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مقدمه                                
فرآوریوتبدیلمحصوالتجانبی،پسماندهاوضایعاتكشاورزیواستفادهمجددازآنها
درچرخهتولید،راهحلیمناسببرایاستفادهاقتصادیازایننوعمحصوالتبهویژهدر
تغذیهدام،طیوروآبزیانیادرصنایعوابستهمیباشد.هرسالهبخشزیادیازمحصوالت
كشاورزیوباغیدركشورازمرحلهكاشتتاعرضهبهبازارهایمصرف،ازبینمیروند.
تخمینزدهشدهكهدرایرانبهطورمتوسطدرهرسالحدود100میلیونتنانواعمحصوالت
كشاورزیوباغیتولیدمیشود،كهازاینمقدارحدود20تا30درصدیعنیمعادل20تا
30میلیونتنتبدیلبهضایعاتوپسماندمیشودكهبرایمصارفانسانییاصنایعغذایی
وخوراكیقابلیتمصرفندارند.همچنیندربخشفعالیتهایدام،طیوروآبزیانطبق
گزارشاتموجودسالیانههزارانتنكوددامیومرغی،ضایعاتكشتارگاهی،ضایعاتصنایع
گوشتیولبنی،ضایعاتصنایعمرغداری،ضایعاتآبزیپروریوانواعدیگرپسماندبوجود
میآیندكهقابلیتمصرفتوسطانسانرانداشتهوحتیباعثآلودگیمحیطزیستمیشوند.
بنابراینحجماینضایعاتوپسماندهادرداخلكشورقابلتوجهبودهوازنظراقتصادی
مقرونبهصرفهاستكهموردبازیافتوفرآوریقرارگرفتهوبهچرخهمصرفبازگردانده

شوند.
درایرانباتوجهبهاینكهبهطورمتوسطهزینهتغذیهداموطیورحدود70درصدهزینههای
پرورشرابهخوداختصاصمیدهدوازطرفیبهعلتكمبودمنابعغذاییوخوراكدامدر
كشور،ساالنهمیلیونهادالرصرفوارداتمواداولیهونهادههایخوراکدامازخارجكشور
میشود،شایستهاستبرایاستفادهازپسماندهاوضایعاتمحصوالتكشاورزیدرتغذیه

دام،طیوروآبزیاناقداماتوبرنامهریزیمناسبیانجامشود.
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تعریف پسماندهای کشاورزی 
قابلیتمصرف یا بوده بیشترخوراكی كه بهموادیگفتهمیشود پسماندهایكشاورزی
خوراكیداشتهوقبلازبرداشت،یادرحینبرداشتویابعدازبرداشتمحصولازمزرعه،
باغ،دامداری،استخرپرورشماهییاصیددرآبهایآزادومحلیكهدرآنفعالیتمربوطبه
كشاورزیودامپروریوآبزیپروریدرحالانجاماست،بهدستمیآیند.دربعضیمواردبا
برداشتمحصولوانجامعملیاتآمادهسازیرویآنجهتعرضهبهبازارمصرف،بقایایا
پسماندهاییایجادمیشود.همچنینبعضیازمحصوالتكشاورزیبهعلتعدممصرفبه
موقعازسویمصرفكنندگانیادرحیننگهدارییاحملونقلدچارآسیبشدهوبهعلت

تغییركیفیتیاایجادفساد،غیرقابلمصرفشدهوتبدیلبهضایعاتمیگردند.

اهمیت پسماندهای تولیدی در بخش کشاورزی 
كشورایرانبهدلیلقرارگرفتندرمناطقخشكدنیاازنعمتبارانومنابعآببهقدركافی
برخوردارنیست.بنابراینكمبودمنابعآبباعثكاهشتولیدمحصوالتكشاورزیشدهو
زمینهایحاصلخیزفراوانیباكمبودآبجهتتوسعهكشاورزیروبروهستند.كمآبیو
قیمتباالیموادخوراكیونهادههایكشاورزیدركشورباعثافزایشقیمتخوراكدام
وطیوروآبزیانمیشود.بنابراینفرآوریوبهبودكیفیتپسماندهاوضایعاتمحصوالت
كشاورزیباعثخواهدشدتااینموادضایعاتیبهصورتاقتصادیدرجیرهوتغذیهانواعدام
وطیورمورداستفادهقرارگیرند.بیشترانواعمحصوالتجانبیوضایعاتكشاورزیباعملآوری

كیفیتمناسبیپیداكردهوقابلیتاستفادهدرجیرههایداموطیورراخواهندداشت.
باسرمایهگذاریوبرنامهریزیدرجهتاستفادهازپسماندهاسالیانهازهدررفتحدود20
تا30میلیونتنبقایایمحصوالتكشاورزیجلوگیریشدهودرآمدیمعادل5میلیارددالر
نصیبكشورمیگرددكهاینمقدارتقریباباارزشصادراتغیرنفتیایرانبرابریكردهوخود

معادلهزینهتأمینغـذایجمعیتیبرابر20میلیوننفراست.
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ازطرفدیگربیشترضایعاتتولیدیدربخشهایمختلفكشاورزیبهصورتدورریزبوده
ودرمحیطزیستبدونهیچگونهتمهیداتیرهاشدهومعدوممیگردد.دراینشرایطتفاله،
بقایا،زهآبوترشحاتاینقبیلضایعاتعالوهبرهواوخاک،آبهایزیرزمینیرانیزآلوده
كردهومنشاءآلودگیهایزیستمحیطیبزرگیمیگردند.پسمشاهدهمیشودفرآوری

پسماندهاوضایعاتازمنظرزیستمحیطینیزقابلتوجهاند.

انواع پسماندهای محصوالت کشاورزی 
محصوالتجانبیوضایعاتتولیدیبخشكشاورزیازتنوعزیادیبرخورداربودهواقالمفراوانی
راشاملمیشوند.دریكنگاهكلیمیتوانمهمتریناینمحصوالترابهشرحزیردستهبندیكرد:

الف- پسماندهای با منشأ دامی 
پسماندهای دامی شامل چند زیر بخش می شوند: 

1-فرآوردههایلبنیوپسماندهایاتولیداتجانبیوابستهبهآنهانظیرآبپنیروضایعات
مربوطبهسایرتولیداتلبنی

2-پسماندهایمربوطبهكشتارگاهداموطیوروسایرحیواناتاهلیكهخودشاملپودر
خون،پودراستخوان،پودرضایعاتاحشایی،پودرپوست،پودرپروضایعاتفرآوریو

پختهشدهطیورتحتعنوانپودرضایعاتكشتارگاهیطیور
3-پسماندهایحاصلازبستهبندیگوشتومرغوفرآوردههایوابسته.
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ب- پسماندهای با منشأ آبزیان
پسماندهای با منشأ آبزیان بدین صورت معرفی می شوند: 

1-پسماندهایمربوطبهصنایعكنسروماهی
2-پسماندهایمربوطبهعملآوریماهیومیگویزنده)صنایعبستهبندی(

3-فرآوریماهیومحصوالتآبزیبهمنظورتولیدپودرماهی
4-تفالهوپسماندمربوطبهصنایعتهیهروغنماهی.



ج- پسماندهای زراعی و صنایع تبدیلی
پسماندهای زراعی را می توان در چند زیر بخش به شرح زیر معرفی کرد، شامل: 1-بقایای
محصوالتزراعیبرجاماندهدرمزرعه2-بقایایحاصلازتولیددانهها،شاملغالت،
حبوباتواقالمخوراكی3-بقایایصنایعآردسازی4-بقایایصنایعبرنجكوبی5-بقایای
صنایعگوجهفرنگیوكمپوتسازی6-بقایایصنایعبستهبندیمحصوالتغذایی،نظیر:
چیپس،پفك،تنقالت،ماكارونی،كیكوكلوچه،آردوبرنج،ترشی،مرباوسایرمحصوالت

خوراكی7-بقایایصنایعروغنكشیازدانههایروغنیوتولیدكنجاله
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د- پسماندهای محصوالت باغی
پسماندهای باغی هم در چند زیر بخش به شرح زیر معرفی می گردند:
1-ضایعاتحاصلازبستهبندیمحصوالتباغیومیوهجاتتازه

2-ضایعاتحاصلازخرما،زیتون،پستهوخشكبار
3-ضایعاتحاصلازمحصوالتخشككردنی،نظیر:انگور،انجیرومیوههایمشابه

4-سایربقایایحاصلازمحصوالتباغی

راههای مختلف استفاده از پسماندها در تغذیه دام 
جهتاستفادهازموادزایدوپسماندهایمختلفدرتغذیهداموطیوروآبزیانبستهبه
نوعمحصولوویژگیهایخاصآننیازبهروشهایفرآوریویژهایمیباشد.بعضیاز
یااصطالحًاموادضدتغذیهایهستند پسماندهایگیاهیدارایمقداریتركیباتشیمیایی
كهبرایحیواناتمضربودهوایجادمشكلگوارشییاسوءهاضمهمیكند.برخیدیگراز
پسماندهایكشاورزینیازبهعملیاتغنیسازیوتیمارگریداشتهتاكیفیتآنهابهبودیافتهو
قابلاستفادهشوند.انواعدیگریازضایعاتمحصوالتكشاورزیهستندكهنیازبهعملیات
سیلوكردنیاحرارتدهیداشتهتاباایجادتغییراتالزمرویآنها،آمادگیمصرفتوسط
حیواناتراداشتهباشند.بنابراینبستهبهاینكهازچهمادهضایعاتیدرتغذیهدامهااستفاده
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كنیم،بایدازروشفرآوریوآمادهسازیخاصآنمحصولكهدركتابهایتخصصیتغذیه
دامیاتوسطكارشناستغذیهداموطیورپیشنهادمیشود،استفادهكنیمتادرحینمصرفاین
مواددچارمشكلنشویموداموطیوروآبزیاننیزآسیبنبینند.برخیازاینروشهابدین

صورتمعرفیمیشوند:
شستشو و عملیات كاهش مواد ضدمغذی در پسماند

اینروشبرایمحصوالتتازهوپسماندهایینظیربقایایپوستپسته،پوستبادامو
گردو،پوستانار،برگزیتونومحصوالتمشابهبهكارمیرود.اینقبیلپسماندهادارای
تركیباتیازجملهموادوبقایایشیمیاییمضر،نظیر:تانن،موم،صمغوتركیباتتلخبوده
وبهشكلتازهوبدونفرآوری،قابلیتمصرفنداشتهوباعثمسمومیتداموطیورمیشود.
ضروریاستقبلازمصرفاینمحصوالت،تركیباتمضرآنهاازمحصولخارجشدهیا
توسطآب،آباسیدییاآبقلیاییمالیمشستشودادهشوند.اینكارباعثخروجموادسمی

ازمحصولشدهوآنراقابلمصرفمیكند.

خشك كردن یا حرارت دادن
برخیازضایعاتكشاورزینظیرپسماندهایسبزیكاری،صیفیجات،بقایایمحصوالت
كشاورزیتازهوضایعاتآبداربهجهتباالبودنمیزانرطوبتوكمبودنمادهخشكبه
سرعتفاسدشدهوقابلیتمصرفخودراازدستمیدهند.عالوهبرایندرهنگامتغذیه
حیواناتایجاداشكالنمودهوازهضموجذبمناسبسایرموادخوراكینیزجلوگیریكرده
وبهجایسودرساندنبهحیوانباعثدردسرآنمیگردند.دراینشرایطباخشككردن،
حرارتمالیموغیرمستقیمیاهوادهیبهمحصولتازهوكاهشمیزانرطوبتآنمیتوان
درصدمادهخشكمحصولراباالبردهوبهراحتیدرجیرهحیواناتازآناستفادهكرد.گاهی
پسماندهاییوجوددارند)نظیربقایایحبوباتوبقوالت(كهرطوبتباالیینداشتهولیدارای
تركیباتغیرقابلهضمیهستندكهمصرفآنهاباعثسوءهاضمه،نفخیامشكالتگوارشی
درحیواناتمیشوند.دراینحالتاستفادهازحرارتغیرمستقیمباعثخنثیشدناین
تركیباتسمیوغیرقابلهضمشدهواثرمنفیآنهادرهنگامتغذیهحیواناترامرتفعمینماید.
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غنی سازی با مواد مکمل
برخیازضایعاتوپسماندهایكشاورزینظیر:كاه،كلش،ساقهوبرگگیاهانبجایماندهدر
مزرعهازكیفیتتغذیهایباالییبرخوردارنبودهوتغذیهزیادآنهابهدامهابهویژهدامهایپرتولید
باعثكاهشتولیدوضرراقتصادیدامدارخواهدشد.دراینشرایطمیتوانباغنیسازیو
افزایشكیفیتاینموادخوراكی،ارزشتغذیهایآنهارابهبوددادهوازاثراتمنفیآنهابرروی
تولیدحیواناتجلوگیریبهعملآورد.بهترینمثالدراینزمینهغنیسازیكاه،كلشومواد

مشابهبااستفادهازمالسواورهمیباشدكهازمدتهاقبلدركشورمتداولبودهاست.

سیلو كردن
گاهیبرایذخیرهسازیمحصولیكهدرفصلیازسالبهفراوانییافتشدهولیدرمواقع
دیگرسالدچاركمبودمیشود)نظیرعلوفههایتازه(،یابهجهتافزایشكیفیتوارزش
غذاییآنها،درمواقعفراوانیمحصولآنهارابرداشتكردهوباموادافزودنینظیر:مالس،آرد
غالت،اوره،آبپنیر،كربناتكلسیمومواردیازاینقبیلمكملكردهوسپسسیلومیكنند.
اینكارباعثمیشودمحصولموردنظربهخوبیكیفیتخودرادرشرایطسیلوحفظكردهو
حتیكیفیتآنافزودهشدهودرمواقعكمبودبهعنوانیكخوراكخوبوباارزشبهمصرف
تغذیهحیواناتبرسد.اینكاربرایبسیاریازانواععلوفهنظیركاهوپسچرمزارع،یونجه
وشبدرواسپرس،بقایایمزارعذرتپسازبرداشتدانهومحصوالتمشابهمتداولاست.
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مخلوط كردن با یکدیگر یا با مواد با كیفیت تر
درهنگامبرداشتمحصوالتكشاورزییابههنگامفرآوریمحصوالتبرداشتشده،گاهی
بقایاییبوجودمیآیدكهارزشغذاییباالیینداشتهولیچنانچهبامحصولیاپسمانددیگریكه
همینشرایطرادارد،مخلوطشود،ارزشغذاییوكیفیتآنافزایشخواهدیافت.نمونهبارز
ایننوععملیاتدرمخلوطكردنبقایایمحصوالتزراعییاكاهوكلشوعلوفههایكمارزش
باآبپنیرحاصلازصنایعلبنیمشاهدهمیشود.مخلوطكردناینپسماندهاباآبپنیرباعث
افزایشكیفیتتغذیهایآنهاشدهوبهعنوانیكغذایارزشمندبرایحیواناتقابلاستفادهخواهد
بود.زیراآبپنیرعلیرغمارزشغذاییباالبهشكلمایعبرایحیواناتقابلیتمصرفنداشته
ولیدرصورتمخلوطشدنباعلوفههایكمارزشمیتواندبهخوبیودرمقدارباالمصرف

شدهوقیمتتمامشدهخوراكدامراتاحدقابلتوجهیكاهشدهد.

پختن همراه با ضدعفونی و افزایش مدت نگه داری
برخیازضایعاتوپسماندهاكهبیشترمنشأحیوانیوكشتارگاهیدارند،بهصورتتازه
قابلیتمصرفنداشتهوضمناینكهبدمزه،بدطعم،بدبووغیرخوشخوراكهستند،بهسرعت
فسادپذیربودهوماندگاریباالییندارند.دراینشرایطباپختنواستریلكردن)ضدعفونی(
آنهامیتوانضمنبهبودمزهوخوشخوراكی،قابلیتنگهداریوماندگاریاینمحصوالت
راتاحدزیادیافزایشداد.نمونهخیلیمناسبوشناختهشدهاینقبیلمحصوالتشامل:
پودرگوشت،پودرخون،پودراستخوان،پودرپروپودركاملضایعاتكشتارگاهیاستكه
امروزهبهعنوانیكقلمغذاییبسیارارزشمنددرجیرههایگاوهایشیریوپرواریوطیور

كاربردگستردهایپیداكردهوجایگزینپودرماهیدرخوراكاینحیواناتشدهاست.
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پسماندهایی که در استان قم قابل فرآوری می باشند
دراستانقمبهسببكاهشنزوالتوخشكسالیهایطوالنیطیسالهایاخیر،شاید
بتوانگفتدربخشزراعیبقایایچندانیبجزپسچرمزارعوضایعاتسبزیوجودندارد
كهاولیبهمصرفچرایگوسفندوبزمیرسدودومینیزحجمباالیینداشتهوبهشكلبسیار
پراكندهوغیرمتمركزوجوددارد.البتهقبلازدورانخشكسالیضایعاتیازجملهبقایایكشت
پنبه،بقایایكشتگندموجو)ضایعاتبوجاری(وتعدادیدیگرازمحصوالتزراعیدر
استانوجودداشت.دربخشمحصوالتباغیتاحدودیامكاناستفادهازمحصوالتینظیر
بقایایپستهوزیتون،بقایایانارستانومیوهانار،بقایایتاكستانومیوهانگور،بقایایمیوههای

فصلیومواردیازاینقبیلوجوددارد.
دربخشصنایعخوراكیومكملتولیداتكشاورزینیزپسماندهاییبهچشممیخوردكه
دربرخیمواردامكانبهرهگیریازآنهابهنحوموثروجوددارد.ازجملهاینمواردمیتوانبه
ضایعاتكارخانجاتمحصوالتغذاییوخوراكی،ضایعاتكارگاههایتولیدپنیر،تهیهوبستهبندی
حبوباتودانههایخوراكی،ضایعاتكارخانجاتتهیهآرد،ضایعاتنانواییوكارگاههایتولید
نانصنعتیوفانتزیومواردیازاینقبیلاشارهكردكهدرنواحیصنعتیاستانوجوددارند.
همچنینضایعاتكشتارگاههایداموطیوركهبهصورتپودربقایایكشتارگاهیعملآوری

شدهوقابلاستفادهدرجیرهانواعداموطیورمیباشند.

ضایعات باغات پسته
درسالهایاخیرروندتوسعهباغاتپستهدراستانقمقابلتوجهبودهوساالنهمقادیرزیادی
پستهدراینباغاتتولیدوعرضهمیشود.اینتولیدباالهمراهباپسماندهایانبوهیاستكه
معمواًلبالاستفادهبودهوتابهحالبرنامهمناسبیبرایفرآوریواستفادهمجددازاینضایعات
نزدكشاورزانودامدارانوجودنداشتهاست.باتوجهبهاینكهتقریبًاازهر3كیلوپستهتازه،
حدودیككیلوگرمپستهخشكوقابلمصرفودوكیلوگرمتبدیلبهضایعاتمیشود،
بنابراینمیزانپسماندهایساالنهاینمحصولدركشورودراستانقمبسیارباالونگرانكننده

خواهدبود.
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بنابهآمارهایموجوددركشورساالنهدرحدود200هزارتنپستهتولیدمیشودكهازاین
مقدارحدود135هزارتنآنضایعاتاست.ضایعاتپستهشاملپوستنرمرویی،خوشهها،
برگدرختبههمراهمقادیریازدانههاینارس،پوكووازدمیباشند.اینضایعاتبیشتر
درمجاوركارگاههایپوستگیریباقیمانده،سوزاندهشدهیابندرتبهعنوانكودبهباغات

منتقلمیشودكهاینامرازنظرانتقالوایجادبیماریبرایباغاتپستهمضرمیباشد.

اینموادفسادپذیربودهبهگونهایكهباگذشتچندروزسیاه،گندیدهوكپكزدهمیشوند.
هجوموتراكمحشراتمزاحمدراطرافآنهادیدهمیشودوآلودگیزیستمحیطیگستردهای
راایجادمیكند.عالوهبراینبسترمناسبیبرایزمستانگذرانیاسپور)بذر(قارچآسپرژیلوس
محسوبمیشوندكهاینامرمبارزهباگسترشزهرابهآفالتوكسینرامشكلنموده،بلكه
بهتوسعهآننیزكمكشایانیمیكند.متأسفانهعدهایازباغدارانازاینموادبهعنوانكود
عملآوریشده،استفادهمیكنندكهبادستخودآفالتوكسینرابهباغمیآورند.بذرقارچ
آسپرژیلوسبهراحتیازطریقبادمنتشرمیشود.بنابراینانباشتناینمواددرحوالیباغات

پسته،میتوانداثریمشابهواردكردناینموادبهباغهاداشتهباشد.
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 ارزش غذایی ضایعات پسته 
بهازایحدود2/5تا3كیلوگرمدانهترپسته،حدودیکكیلودانهخشکوحدود350
گرمبقایایخشکپستهحاصلمیشود.محققانبابررسیهایانجامشدهمیزانموادمغذی
موجوددرپوستسبزپستهرابهطوردقیقتعیینكردهاندكهبهشرحجدول1میباشد.

جدول1-تركیباتشیمیاییوموادمغذیموجوددرضایعاتپوستپسته

اینضایعاتبهطورعمدهشاملپوستهنرمخارجی،برگوخوشهپستهبودهومقداراندكی
دانهوپوستهاستخوانی)كمتراز1درصد(نیزدرآنوجوددارد.بهطوركلیپوستهسبز،تازهو
كمفیبرپستهحاوی11درصدپروتئینو55درصدانواعكربوهیدراتهایقندیوساختمانی

استكهدرمجموعحدود4400الی4500كیلوكالری،انرژیخامایجادمینماید.
استفادهازضایعاتتازهپستهبهمقدارزیاددرجیرهبهدلیلرطوبتوتاننباالچندانمرسوم
نبودهوباعثاسهالومسمومیتداممیشود.گاهیدرصورتباالبودنمقدارتانندرپوست
پسته،عوارضیچونقرمزشدنرنگادراردام)حالتخونشاش(ایجادمیشودكهباعث
صدمهبهدامخواهدشد.همچنینبهدلیلتجمعغیراصولیضایعاتودرصدرطوبتباالی
آناحتمالكپکزدگیومسمومیتناشیازسمافالتوكسیندرروشاستفادهازضایعاتتازه
پستهوجوددارد.درهرصورتاستفادهازضایعاتتازهپستهبامخاطراتیهمراهبودهوبهتر
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استازضایعاتعملآوریشدهیاحداقلحرارتدادهشدهاستفادهگردد.

روش های استفاده از ضایعات پسته در تغذیه دام 
راهكارهایمتعددیجهتاستفادهازضایعاتپستهتوسطپژوهشگرانارائهگردیدهاست.
یكیازاینراهكارهااستفادهازضایعاتپوستپستهبهشكلفرآوریشدهدرتغذیهدامو
طیوراستكهدرذیلبهبرخیازروشهایفرآوریپوستپستهبرایاستفادهدرجیرهغذایی

اشارهمیگردد:

1 ( طراحی كارخانجات تهیه خوراک دام كه از ضایعات پوست پسته استفاده كنند:
تاكنوندراینرابطهتوسطبرخیازمحققانكشورمانپژوهشهاییصورتپذیرفتهاست.
بهعنوانمثالمیتوانبهروشفرآوریكشتجامداشارهكردكهدرآنمحصولآمادهشده
پوستپستهباقارچمخلوطشدهودرمحیطعملآورینگهداشتهتادچارفرِآیندهایرسیدگی
شود.بعدازاتماماینمراحلبهصورتیکتركیبخوراكیباكیفیتكهارزشغذاییباالتری
دارد،درجیرهداموطیورقابلاستفادهاست.دراینروشازموادمختلفیمیتوانجهتغنی
سازیوتكمیلخواصغذاییضایعاتپوستپستهاستفادهكردكهبستگیبهروشطراحی،
امكاناتوسرمایهگذاریونوعتكنولوژیبكاررفتهدارد.امادركلاینروشنیازمندسرمایهگذاری

زیادوحمایتدولتمیباشد.
2 ( تهیه كنجاله پسته :نظیرسایردانههاوحبوباتكهروغنآنهاقابلاستحصالبودهو
كنجالهبجاماندهقابلیتاستفادهدرتغذیهدامرادارد)همچونسویا،كتان،كنجد،پنبهدانه،آفتاب
گردانوغیره(،پستهنیزچوندارایموادمغذیمناسبودرصدروغنباالییاست،اینقابلیت
راداردكهپسازروغنكشییاحتیبعدازفرآیندپرسفشاریوتولیدكنجاله)باروغنیابدون
روغن(بهمصرفداموطیوربرسد.دراینفرآیندچونازقسمتهایباكیفیتترپستهاستفاده
میشود،لذاارزشغذاییمحصولبدستآمدهباالتربودهوبهنحوموثرتریدرتغذیهداموطیور
قابلاستفادهاست.پستههایریز،وازد،لکدار،آفتزده،پرندهزدهوبهطوركلیضایعاتمغز
پستهرامیتوانبابهكارگیریدستگاههاوتجهیزاتمناسبجهتاستحصالروغناستفادهنمود.
محصولجانبیفرآیندروغنكشی،كنجالهنامدارد.اینمحصولدارایمقدارباالییپروتئین،
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درصدكمیچربیوسایرموادمغذیدراندازهمناسبمیباشد.بنابرایناستفادهازآندرتغذیه
داموطیورهمانندسایرانواعكنجالهبسیارارزشمندبودهوبهعنوانیکمادهغذاییباكیفیتاز

جایگاهمناسبیبرخوردارخواهدبود.
3 ( غنی سازی ضایعات پسته :بهطوركلیمنظورازغنیسازی،اقدامیااقداماتی
استكهباتغییرماهیتفیزیكیوشیمیایییکمادهغذاییكمارزشیادارایموادضدمغذی
باال،ازطریقحرارتخشکیامرطوب،استفادهازموادقلیاییوافزودنمكملیامكملهایی
بهآن،باعثشودكیفیتوارزشغذاییآنافزودهشدهوبهعنوانیکقلمغذاییمناسبو

بیضرردرجیرهداموطیوربكارگرفتهشود.
امروزهمیتوانباكاربردروشهایعلمیضایعاتپستهراهمانندكاهومحصوالتكم
ارزشدیگرنظیرتفالهگوجهفرنگی،تفالهمركبات،تفالهانگوروغیرهغنیسازینمودو
بهمصرفدامرساند.دراینروشهاازتأثیربخارآبتحتفشار،محلولهایقلیایینظیر
هیدروكسیدسدیمویاتركیبتوأمآنهابراینمواداستفادهمیشود.ایناقداماتباعثجدا
شدناتصاالتمحكمبیناجزایخوراكیشدهوقابلیتهضمآنرابهبودمیدهد.ضمناینكه
باافزودنآردغالت،مكملهایویتامینیومعدنی،اورهوسایرموادغذاییمناسبوارزان،

ارزشغذاییآنهانیزافزایشپیداخواهدكرد.
4( سیلوی ضایعات پسته :ازجملهروشهایدیگرباالبردندرجهخوشخوراكیو
ارزشغذاییضایعاتپسته،سیلوكردنآناست.دراینروشمشابهسیلویذرتیاسیلوی
دیگرانواعموادعلوفهای،میتوانضایعاتباغاتپستهوپسماندهایكارگاههایفرآوری
پستهرابارعایتدستورالعملویژهموادسیلویی،سیلوكردهوبعدازطیمدتحدودیک
ماهبهمصرفداموطیوررساند.دراینشرایط،موادسیلوییبهدلیلكنسروشدنودوراز
دسترسقرارگرفتنهوا،قابلیتماندگاریزیادیپیداكردهوتاچندینماهنیزبدونتغییر،سالم

ماندهوقابلاستفادههستند.
دراینروشضایعاتپستهراباتركیبیازپودرغالت،اوره،مالسونمکهایمعدنیبه
خوبیریزومخلوطكردهوبارعایتاستانداردهایالزمدرشرایطبیهوازی)بدونحضور
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اكسیژن(نگهداریمیكنند.مخلوطداخلسیلوباتأثیرمیكروبهایمفیددرونآن،بهخوبی
تخمیرشدهودرنهایتارزشغذاییوخوشخوراكیتركیبحاصلافزایشیافتهوبهراحتی

بهمصرفخوراکداموطیورمیرسد.
5( ضایعات خشک شده یا حرارت دیده پسته :ازدیربازبقایایپستهبهطور
سنتیجهتخشکشدندرمعرضنورآفتابقرارمیدادند.متأسفانهبهدلیلرطوبتباالی
ضایعاتپستهوعدمرعایتاصولفنی-اجراییوبهداشتی،بقایایپستهبهطورمناسب
خشكنشدهوبهدلیلسیاهشدنوقارچزدگی،خوشخوراكیخودراازدستدادهومصرف
آنمیتواندموجبمسمومیتوكاهشتولیداتدامیگردد.امابااستفادهازدستگاههای
خشككنندهواعمالحرارتغیرمستقیم)روشصنعتی(میتوانبقایایپستهرابالفاصله
پسازجداسازیازمحصولخشكنمود.استفادهازحرارتباالاگرچهموجبكاهشتانن
میگردد،اماكیفیتبقایایپستهرانیزكاهشمیدهد.بنابراینبراساستوصیههایعلمی،
بقایایپستهمیبایستدرحرارتكمتراز60درجهسانتیگرادخشكشدهومادهخشکآن
درحداستاندارد)حدود90درصد(تنظیمشودتاازاینطریقماندگاریآنافزایشیافتهوبه

راحتیقابلانتقالبهسایرمناطقبرایمصرفگردد.

فرآوری فضوالت دام و طیور
یكیازمعضالتاساسیفعالیتهایدامپروریومرغداری،تولیدبیشازاندازهكودو
فضوالتاست.گاهیبهعلتنبودظرفیتالزمبرایكنترلواستفادهآن،اینضایعاتتبدیل
بهیکمشكلزیست-محیطیوبهداشتیخواهندشد.بهازایهركیلوگرممادهخشکمصرفی
توسطداموطیور،حدود5تا7كیلوكودوفضوالتمرطوبتولیدمیشود.فضوالت
مرطوبدارایسطوحباالییازنیتروژن،فسفر،پتاسیموسایرامالحجذبنشدهومقادیر
بیشماریازانواعمیكروبهایدفعشدهازدستگاهگوارشداموطیورهستند.بهدلیلتراكم
وغلظتباالیموادیادشدهدركودوفضوالتونیزوجودرطوبتزیاددرآن،بهویژهاگردر
مناطقیكهزهكشیمناسبینداشتهوامكاننفوذآبیابارانبهدرونكودوفضوالتوجود
داشتهباشد،اینموادبهصورتشیرابههاییازكودوفضوالتخارجمیشوند.چنینحالتی
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میتواندپیامدهاییازجملهآلودگیهایشیمیاییومیكروبیمنابعآبوخاکومحیط
زیسترادربرداشتهباشد.

راهدیگرآلودگیخاکوآبهایزیرزمینی،استفادهبیشازحدوغیرمتعارفكودهایدامی
درمزارعاستكهبعدازآبیارینوعغرقابییاپشتهای،اینكودهادرآبحلشدهوبهدرون
زمینومنابعآبینفوذپیدامیكنند.درهرصورتعدمتوجهبهجنبههایآلودهكنندهكودهای
دامیمنجربهایجادآلودگیهایشیمیاییومیكروبیدرسطحگستردهدرمحیطزیستومنابع

آبیوخاكیخواهدبود.
برایجلوگیریازتبعاتمنفییادشدهدرمزارعپرورشداموطیوركهساالنهرقمباالییازكود
وفضوالتدارند،بایدمتوسلبهراهكارهایعلمیشدهوازروشهایمختلففرآوری،سمزداییودفع
ومعدومسازیبهداشتیبرایكودوفضوالتاستفادهكرد.ضمناینكهبااستفادهازتكنولوژی
روزمیتواناینپسماندهاوضایعاتدامیراازعواملخطرسازبهعواملفرصتسازتبدیل
نمودهوازجنبههایمثبتآنهانظیراستفادهبهعنوانیکمادهغذاییدرتغذیهدام،تولیدكود

كمپوستبهداشتیوتولیدسوختهایبیولوژیکومواردیازاینقبیلاستفادهكرد.
روشهایمختلفتبدیلفضوالتداموطیوربهفرآوردههایقابلاستفادهبدینصورتبیان

میگردد:
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الف- خشک كردن كود و فضوالت
قبلازهراقدامی،بایدنسبتبهكاهشرطوبتكودوفضوالتویاخشکكردنكاملآن
اقدامشود.دراینزمینهمیتوانازروشهایعلمینظیردستگاههایكودخشکكنصنعتیو
حرارتغیرمستقیماستفادهكردكهمیتواندبهترینراهكاربرایجلوگیریازخروجشیرابههای
آلودهكنندهازآنهاونفوذبهخاکومنابعآبیشود.ضمناینكهازكودخشکبهنحوموثرتر،
بیخطرتروارزانتریمیتواندرمواردیازجمله،كوددهیبهزمینهایكشاورزی،صادرات
كودعملآوریشده،استفادهازكودخشکبعدازفرآوریوغنیسازیدرجیرهدامهای
نشخواركنندهومواردمتعدددیگراستفادهكرد.بنابراینیكیازبهترینعملیاتفرآوریكود
وفضوالت،خشکكردنوبهداشتیكردنوبستهبندیآنبرایمصارفبعدیخواهدبود.

ب- غنی سازی یا سیلو كردن كود و فضوالت
دراینروشمشابهسیلوكردنضایعاتپسته،میتوانكودوفضوالتداموطیوررابا
تركیبیازپودرغالت،اوره،مالسونمکهایمعدنی)بهویژهباآهکومواددارایكلسیمو
سولفات(بخوبیمخلوطكرد.سپسبارعایتاستانداردهایالزمدرشرایطبیهوازیدرون
سیلویامحفظهاینگهداریكردتاباتأثیرمیكروبهایمفیددرونمحیطسیلو،مخلوطمزبور
وموادمكملبخویتخمیرشدهوضمنتخمیر،محصوالتمفیدینظیراسیدهایچرب
وویتامینهایمختلفتولیدشود.درنهایتارزشغذایی،خوشخوراكیوطعمتركیب
حاصلافزایشیافتهوبهراحتیمیتواندبهمصرفخوراکدامهاینشخواركنندهبهویژه

دامهایپرواریبرسد.

ج- تولید بیوگاز از كود و فضوالت
دراینروشمشابهروشسیلوكردن،كودوفضوالتداموطیوربهدرونمحفظههای
مقاومفلزییابتنیهدایتمیشوند.بعدازاقداماتاولیه،مانندنصبتجهیزاتالزموانجام
مواددرون بیهوازی، استانداردهایالزمدرشرایط بارعایت و مربوطه دستورالعملهای
محفظهبهشدتتخمیرشدهوپسازفعلوانفعاالتیگازسوختیمتانازآنخارجمیشود.
بااستفادهازتجهیزاتمناسبولولهكشیوتنظیمفشارگازحاصله،میتوانبهراحتیازآن
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بهعنوانگازسوختیبرایمنازلیامناطقروستاییدورازدسترسبهشبكهگازاستفادهكرد.
بقایایحاصلنیزبعدازخشکكردنبهعنوانكودبدونآلودگیقابلاستفادهبرایمصارف
كشاورزیمیباشد.البتهرعایتنكاتایمنیوفنیدراینروشازاهمیتباالییبرخوردار

بوده،ضمناینكههزینهسرمایهگذاریاولیهآننیزقابلتوجهمیباشد.

د- تولید سوخت بیولوژیک از كود و فضوالت
درسالهایاخیربدلیلتوجهخاصبهسوختهایطبیعیوغیرفسیلیكهدرجهآلودكنندگی
كمتریدارند،استفادهازپسماندهایبیولوژیکحاصلازفعالیتهایدامداریوكشاورزیدر
جهتتولیدایننوعسوختاهمیتویژهایپیداكردهاست.دراینراستانوآوریهایجالبی
صورتگرفتهازجملهساختدستگاههاییاستكهباتولیدگرماوانجامواكنشهایشیمیایی
برپایهتخمیر،منجربهتولیدگازقابلاشتعالوسوختقابلتبدیلبهانرژی)شبیهسوخت
دیزل(میباشد.درنهایتباقیماندهآنكودكهاستریلشدهوشیرابهمسمومآنجداگشتهبه
صورتخشکوبستهبندیشدهقابلحملبهنقاطدوردستجهتمصرفمیباشد.این
دستگاهقابلحملبودهتابتواندفضوالتوضایعاتصنعتدامداریومرغداریرابهسوخت
بیولوژیكیتبدیلنماید.برمبنایاینتكنولوژیازفضوالتوضایعاتدامداریومرغداری
سهمحصولباارزشبهطورهمزمانبدستمیآیدكهشامل:سوختدیزل،گازقابلاشتعال

وكودفرآوریشدهبهداشتیمیباشد.
دستگاهتبدیلكنندهگرمایی–شیمیایی،فضوالتوضایعاتراحرارتمیدهدتاجایی
كهاینموادبهحالتتبخیربرسند.پسازآن،ازتحتفشارقراردادنبخاراتوتفالههای
فضوالتوضایعات،سوختمایعبیولوژیكیتولیدمیگردد.همزمانباتولیدسوختمایع،
تفالههایباقیماندهازفضوالتوضایعاتدرداخلراكتوربهآرامیتغییریافتهوبهكودتبدیل
میشوند.گازهاومایعاتتولیدیباقیماندهیعنیآنهاییكهدرراكتورتحتفشاربهمایع
تبدیلنشدهاند،پسازگذشتنازیکسیستمتصفیهسالمگازی،بهسوختیپاکبرایمصرف
درخودراكتورتیدیلمیشوندكهازاینلحاظمصرفسوختراكتورخودكفامیباشد.

اینتكنولوژیدرصورتحمایتوسرمایهگذاریقابلاستفادهدرهرمزرعهوسایتتولیدی
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میباشد.عالوهبراین،فرآیندتولیدسوختبادستگاهگرمایی-شیمیایی،میكروارگانیسمهای
مضرومولدبیماری،موجوددرفضوالتوضایعاتراازبینبردهوباعثكاهشبیماریها
وانتقالآنهاازمحلدامداریمیگردد.بازدهیاینسوختبیولوژیكیبین30تا50درصد
استكهاینمقداربازدهیبستهبهسنداموطیور،نوعتغذیهوشرایطنگهداریكودوغلظت

موادموجوددرآنمتغیراست.


هـ - تولید ورمی كمپوست از كود و فضوالت
یكیدیگرازروشهایاستفادهازضایعاتكشاورزیوفضوالتداموطیوربهشكلبهداشتی
وبدونعوارضوآلودگی،تولیدورمیكمپوستمیباشد.دراینروشبااستفادهازضایعات
كشاورزیوزبالهخانگیوبااستفادهازیکنوعكرمخاكیبهنامآیزینیافتیدا،یکنوعكودآلیبه

نامورمیكمپوستتولیدمیشودكهازارزشغذاییوكیفیتباالتریبرخورداراست.
ازپسماندهایخانگیو از90درصد انجامگرفتهدركشوربیش بهتحقیقات باتوجه
كشاورزیقابلبازیافتمیباشندكهازاینمیانحدود60تا70درصدآنراموادآلیتشكیل

میدهند.
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كمپوستكردندرواقعبهمعنایتجزیهشدنوتغییرشكلیافتنموادآلیبهموادخاكی
شكلمیباشد.برایتولیدكمپوستخانگی،زنانروستاییمتولیاصلیدراینموضوع
میباشند.لذامیتوانبااستفادهازامكاناتسادهوبایكبرنامهمدونآموزشی،فرآیندبازیافت
پسماندهایخانگیوتبدیلآنهابهكمپوستوكودباكیفیتورمیكمپوستراترویجكردو

درجهتتوسعهكشاورزیپایدارگاممهمیرابرداشت.
ورمیكمپوستیاكمپوستكردنبهوسیلهكرم،روشبسیارآسانیاستكهدرآننهایت
استفادهازضایعاتكشاورزیودامیوزبالههایغذاییصورتمیگیرد.حتیدرمقیاس
كوچکاینروشمناسببرایافرادیاستكهدرخانهدارایباغچهبودهوعملكمپوست

كردنرادراینمحلبهراحتیمیتوانندانجامدهند.
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مزایای استفاده از كود ورمی كمپوست
برخیازمهمترینمزایایتهیهواستفادهازورمیكمپوستبهشرحذیلاست:

1-ایجادارزشافزودهبهمقدارقابلقبول؛درواقعموادیكهدرشرایطعادیفاقدارزش
اقتصادیهستند،یعنیضایعاتكشاورزیوخانگی،درفرآیندتبدیلوفرآوریبهمواددارای

ارزشاقتصادیومزایایمحیطزیستیباالترتبدیلمیشوند.
2-كاهشهزینههایتولیدازطریقعدماستفادهازكودشیمیاییوسمومعلفكش،زیرا

استفادهازورمیكمپوستموجبكاهشرویشعلفهایهرزمیشود.
3-ورمیكمپوستموجبازدیادحاصلخیزیوباروریخاكوافزایشمحصولمیشود.
شواهدبسیاریوجودداردكهغلظتكلسیم،سدیم،منیزیم،پتاسیم،فسفرومولیبدنقابل
جذبدرمدفوعكرمهایخاكیبیشترازمحیطاطرافآنهاست.بهعالوهویتامینب12در

ورمیكمپوستبیشترازسایرخاکهاست.
4-وقتیكمپوستبهخاكهایُرسیاضافهمیشودباعثسبكشدناینخاكهاوزمانیكه

بهخاكهایشنیاضافهشودباعثنگهداریبهترآبدرآنهامیشود.
5-مخلوطكردنكمپوستباخاكموجبجلوگیریازفرسایشوحفظاسیدیتهوسالمت

گیاهوتوسعهریشههادرخاكمیشود.

آب پنیر
روزبهروزبامشخصشدنمضراتتجمعپسماندهایدامیوصنایعغذاییدرمحیط
زیست،حساسیتجامعهودستاندركارانمربوطهافزایشیافتهوتقاضابرایمهاروكنترل
اینپسماندهاافزایشمییابد.شیرخامدارایدوبخشجامدومایعبودهكهعمدهموادموجود
دربخشجامدآنشامل:پروتئین،چربیوموادمعدنیاست.درهنگامتولیدپنیرمقدارقابل
توجهیازاینمواددرساختارپنیرلختهشدهقرارگرفتهوبخشدیگریازآنبههمراهمایعیا
سرمشیربهعنوانباقیماندهبرجایمیماند.مایعبرجایماندهحاویبسیاریازانواعمواد
آلی،معدنیوویتامینهابهویژهویتامینهایگروه"ب"بودهوازنظرارزشغذاییجزءمواد

باارزشبهشمارمیرودكهبابیتوجهیكاملبدورریختهمیشود.
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درواقعآبپنیریکمایعزردرنگومحصولفرعیتولیدپنیرازشیرخاماست.هرساله
مقادیرانبوهیازاینمحصولتوسطكارخانجاتوكارگاههایسنتیتولیدپنیربدونرعایت
موازینبهداشتیوزیستمحیطیبهدرونحوضچههایدفعفاضالب،رودخانههاوحتی
زمینهایعادیرهامیشود.اینرهاسازیغیراصولیباعثفسادمیكروبیوانتشاراین
فسادبهنقاطدیگرازطریقآلودهشدنآبهایجاری،مخازنزیرزمینی،رودخانههاودیگر
اماكنیكهاینمایعبهدرونآنهاراهیابد،خواهدشدكهاینامرمیتواندمعضالتومشكالت

عظیمیرابهبارآورد.
 

ارزش غذایی آب پنیر 
امروزهبهدلیلخواصدرمانیوغذاییباالوحیاتبخشاینماده،آبپنیردراشكال
مختلفشامل:آبپنیرنوشیدنی)نوشابه(،آبپنیرفرآوریشدهومخلوطشدهباسایر
نوشیدنیها،آبپنیرعملآمدهوتخمیرشده)آبپنیرالكتیكی(وباالخرهآبپنیرخشک
)پودرآبپنیر(استفادهمیشود.ارزشغذاییآبپنیربرحسبنوعفرآوریومیزانماده
خشکآنمتفاوتبودهولیبطورمتوسطدرهر100گرمازپودرخشکآبپنیر،موادغذایی

باارزشیبهشرحجدول2یافتمیشود:
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جدول2-تركیباتوارزشغذاییموجوددر100گرمپودرخشکآبپنیر

بامروراعدادجدولفوقمشخصمیشودكهآبپنیرازارزشغذاییباالییبرخورداربودهوبه
جهتتوازنموادمغذیونبودموادمضروتركیبمناسباسیدهایچربضروریاعمازاشباعی
وغیراشباعی،یکمادهمنحصربهفردوارزشمنددررژیمغذاییانسانیودامیبهشمارمیرود.

فواید آب پنیر در مصرف خوراک دام
آبپنیردارایالكتوز،پروتئینهایمحلول،موادمعدنیوویتامینهایمحلولدرآب
میباشدكهاینموادمغذیمیتوانندبخوبیتوسطدامهابخصوصنشخواركنندگانمورد
استفادهقرارگیرند.امروزهمیتوانازآبپنیربهعنواننوشیدنیسالموتازهبرایتغذیهگوساله
هایشیرخوارونوزادسایرنشخواركنندگانبهخوبیاستفادهكرد.حتیدرمواردیمیتواناز
تركیباینمادهباموادسیلویییاموادخوراكیدیگریكهنیازبهغنیسازیدارند،استفادهكرد

وارزشغذاییآنراافزایشداد.
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درمواردیمیتوانبرایتغذیهگوسالههاونوزادانشیرخوارنشخواركنندگان،بهكارخانجات
لبنیسفارشساختپودرپنیرمطابقنیازدامداریارایهكرد.نتایجتحقیقاتحاكیازآناست
كهاستفادهازآبپنیربهصورتآشامیدنیدرتغذیهطیوربسیارموفقیتآمیزبودهودربهبود

سالمتیوایمنیطیورنیزاثراتمثبتیارایهنمودهاست.
درسالهایاخیرتالشهاییدرجهتیافتنموارداستفادهبیشترازاینفرآوردهضایعاتی
صورتگرفتهاست.ازجملهاینكهبعضیكارخانجاتلبنیبهجایپاكسازیآبپنیردر
تأسیساتپاكسازیویژه،اقدامبهاسپریآنرویخوراکدامكردهاندكهروشموثروپر

سودیبرایكارخانهودامدارمحسوبمیشود.

انواع آب پنیر
براساسروشهایمختلفتولیدپنیر،سهنوعآبپنیروجودداردكهشاملمواردزیراست:

1- آب پنیر شیرین        2- آب پنیر ترش         3- آب پنیر صنعتی
آبپنیریكهپسازبستهشدنلختهپنیرتوسطمایهپنیروبدونافزودنمواداضافیبهشیربه
دستمیآید،آبپنیرشیریننامدارد.برایتهیهآبپنیرترشعالوهبراضافهشدنمایهپنیر
بهشیرجهتتولیدلخته،مواددیگرینیزافزودهمیشود،ازجملهمواددیاستازیوالكتیكیكه
ماهیتترشداشتهولذاآبپنیربهوجودآمدهترشخواهدبود.درصورتیكهپروتئینهای
شیرتوسطمواددیگریغیرازمایهدیاستازیواسیدالكتیکرسوبپیداكنند،آبپنیربهدست
آمدهراآبپنیرصنعتیمینامند.آبپنیرشیرینوترشازلحاظالكتوز،اسیدالكتیکومیزان

امالحباهممشابههستند.الكتوزآبپنیربهآسانیتخمیرمیشود.
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ویژگی های تغذیه ای آب پنیر
به نسبت پنیر درآب موجود فسفر و محلول،كلسیم ویتامینهای چربی، انرژی، میزان
شیركمتراست.ازاینفرآوردهاغلبدرسیستمهایتغذیهایمرطوبمخصوصدامهاو
نشخواركنندگاناستفادهمیشود.آبپنیرازنظرپروتئیننسبتبهشیرضعیفتراست،اما
بیشترپروتئینآنازنوعبتاالكتوگلوبولیناستكهكیفیتبسیارخوبیداشتهوباعثتوسعه
وبهبودایمنیمصرفكنندهمیشود.همچنینحاویمقادیرنسبتًازیادیازاسیدهایآمینه
سیستئینومتیونینكهبسیارحائزاهمیتاست،میباشند.بنابراینارزشغذاییپروتئینآب
پنیردرمجموعبسیارمطلوببودهوبهترینموردمصرفبرایجایگزینشیردرگوسالههای

جوانمیتواندباشد.
امانكتهقابلتوجهدرموردآبپنیرایناستكهبرخالفپروتئینهایشیرپسچرخ،
پروتئینآبپنیردرمعدهلختهنشدهوممكناستدرصورتمصرفزیادمنجربهمشكالت
گوارشیشود.همچنینمیزانسدیماینمحصولباالبودهوبایدبهاثرآندرجیرهوسیستم
گوارشحیوانتوجهشود.ازنظرخوشخوراكی،آبپنیرنوعشیرینخوشخوراکترازنوع
ترشواسیدیآناستوسطحمصرفباالتریدرجیرهدارد.میزانمصرفمعمولوقابل

توصیهاینمحصولبهشرحجدول3ذكرشدهاست.

جدول3-میزانمصرفتقریبیآبپنیردرگونههایمختلف)بهصورتدرصدازجیرهمتراكم(
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روش های مختلف مصرف آب پنیر
1(بصورت مایع:استفادهازآبپنیربصورتمایعارزانترینراهمصرفاینمادهمیباشد.از
آنجاكهخشکیاتغلیظكردنآبپنیرمستلزمصرفهزینهزیادبودهونیازمندوجودتكنولوژی
خاصیمیباشد،استفادهازآبپنیربههمانصورتیكهتولیدمیشود،بایستیبیشترمورد

توجهقرارگیرد.
2( بصورت خشک شده:بهعلتاینكهآبپنیرمایعرابرایمدتطوالنینمیتوان
ذخیرهكردوحملونقلآنتقریبًامشكلاستآنراخشکمینمایند.هزینهتولیدآبپنیر
خشکتقریبًابرابرهزینهخریدسایرمنابعانرژیزامانندذرتوجومیباشد.ازآبپنیرخشک

بیشتردرجایگزینشیرگوسالههایشیریودركنسانترهگاوهایپرتولیداستفادهمیشود.
3( بصورت تغلیظ شده:تغلیظنمودنآبپنیرسهمزیتعمدهدرپیدارد:

الف(كاهشهزینهحملونقل
ب(افزایشمصرفمادهخشکآبپنیرتوسطحیوان

ج(افزایشزماننگهداریوذخیره.
۴( استفاده در سیلو: بهعلتاینكهآبپنیرمنبعخوبكربوهیدراتقابلتخمیر)الكتوز(
است،افزودنآنبهسیلوباعثتخمیرسریعتروكاملتر،كاهشبیشتراسیدیته)كیفیتبهتر
سیلو(،افزایشمقداراسیدالكتیکسیلووافزایشقابلیتهضمسیلومیگردد.مخصوصًادر
موردموادخشبیكهكربوهیدراتقابلتخمیركمیدارند،استفادهازآبپنیردرتهیهسیلوی

آنهاتوصیهمیشود.
۵( بصورت تخمیر، تغلیظ و آمونیاکی شده:برایتولیدیکمكملنیتروژنیبرایگاوها،
آبپنیرراتخمیروتغلیظنمودهوبهآنآمونیاکمیافزایند.دراثرتخمیر،اسیدالكتیکتولید
شدهواسیدیتهفرآوردهپایینمیآیدكهافزودنآمونیاکباعثمتعادلشدناسیدیتهآنمیشود.
۶( بلوک های لیسیدنی:توسطحرارت،مقدارآبرادرآبپنیربه2۵تا3۵درصدمیرسانند،
سپسمحصولداغرادرقالبهایمخصوصمیریزند.دراثرسردشدن،محتویاتآنبه

شكلجامددرمیآیدكهمیتوانآنرابهصورتبلوکلیسیدنیدراختیاردامقرارداد.
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7( سایر روش ها:توسطاولترافیلتراسیونپروتئینآبپنیرراجدانمودهودرتغذیهانسان
مورداستفادهقرارمیدهند.مایعباقیماندهراتغلیظنمودهوباافزودنآمونیاکبهآن،بهعنوان
منبعانرژیوپروتئیندرتغذیهداماستفادهمینمایند.تخمیرآبپنیربهمنظورتولیدپروتئین
تکیاختهای،انواعالكلها،اسیدالكتیک،اسیدسیتریک،اسیدآسكوربیک)ویتامینث(،بعضی

آنزیمها،ویتامینب12وسایرموادمغذینیزصورتمیگیرد.

توصیه هایی درمورد مصرف آب پنیر مایع
1(بهتراستآبپنیربهصورتروزانهوتازهتهیهگردد.

2(برایعادتدادندامهابهآبپنیر،بهتراستدرطول2الی3هفتهمقدارمصرفآنرا
بهتدریجافزایشداد.

3(برایتشویقدامهابهمصرفآبپنیردرروزهایاول،بهتراستدسترسیبهآب
محدودشود.وقتیكهدامهابهخوردنآبپنیرعادتنمودند،آببایستیبهطورآزاددر

اختیارآنهاقرارگیرد)مخصوصًادرموردآبپنیراسیدی(.
۴(آبپنیرنبایددرسیلوهاومخازنسیمانیذخیرهشود.برایذخیرهوانتقالآبپنیر،باید

ازموادمقاومبهاسیدمانندپالستیکوموادگالوانیزهاستفادهشود.
۵(تانکهایذخیرهوانتقالآبپنیربهتراستهرروزتمیزشوند.

۶(درهنگامتغذیهآبپنیربایستیازجیرههایكاماًلمتعادل)مخصوصًاازنظركلسیمو
فسفر(استفادهنمود.

موارد منع مصرف آب پنیر
فیبرمنبعاصلیانرژینشخواركنندگاناست؛لذاعرضهناگهانیمقادیرزیادآبپنیر)الكتوز(
باكاهشوحذففیبرجیره،باعثاختاللهضمیداممیشود.الكتوزسریعترازفیبرهضم

شدهوامكانداردمنجربهتولیداسیدوگاززیادوایجاداسیدوزونفخشود.
گاوهاییكهآبپنیرراازداخلظرفمصرفمیكنند،تمایلزیادیبهلیسیدنتهظرف
دارندكهاینامرممكناستباعثورودبرخیازموادمضربهبدنشود.میتواناینمشكل
راباقراردادنیکمحدودكنندهپالستیكیتهظرفیاانداختنیکتكهتختهشناوررویسطح
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آبپنیراینمشكلرابرطرفكرد.
مصرفآبپنیربهصورتمایعمشكالتیرابههمراهدارد.مهمترینمشكلآبپنیرمایع،
مقدارآبزیادآن)93درصد(است.بهخاطرحجمزیادآن،حملونقلآنازمحلتولیدبه

دامداریمستلزمصرفهزینهزیادوتأسیساتویژهاست.
شلوآبكیشدنمدفوعنیزیكیدیگرازمعایباستفادهازآبپنیرمایعاست.اگرآبپنیرمایع
بیشاز3۶ساعتدردمایمحیطنگهداریشوداسیدیتهآنكاهشیافتهوممكناستبهراحتی
توسطدامهامورداستفادهقرارنگیرد.درصورتعادتندادنتدریجیدامهابهآبپنیر،ممكن

استاختالالتیمانندسرگیجه،اسهال،نفخوبادكردنشكموكاهشوزنبروزنماید.
درواقعبهعلتپایینبودنمیزانمادهخشکآبپنیر،انتقالآندرمسافتبیشاز50
كیلومتربهصرفهنمیباشد،بنابرایندرتغذیهگوسالهتنهاازپودرآبپنیراستفادهمیشود.از
طرفدیگرچونانرژیموردنیازبرایخشکكردنخیلیباالبوده،استفادهازآبپنیرتغلیظ

شدهتوصیهمیشود.
بهعلتمقادیرباالیالكتوزآبپنیرخشکشده،نمیتوانازآنبهمیزانزیادبرایتهیه
مادهجایگزینشیراستفادهنمود.همچنینپودرآبپنیرجاذبرطوبتبودهونگهداریآندر

حالتفیزیكیمطلوب،مشكلاست.

پودر ضایعات کشتارگاهی
منابعپروتئینیموردنیازتغذیهدام،طیوروآبزیانبهجهترقابتباتغذیهانسانیروزبهروز
مشكلتروباهزینههایباالترتهیهمیشوند.بااستفادهازمنابعپروتئینیجانبیایجادشدهاز
فرآوریمحصوالتكشتارگاهیومنابعدریایی،میتوانبهرفعبخشیازاینكمبودهاكمک
كرد.ضمناینكهاستفادهازاینموادباعثكنترلموادزایدوپسماندهاشدهوازنظراقتصادی
نیزكاماًلبهصرفهبودهوهزینهتأمینخوراکحیواناترابهطورقابلتوجهكاهشمیدهد.
اجزایدرونیبدنطیور،امعاءواحشایغیرخوراكی،رودههاواجزایدستگاهگوارش،خون،
استخوان،پرودیگرباقیماندههایبدنحیواناتكهدرتغذیةانسانمورداستفادهنیستند،بعداز

عملآوریوپختنواستریلكردن،بهراحتیدرتغذیهداموطیوربهكارمیروند.



31

اینموادرانمیتوانبهصورتتازهبهمصرفحیواناترساند.چونازلحاظبهداشتیباعث
آلودگیوبیماریآنهاشدهوگذشتهازآنازنظرنگهداریوحملونقلنیزامكاناستفادهازاین
موادبهصورتتازهوجودندارد.امااینگونهباقیماندههاراجمعآوریكردهوپسازپختنو

خشکكردنبهصورتپودردرآوردهوآمادهمصرفمیكنند.

اهمیت غذایی پودر ضایعات کشتارگاهی در تغذیه دام
اینفرآوردهفرعیبهدلیلداشتنبرخیازاسیدهایآمینهضروریوهمچنینبهدلیلداشتن
مقادیرفراوانكلسیموفسفروانرژیبهعنوانیکمادهغذاییباارزشدرتغذیهانواعدامو
طیوروآبزیانموردتوجهمیباشد.بهطوركلیتنوعتركیباتشیمیاییبهخصوصمیزان
پروتئین،چربیواسیدهایآمینهپودرضایعاتكشتارگاهیطیوربهنوعوتركیبمادهخامبه
كاررفتهدرتهیهاینمحصول،زماننگهداریموادخامقبلازتهیه،روشعملآوریمحصول،
میزانفشارودمادرحینتهیهومیزانخاكسترموجوددرمادهخامبكاررفته،بستگیدارد.
محتوایموادمغذیپودرضایعاتكشتارگاهیبستهبهنوعمادهخاموروشتهیهبسیارمتنوع
بودهودامنهمیزانپروتئینخامآناز11تا63درصد،چربیاز17تا59درصد،كلسیماز0تا
9درصدوفسفراز2تا2/5درصدمیباشد.تركیبوتوازناسیدهایآمینهآننسبتبهپودر

گوشتواستخوانبهترامانسبتبهپودرماهیوكنجالهسویاكمتراست.
اكثرپرورشدهندگانجوجهگوشتیبرایتأمینپروتئینموردنیازطیورخودازكنجالهسویا
كهدارای44تا48درصدپروتئیناست،استفادهمیكنند.باتوجهبهاینكهقیمتپودرضایعات
كشتارگاهیطیورنسبتبهكنجالهسویاحدود61درصدارزانتراست،بنابرایناستفادهازاین
منبعپروتئینیمیتواندتاحدودزیادیدركاهشهزینههایجیرهغذاییواقتصادینمودن

تولیدگوشتیاتخممرغموثرباشد.
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جمع بندی پایانی
1-فرآوریپسماندهاوضایعاتكشاورزی،دامیوآبزیان،راهحلمناسبیبرایرهاییاز
آلودگیزیستمحیطیواستفادهمجددواقتصادیازآنهادرتغذیهدام،طیوروآبزیانیادر

صنایعوابستهمیباشد.
2-ضایعاتوپسماندهایكشاورزیمعمواًلدرمحلتولیدتجمعپیداكردهوبههمانشكل
اولیهقابلاستفادهیاحملونقلنبودهوبهراحتیفاسدشدهوبایستیمعدومیادفنشوند.امادر
صورتفرآوریمناسب،تبدیلبهمحصوالتارزشمند،ماندگاروقابلاستفادهشدهوعالوهبر
آنقابلیتانتقالبهمكانهایدیگرجهتاستفادهدرتغذیهداموطیوریاآبزیانراخواهندداشت.
3-راههایمختلفیبرایبهبودكیفیت،فرآوریوقابلاستفادهكردنضایعاتوپسماندهای
كشاورزیوجودداردكهمهمترینآنهاشامل:شستشودادن،خشکكردنیاحرارتدادن،
غنیسازیباموادمكمل،سیلوكردن،مخلوطكردن)باموادباكیفیتتریابایكدیگر(،پختنو

ضدعفونیكردنمحصولمیباشد.
4-مهمترینضایعاتوپسماندهایقابلاستفادهدراستانقمبجزمحصوالتزراعیومیوه
هایباغیكهدرسطحمزارعوباغاتبهطورمستقیمقابلاستفادههستند،شامل:ضایعات
پسته،فضوالتدامی،آبپنیر،ضایعاتكشتارگاهیداموطیوروپسماندهایصنایعغذایی
وخوراكیهستند.ضمنابخشیاززبالههایشهرینیزكهحاویبقایایمیوهوسبزیومواد
غذاییقابلبازیافتهستندنیزقابلاستفادهدرچرخهفرآوریمجددبهمنظورخوراکدام،

طیوروآبزیانمیباشند.
5-بهمنظوربهرهگیریازضایعاتوپسماندهایموجوددرمنطقهزندگیخودویافتن
بهترینروشبرایفرآوریواستفادهمجددازاینمواددرتغذیهدام،طیوروآبزیانواخذ
مشاورهمناسببهمدیریتهماهنگیترویجسازمانجهادكشاورزیاستانقممراجعهنمائید.


