در چنين شرایطی كه حلقه تحریم ها تنگ 
تر شده و از طرفی، به دليل خشکسالی و 
محدودیت منابع آب و خاك، امکان توسعه 
كّمی منابع خوراك دام وجود ندارد، بایستی 
تالش شود تا با امکانات موجود، حداقل 
صدمه به توليد محصوالت دامی وارد شود. 
در تحليل كارشناسی حاضر، سعی شده 
خوراك)غالت(  انرژی  منابع  با  رابطه  در 
و منابع پروتئينی)كنجاله ها یا دانه كامل 
پروتئينی( با سه رویکرد كوتاه، ميان و بلند 
مدت، راهکارهای كاهش و یا رفع كمبود 
اقالم خوراك دام، ارایه شود. بدیهی است، 
ذكر جزئيات در نوشتارحاضر امکان پذیر 
نکات  به  تا  است  این  بر  و سعی  نيست 
كليدی و مهم ، اشاره ای شود. اميد است با 
تالش در جهت رفع این مشکالت، بتوانيم 
توليد پایدار در بخش دام و طيور را داشته 

باشيم.

راهبرد هاي خروج از بحران خوراك دام و 
طيور بر سه دوره  قابل تعریف است:

الفـ  كوتاه مدت
بـ  ميان مدت
جـ  بلندمدت 

الف(كوتاهمدت
1-دام

با عنایت به اینکه خوراك دام متشکل از 
دو قسمت ماده خشبی وكنسانتره است، 
در  قسمت  دو  هر  كافی  تأمين  بایستي 
توجه  با  گيرد.  قرار  توجه  مورد  كشور، 
بقایاي  تن  20ميليون  حدود  وجود  به  
علوفه اي  محصوالت  عالوه  بر  كشاورزي 
تأمين  درباره  و...(،  ذرت  یونجه،  )شبدر، 
ماده خشبی مشکل چندانی نداریم، به ویژه 
اینکه موسسه تحقيقات علوم دامی كشور 
ارایه  و  بقایا  این  غذایی  ارزش  تعيين  با 
راهکار مصرف آن ها، گام بسيار ارزشمندی 
را در كشور  برداشته است ولي  در مورد 
محدودیت  با  خوراك  كنسانتره ای  مواد 
شدیدی مواجه هستيم. در بين این اقالم، 
مواد  و  پروتئيني  جو، ذرت، كنجاله های 
معدني، چهار جزء اصلي قسمت كنسانتره 
اي خوراك را تشکيل مي دهند. با توجه 
داخل  در  جو  محدودي  مقدار  توليد  به 
كشور، بخش اصلي واردات خوراك، ذرت 
و كنجاله هاي پروتئيني هستند. پس براي 
كاهش فشار بر اقالم خوراكي و كمک به 
توليد، بایستي هدف گذاري اصلی متوجه 
كنجاله هاي پروتئيني و ذرت باشد. جهت 
زیر  راهکارهاي  مهم،  این  به  پرداختن 

پيشنهاد مي شوند:

1-1- كنجاله هاي پروتئيني  به ویژه سویا
1-1-1- اولویت  دهي در مصرف كنجاله  
در گاوهاي پرشير یا تازه زا)این موضوع، 

بيشتر جنبه آموزشی و ترویجي دارد(
را  پروتئيني  منابع  به  دام  احتياجات 
كرد؛  تأمين  مختلف  منابع  با  مي توان 
مصرف  اولویت دهي  با  كه  شکل  بدین 
كنجاله سویا به گروه هاي حساس تر دامي 

و استفاده از منابع كم ارزش تر مثل اوره 
یا كود مرغي درگروه هاي غيرحساس)كم 
بهبود  را  وضعيت  مي توان   ،)... و  شير 

بخشيد.

پروتئيني  خوراك  از  استفاده   -1-1-2
مبتني بر كود مرغي

كيلو  دو  معادل  سویا،  كيلو  یک  هر 
خوراك توليد شده از كود مرغي، ارزش 
پروتئيني دارد. در شرایط فعلي  معادل 
تن  هزار  حداقل500  فرآوری   امکان 
دارد  در كشور وجود  مرغ گوشتی  كود 
. با فرآوري و فرموالسيوني كه مؤسسه 
تحقيقات علوم دامي كشور تهيه كرده و 
مرحله پایلوت و توليد در سطح كارخانه 
را هم پشت  سر گذاشته است، مي توان 
معادل حدود 250 هزار تن كنجاله سویا 
در كوتاه مدت در كشور توليد نمود. حتي 

این ميزان قابل توسعه نيز می باشد.

3-1-1- استفاده حداكثري از اوره
در توليد اوره در كشور، با توجه به صنایع 
پتروشيمي مشکالت چندانی وجود ندارد. 
مصرف هر كيلوگرم اوره با اصول صحيح 
می  نشخواركنندگان،  غذایی  جيره  در 
تواند معادل 2/46 كيلوگرم پروتئين خام 
باشد. مصرف اوره، به تنهایي امکان پذیر 
نيست و باید در كنار سایر اقالم خوراكي 
مانند كود مرغي  نيز  اوره  مصرف شود. 
باید در گروه هاي با حساسيت كمتر مثل 
دام هاي كم توليد و یا دام هاي در حال 

رشد و پروار استفاده شود. 
كشور،  در  اكنون  هم  اینکه  توضيح 
شركت هاي بخش خصوصي با واردات و 
حتی توليد داخلی تركـيبات ویـژه اي از 
اوره به نام تركيبات اوره آهسته رهش، 
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علوفه و خوراک دام
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تر  آسان  جيره ها  در  را  اوره  از  استفاده   
مصرف  كاربردی  های  محدودیت  و  كرده 
آن را كاهش داده اند. در بسياري از جيره ها 
متوسط  حساسيت  با  گروه هاي  در  حتي 
مي توان  توليد،  كم  شيري  گاوهاي  مثل 
را  سویا  كنجاله  پروتئيني  معادل   1/3 تا 
و  ترویج  با  بنابراین  اوره جایگزین كرد.  با 
فعال كردن ظرفيت مصرف اوره به ميزان 
100هزار تن )همراه با 300هزارتن غالت( 
در سال، در خوراك دام  می توان واردات 
كنجاله را معادل 500 هزار تن، كاهش داد. 

4-1-1- سياست گذاري در امر واردات و 
تأكيد بر كيفيت

آنچه كه بيشتر در امر واردات اقالم، به ویژه 
كنجاله سویا به چشم مي خورد، توجه به 
فاكتورهاي بهداشتي )كه به نوبه خود الزم 
فاكتورهاي  به  كافي  توجه  عدم  و  است( 
كنجاله سویا،  مثال  به عنوان  است.  كيفي 
 %44 داراي  بایستي  استاندارد  حالت  در 
پروتئين باشد. در 6 ماهه دوم سال 1397 
كه  شد  كشور  وارد  سویایي  كنجاله هاي 
بسيار كمتر از حد استاندارد گاهی تا حدود 
ضوابط  پس  داشتند.  خام  پروتئين   %30

واردات بایستي مورد توجه قرار گيرد. 

1-4-1-1- تنوع بخشی در اقالم وارداتی 
خوراك دام

متاسفانه در سال های اخير، واردت اقالم 
داخلی  منابع  و  منافع  مبنای  بر  خوراكی 
نبوده بلکه عمدتا بر پایه سليقه و منفعت 
وارد كننده و یا صادركننده بوده است. به 
عنوان مثال: گلوتن ذرت، جزئي از دانه ذرت 
است كه در فرآیند توليد روغن و یا نشاسته 
از ذرت توليد مي شود. این فرآورده فرعي، 
حدود 68% پروتئين )حدود یک ونيم برابر 
سویا( دارد. از همه مهمتر، كيفيت پروتئين 
گلوتن باالتر است. به عبارتي، مي توان زماني 

تأمين  براي  باشد  در دسترس  گلوتن  كه 
پروتئين جيره از اوره نيز كمک گرفت بدون 
آنکه تأثيري بر سالمت یا توليد دام داشته 
باشد. متأسفانه به دليل ارزشمند بودن این 
محصول، كشورهاي توليدكننده از صادرات 
آن سرباز مي زنند؛ در صورتي كه مي توان با 
اجباری نمودن واردات آن)مثال به ازاء هر 
100هزار تن ذرت یا كنجاله سویا 10هزار 
تن هم  الزام به واردات گلوتن باشد(، هزینه 
حمل ونقل را هم به ازای هر تن پروتئين، 

كمتر نمود.

جای  به  روغنی  دانه  واردات   -1-1-4-2
كنجاله:

 این كار چند مزیت دارد:
1- ارزش افزوده ناشي از فرآوري دانه سویا، 

عاید صنایع روغن كشي كشور مي شود.
2- ظرفيت خالي كارخانجات، تکميل می 

شود.
توجه: به فرض پر بودن ظرفيت كارخانجات 
دانه  مي توان  حاضر  حال  در  روغن كشي، 
آن  امکان  كه  جزیي  فرآوري  با  را  سویا 
در جيره  دارد،  در كشور وجود  به خوبي 
مزیت هایي  كار  این  نمود.  مصرف  دام ها 
دارد ازجمله اینکه چون روغن كشي نشده 
است، بخشي از منبع انرژي جيره هم تأمين 
مي شود و از آن طرف فشار بر ذرت هم كم 

مي شود.
3- ارزش پروتئيني دانه كامل فرآوري شده 

بيشتر از كنجاله است.
بقایاي  مثل  اقالمي  واردات   -1-1-4-3

تقطيري ذرت )DDGS( به جاي ذرت
الکل گيري ذرت، حدود  از  ناشي  بقایاي 
گلوتن  كنجاله  دارد)مشابه  50%پروتئين 
ذرت( كه كيفيت آن باال بوده و مي توان 
در جيره نویسي دام از مقدار بيشتري اوره 
كنجاله  سهم  این،  عالوه بر  كرد.  استفاده 
سویا در تأمين پروتئين جيره را نيز می توان 
كاهش داد. مشکل اصلي در اینجا، این است 
كه در حال حاضر واردات چنين محصولی 

ناچيز و تقریباً صفر است. 

4-4-1-1- واردات ساده تر از كشورهای 
مجاور:

پنبه دانه به عنوان یک منبع غني انرژي و 
پروتئين در تغذیه دام محسوب مي شود. 
كشور  پنبه دانه  و  كنجاله  عمده  قسمت 
پاكستان كه چهارمين كشور توليدكننده 
پنبه در دنياست، به كشورهاي دیگر صادر 
مي شود.كنجاله پنبه دانه، منبع پروتئيني 
بسيار مناسبي است كه مي توان به راحتي از 
آن در جيره دام ها استفاده كرد. حتي خود 
پنبه دانه نيز در جيره گاو به صورت مستقيم 
پاكستان  با  همجواري  مي شود.  مصرف 

هزینه حمل را به شدت كاهش مي دهد.
   مشکل اصلي كه گاهی عنوان مي شود 
موضوع آلودگي به نوعي انگل گياهي است 
كه البته با فرض صادق بودن این موضوع، 
باید دانست كه كشورهاي دیگر واردكننده، 
چه تمهيدي در این رابطه اندیشيده اند. برای 
این منظور، مي توان در محل ورود كنجاله 
و پنبه دانه وارداتي، آنها را فرآوری نموده و 
به خوراك دام تبدیل كرد تا خطر آلودگي 
به صفر برسد. در حال حاضر كارخانجات 

خوراك دامي در استان
نصف  از  كمتر  با  بلوچستان  و  سيستان 
كنجاله  واردات  و  كنند  می  كار  ظرفيت 
پنبه دانه و پنبه دانه از پاكستان به صورت 

رسمي صفر است.
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5-4-1-1- واردات تریتيکاله، گندم دامی، 
جو بدون پوشينه، سورگوم وتاپيوكا 

درحال حاضر مبنای واردات خوراك، بایستی 
از ماده  انرژی و پروتئين  قيمت هر واحد 
خوراكی مد نظر برای دام و طيور باشد. چه 
بسا بتوان اقالم مورد نياز جهت تامين انرژی 
نياز را از طریق  و پروتئين)خوراك( مورد 
اقالم ذكر شده با سهولت بيشتر و ارزانتر از 

كشورهای دیگر تأمين كرد.

2-1- منابع انرژي خوراك دام
1-2-1- كاهش فشار بر مصرف ذرت در 

دام
دام هاي نشخواركننده مثل گاو و گوسفند، 
قادرند اقالمي را كه در جيره طيور به راحتي 
قابل مصرف نيستند، استفاده كنند. نمونه 
بارز آن، دانه تریتيکاله و جو است. عالوه بر 
اخير  سال هاي  در  كشور  در  اقالمي  این، 
توليد مي شوند كه در صورت توجه به آنها، 
را كم كنند.  مي توانند خالء كمبود ذرت 
به عبارتی، جهت-دهی مصرف دانه ذرت 
بيشتر به سمت طيور باشد. دانه تریتيکاله با 
دارا بودن حدود 15% پروتئين و نشاسته اي 
معادل جو، مي تواند عالوه بر كاهش فشار 
بر ذرت، تا حدي منبع تأمين پروتئين دام 
و طيور هم باشد و فشار بر كنجاله سویا و 

منابع پروتئيني را نيز كم كند.
   عالوه بر این، در صورتي كه حتي قسمتي 
به  مالحظات،  رعایت  با  را  وارداتي  جو  از 
گندم(  و  جو  تریتيکاله)هيبرید  واردات 
اختصاص دهيم، مي تواند شرایط را بهبود 
به  این موضوع، یعني تنوع بخشي  بخشد. 
واردات با قيمت مناسب تر، در مورد اقالم 
دیگر نيز كه پرداختن به توضيح آنها در این 

فرصت نمی گنجد، صادق است.

منابع  اقالم  در  ضایعات  كاهش   -1-2-2
انرژي توليدي در كشور

ساالنه حدود 350 هزار تن تفاله چغندرقند 
از  كه  تفاله  این  مي شود.  توليد  در كشور 
شکرگيري چغندرقند حاصل مي شود،  با 
صرف انرژي زیاد به دليل رطوبت باال، خشک 
مي شود. این در حالي است كه حدود 30 % 
ارزش غذایي آن در فرآیند خشک كردن از 
بين مي رود. تفاله هم منبع فيبر و هم به 
نوعي منبع انرژي خوراك است. با فناوري 
موجود در كشور، این فرآورده فرعي با ارزش 
را مي توان با همان رطوبت اوليه، سيلو نمود 
و ضمن حفظ ارزش غذایي، آب موجود در 
آن را به مصرف دام رساند و در مصرف آب 
هم صرفه جویي نمود. تغيير این سيستم كه 
در كشور تركيه نيز رایج است، به سهولت 

امکان پذیر است.

3-2-1- نظارت دقيق بر ذرت وارداتي
از حدود 4 تا 5 سال پيش، قسمتي از ذرتي 
كه از كشور برزیل وارد مي شد، به دليل عدم 
به دست  رسيدن  تا  دانه،  كافي  استحکام 
مصرف كننده، خرد و به آرد تبدیل مي شد 
كه این كار، اثر بازدارندگی در مصرف داشت 
لذا این كشور، در برنامه اصالح  نژاد ذرت، 
تغييري داد كه منجر به توليد ذرت هایي با 
دانه سخت تر و مقاوم به خرد شدن شد. 
را  اینکه مشکل خرد شدن  با  تغيير،  این 
حل نمود اما عمل هضم پذیری را كاهش 
داد؛ به نحوی كه بخش قابل توجهی از آن، 
از طریق مدفوع دام دفع شد. جالب است 
كه این تغيير، فقط و فقط به ضرر دامدار 
ایراني تمام شد. چون دفع مواد خوراكي در 
مدفوع دام با چشم قابل مشاهده نيست، لذا 

به حساب نمي آید.
جای  به  دامی  ازگندم  استفاده   -1-2-4
به  اروپایی  ذرت در جيره طيوركشورهای 
دليل امکان توليد گندم بيشتر، جيره ها را 
عموما به جای ذرت بر پایه گندم تنظيم می 
كنند. بر اساس برآوردها، امکان جایگزینی 

حدود 1/5ميليون تن گندم دامی به جای 
گذار  تخم  و  طيورگوشتی  در جيره  ذرت 
وجود  كشور  در  آنزیم  از  استفاده  بدون 
دارد. حتی، امکان مصرف سطوح باالتر از 
نيز در جيره طيور وجود دارد  این ميزان 
ولی با توجه به وارداتی بودن قسمت عمده 
این آنزیم، بایستی در این زمينه با احتياط 

حركت كرد. 

3-1- منابع علوفه
بسته بندي،  نحوه  در  تغيير   -1-3-1

جمع آوري و ذخيره كردن یونجه
با توجه به وجود نزدیک به 20 ميليون تن 
بقایاي كشاورزي قابل مصرف، مشکل مواد 
خشبی)علوفه( در كشور كمتر وجود دارد. 
كمبود  كه  رقمي  تنها  اخير  سال هاي  در 
آن به چشم مي خورد علوفه با ارزش یعني 
یونجه است. اتخاذ سياست غلط در مورد 
جمع آوري و مصرف یونجه، سبب شده تا 
حدود 25% قسمت با ارزش یونجه یعني 
برگ و به عبارتي منبع پروتئيني آن حين 
برداشت و بسته بندي به زمين ریخته و هدر 
رود.در ابتدای ورود ماشين های  برداشت 
تطبيق  و  سازگاری  یونجه،  بسته بندي  و 
و  اقليمی  شرایط  با  ها  ماشين  پذیری 
كشاورزی كشور، مورد توجه قرار نگرفت و با 
ترویج و گسترش ماشينی شدن در برداشت 
محصول یونجه، ضایعات این محصول نيز 
افزایش یافت.  بر اساس پژوهش های انجام 
شده در مزارع نقاطی از شهر همدان، حدود 
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25% ارزش غذایی یونجه در مزرعه به هدر 
می رود.

 راهکار: یکی از راهکارها، ترویج فرهنگ 
نحوه  است.  كشور  در  یونجه  سيلوكردن 
چين  در  خصوصاً  مهم،  عامل  این  انجام 
است.  ضروري  بسيار  آخر،  و  اول  های 
با رطوبت باال  چون این چين ها معموالً 
بسته بندي مي شوند، عالوه بر ضایع شدن و 
ریزش برگ  ها، كپک زدگي و توليد سموم 
را نيز موجب می شوند. در صورتي كه اگر 
در بسته بندي یونجه از یک طرف و معرفي 
ارقام با پروتئين باال از سوی دیگر همت 
شود، نياز به مصرف كنجاله سویا هم، در 
خوراك دام كمتر مي شود )به دليل حفظ 
نيستيم  ناچار  یونجه،  پروتئين  و  برگ ها 
براي تأمين پروتئين از كنجاله ها استفاده 

كنيم(.
نکته قابل توجه در مورد چاپر هاي برداشت 

ذرت 
قطعه اي در چاپر برداشت ذرت علوفه اي 
باعث  كه  دارد  وجود  سيلوكردن  جهت 
شود.  له  خوبی  به  ذرت،  بالل  مي شود 
از  را  قطعه  این  داران،  چاپر  متأسفانه 
چاپر هاي فعلي حذف كرده و یا حتي در 
موقع سفارش خارجي هم توصيه مي كنند 
این  بردارند. عدم وجود  را  این قطعه  كه 
به- قطعه سبب مي شود كه بالل ذرت 

صورت قطعات بزرگ و دایره اي خرده شود 
كه گاوها آنها را مصرف نمي كنند.

دامداری ها قسمت عمده  از  بسياري  در 
موقع  در  دام  آخورهاي  ته  باقيمانده 
مصرف علوفه ذرت سيلو شده در جيره، 
همين قطعات بالل یعني منبع نشاسته اي 
خوراك،  ارزش  با  اجزاء  این  است.  جيره 
شده  جمع  حالت،  خوشبينانه ترین  در 
های  دام  مصرف  به  ضایعات،  به عنوان  و 
دیگر مي رسند!. این موضوع باعث مي شود 
تا مجبور شویم جهت تأمين انرژی مورد 
نياز دام، ذرت را به صورت دانه اي در جيره 
افزایش  عمل،  این  نتيجه  كنيم.  مصرف 

فشار بر مصرف ذرت دانه  اي خواهد بود.

2-طيور
 %90 تقریباً  كشور،  طيور  صنعت  در 
به  خوراك،  و  سيستم  جوجه،  تأمين 
به  توجه  با  است.  وابسته  از كشور  خارج 
طيور،  گوارش  دستگاه  محدودیت هاي 
نمي توان  كوتاه  مدت  در  به صورت خاص 
شد،  گفته  دام  مورد  در  كه  آنچه  مانند 
تمهيداتي را در نظر گرفت اما آنچه مسلم 
از  دام  مورد  در  اگر  چنانچه  اینکه  است، 
فشار ذرت و كنجاله سویا كاسته شود، بی 
شک نفع آن براي خوراك طيور نيز خواهد 
بود. به عبارت دیگر، در صورت عملي شدن 
راهکارهایي كه پيش از این نام برده شد، 
به طور چشمگيري صنعت خوراك طيور 

نيز از این موضوع، بهره مند خواهد شد.
عالوه بر موارد ذكر شده، نکته مهمي كه 
مي توان به آن اشاره كرد، اینکه در سال 
در كشور  كلزا  توليد كنجاله  اخير  های  
افزایش یافته است. كنجاله كلزا به ميزان 
محدودي در طيور قابل استفاده است. از 
دام  براي  كلزا  ارزشي كه كنجاله  طرفي، 
دارد براي طيور ندارد؛ به عبارت دیگر با 
كلزا  كنجاله  بيشتر  مصرف  جهت دهي 
طيور،  براي  سویا  كنجاله  و  دام  براي 
تأمين خوراك  به  شایاني  مي توان كمک 
طيور نمود. اما در عين حال، توجه ویژه 
به باال بردن بهره وری در این صنعت حتی 
در كوتاه مدت، به صرفه جویی در مصرف 

خوراك كمک شایانی خواهد كرد.
 بر پایه تحقيقات انجام شده در سطح كشور 
و همين طور در موسسه تحقيقات علوم 
دامی، بر این موضوع تاكيد می شود كه 
با توجه به نوع كنجاله كلزای استحصالی 
در كشور)حدود 200  آن  توليد  ميزان  و 
هزارتن( و فاصله زیاد تا مقدار مورد نياز، تا 
سال های آتی مشکل و یا نگرانی از بابت 
نخواهيم  كشور  در  انباشت  یا  و  مصرف 

داشت.

ب(راهبردهايميانمدت
كارخانجات  نوسازی  و  بهسازی   -1-1

خوراك دام و طيور 

در  نویني  تکنولوژي هاي  حاضر  حال  در 
دنيا در عرضه خوراك دام، ظهور كرده اند 
و در برخي از كشورها تقریباً سيستم هاي 
گذاشته  كنار  خوراك  فرآوري  قدیمي 
 % به 80  نزدیک  مثال  به عنوان  شده اند؛ 
فقط  كشور  در  دام  خوراك  كارخانجات 
عمل آوري فيزیکي )خردایش( را بر اقالم 
خوراك اعمال مي كنند. این در حالي است 
اقالمي مثل ذرت مي توان  فرآوري  با  كه 
دام  در  را  آن  نشاسته  از  استفاده  قابليت 
و طيور را افزایش داد و این موضوع یعني 
واردات كمتر و در نتيجه وابستگي كمتر 

به ذرت. 
صنایع،  وزارت  در  قبل  های  سال  در 
سازمانی به نام گسترش و نوسازي صنایع، 
به  را  صنایع  بازسازی  و  نوسازی  وظيفه 
به  امروز  چنانچه  اگر  است؛  گرفته  عهده 
دركارخانجات  مشابه  ایجاد سازمانی  فکر 
بازسازي  و  »نوسازي  نام  با  دام  خوراك 
صنایع خوراك دام و طيور« نباشيم، باید 
به زودي بيش از این نيز، شاهد تنگناهای 

تامين خوراك باشيم.

2- توجه ویژه به فرآیند مکانيزاسيون در 
اقالم عمده بقایاي زراعي

با وجود داشتن حدود 14ميليون  ساالنه 
از  كشور،  در  برنج  و  جو  گندم،  كاه  تن 
دام  تغذیه  در  ای  بهينه  استفاده  ها  آن 
نمي شود. اشکال اصلي در این زمينه، عدم 
معرفی دانش فني و مکانيسم فرآوري این 

بقایا دركشور است.
كارهاي  فرآوري  و  غني سازي  در جهت   
شده  انجام  آزمایشگاه  سطح  در  زیادي 
و  دستي  صورت  به  آنها  همه  ولي  است 
در سطح پایلوت بوده است و به مقياس 

مکانيزه و ماشينی نرفته اند. مثال دیگر،
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 پودر پر منبع غني از پروتئين است اما 
بسيار  آن  هضم  قابليت  فرآوری  بدون 
پایين است. در حال حاضر حتی یک 
كارخانه فرآوري جهت رساندن قابليت 
هضم آن به حدود 80  )و نه حدود %4 

فعلي( در كشور نداریم.
   پودرخون، معضلی برای بسياري از 
پودر خون  كشتارگاه هاي كشور است. 
پروتئيني  منبع  و   Lys از  غني  منبع 
صورت  به  متاسفانه  است.  مناسبي 
اصولی هيچ كارخانه فرآوري خون در 
 300 حدود  همچنين  نداریم.  كشور 
هزار تن ميوه كهور در سواحل جنوبي 
معضل  به عنوان  كه  دارد  وجود  كشور 
به آن نگاه مي شود در حاليکه مي  تواند 
دام ها  كنستانتره  تهيه  در   %15 تا 
البته شرایط  قرار گيرد.  استفاده  مورد 

جمع آوري آن دستي است.
   بيش از 2 ميليون تن بقایاي حاصل 
بر  رود.  می  بين  از  نيشکر  برداشت  از 
توسط  شده  انجام  تحقيقات  اساس 
كشور،  دامی  علوم  تحقيقات  موسسه 
باالیي  ارزش غذایي  بقایا  این  اینکه  با 
دارند ولی معضل اصلي در این رابطه، 
عدم اهتمام موسسات كشت و صنعت  
هر  است؛  خوراك  به  آن  تبدیل  برای 
در  زمينه  این  در  هایی  حركت  چند 
كشور شروع شده، اما بسيار كند است.

ج(راهبردهایبلندمدت
متخصصين  سياست هاي  اصالح   -1

اصالح  نژاد گياهی
 در دنيا، تالش های پژوهشی در زمينه 
فنی  دانش  و  نژاد  اصالح  و  ژنتيک 
مدیریت توليد و بهره وری از محصوالت 
بهایی،  گران  دستاوردهای  ای،  علوفه 
به دنبال داشته است. توليد علوفه  از 
باالی %15  پروتئين  با  گندميان  تيره 
توليد  و   %65 باالی  پذیری  گوارش  و 
ذرت علوفه ای با 30% نشاسته و یونجه 

با 24% پروتئين، از جمله آنهاست؛ در 
حالي كه پژوهش های علوفه و اصالح 
نژاد گياهان علوفه ای در كشور ما مورد 
فراموشی واقع شده است. در پژوهش 
ارزش  نيز،   شده  انجام  اندك  های 
غذایی و بهره وری از منابع آب، كمتر 

مورد توجه قرار گرفته است. 

در  بهره وري  بهبود  به  توجه   -2
واحدهاي پرورش دام و به ویژه طيور

شاخص   ، ایران  در  حاضر  حال  در 
نمودی  به عنوان  گوشتی  مرغ  توليد 
در  است؛   256 حدود   ، بهره وري  از 
حالي كه همين معيار در كشور تركيه، 
 2013 سال  در  ميزان   298 حدود  از 
باالي 320 رسيده  به  اكنون  ميالدی، 
است.  تفاوت بين 320 و 256، نشان 
دهنده هدر دادن بيش از یک ميليون 
گوشتی  مرغ  صنعت  در  خوراك   تن 

كشور می باشد.

د(موادمعدنی
مکمل  توجهی،  قابل  مقدار  ساالنه 
می  كشور  وارد  معدنی  و  ویتامينی 
شود. این در حالی است كه كشور ما، 
این  های  نمک  از  بعضی  غنی  منابع 

مکمل ها را در اختيار دارد و نيازی به 
الگوی  آنکه  بارتر  واردات نيست. اسف 
در كشور،  معدنی  های  مکمل  مصرف 
و  نيست  برخوردار  ای  ضابطه  هيچ  از 
در بسياری از موارد این مکمل ها در 
حد بی رویه ای  مصرف می شوند؛ در 
صورتی كه در بسياری از مناطق كشور، 
مثل  معدنی  مواد  از  برخی  مورد  در 
ندارد،  وجود  كمبودی  تنها  نه  آهن،  
خوراك  هم،  دام  نياز  از  بيشتر  بلکه 
این  مصرف  ساماندهی  است.  موجود 
مکمل ها مطابق با نياز دام و طيور از 
ناپذیری  اجتناب  های  ضرورت  جمله 
است كه می تواند مقدار واردات مکمل 

ها را نيز به شدت، كاهش دهد.
این  در  شده  ذكر  موارد  هرچند     
جمالت، به صورت خالصه آمده است 
ولی سعی شد به مهم ترین آنها اشاره 
تمام  ارایه  معنی  به  این،  كه  شود 
بپذیرم  باید  راهکارهای ممکن نيست؛ 
همين  با  كه  باشيم  داشته  ایمان  و 
می  مهم،  بسيار  اما  ابتدایی  اقدامات 
استفاده  راه  در  بزرگی  قدم های  توان 
بهينه از خوراك دام و طيور در كشور 
را  آن  رویه  بی  واردات  و  برداشت  را 

كاهش داد.
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