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کاوه احمدی،
سید سعید موسوی،  
محمدحسین نعمتی، 
سعیدباقری، نواب اوصانلو

تامین خوراک و علوفه قسمت اعظم هزینه های پرورش دام، طیور و آبزیان را شامل می شود. 
عمده اقالم و نهاده های مصرفی خوراک شامل ذرت، سویا و جو می باشد که اغلب وارداتی بوده 
( وارد  می  شود. از طرفی  و سالیانه  به میزان حدود 13 میلیون تن )با ارزبری حدود 4 میلیارد دالر
حدود 35 درصد محصوالت کشاورزی به ضایعات و زایدات تبدیل شده و هر سال حدود 5 تا 
10 میلیارد دالر ضرر و زیان به کشاورزی کشور وارد می شود. برخی از این ضایعات و زایدات دارای 
آبزیان  ارزش غذایی باالیی بوده و در صورت فرآوری صحیح و استفاده در خوراک دام،  طیور و 
قابل استفاده بوده وسبب کاهش واردات نهاده و نیز کاهش هزینه تمام شده خوراک و نیز 

کاهش زیان اقتصادی می شود.

بیانمسئله:

 میزان واردات نهاده ها به میلیون تن و میزان خروج ارز به دالر در سال 1399 شکل1

جایگزینیذرتو
سویاباضایعاتوزائدات
کشاورزیفراوریشدهدر

خوراکدام،طیور
وآبزیان

ذرتسویاجوجمع

2.5 میلیارد دالر

794 میلیون دالر
457 میلیون دالر

3.74 میلیارد دالر
آمار سال 1399

میزان خروج  ارز برای نهاده ها

ذرت: 2.5 میلیارد دالر

794 میلیون دالر سویا: 

جو: 457 میلیون دالر

3.74 میلیارد دالر جمع: 
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معرفیدستاورد
بـا  کشـاورزی  زایـدات  و  ضایعـات  فـرآوری  حاضـر،  فنـاوری  در 

روش هایی نظیر خیسـاندن در آب و یا قلیا، حرارت و پختن، اسـتفاده 

از آنزیم های مخصوص  و فرآوری بیولوژیک انجام شده است. هر یک 

از این زیست توده ها بسته به نوع و میزان مواد ضد مغذی احتمالی 

موجـود و یـا فیبـر محدودیـت اسـتفاده داشـته و بـا روش هـای فـرآوری 

می تـوان ایـن محدودیت هـا را کاسـت و یـا از بیـن بـرد. می تـوان تـا 45 

درصـد جیـره  پایانـی طیـور را از ضایعـات بوجـاری گنـدم اسـتفاده نمـود. 

همچنیـن بـا اسـتفاده از مولتـی آنزیـم فیتـاز دار در جیره طیـور می توان 

حـدود 30 تـا 40 درصـد از ذرت و حـدود 6 درصـد از مصـرف سـویا صرفـه 

جویـی نمـود. بـه همیـن ترتیـب اسـتفاده از ضایعـات لوبیـای فـرآوری 

شـده و کنجالـه کنجـد و کنجالـه  کلـزا سـبب کاهـش میـزان اسـتفاده 

از سـویا تـا حـد 20 درصـد مـی شـود. ضایعـات آالیـش ماهـی نیـز پـس از 

پختـن و آسـیاب میتوانـد جایگزیـن کل دی کلسـیم جیـره گـردد. 

فرایندتجاریسازی
در  دانه  دیبا  برند  با  محصول  تجاری  تولید  فرآیند   1390 سال  از 

شده  آغاز  دامپزشکی  سازمان  از  تولید  مجوز  اخذ  با  کارخانه  محل 

است. این شرکت در محل شهرک صنعتی سلطانیه مبادرت به خرید 

زمین جهت احداث کارخانه نموده است و تمامی استعالم های الزم 

اخذ شده و طبق قرارداد با ستاد توسعه زیست فناوری این تولیدات 

انجام می شود. این فراورده ها مورد تایید موسسه تحقیقات علوم 

دامی کشور و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان 

نیز می باشد. 

پتانسیلاقتصادیواثربخشی

کمــک در کاهــش واردات ســالیانه  ذرت و ســویا: بــه ترتیــب 1 تــا 1.5میلیون تن و 500هزارتن  

استفاده از ضایعات و زایدات کشاورزی و کمک به کاهش خسارت اقتصادی  وزیست محیطی به میزان حدود 1میلیارد دالر

امــکان اســتفاده بیــن 20 تــا 60 درصــد از ضایعات و زایدات فرآوری شــده در جیــره های دام و طیور وآبزیان

 کاهــش 10 تــا 30 درصــدی هزینــه تمــام شــده جیــره به میزان تقریبی 10 تا 30 هــزار ریال در هر کیلو 

کارآفرینــی و کمــک بــه اقتصــاد مقاومتــی و نیــز تولید دانش بنیان و صادرات محصوالت به کشــورهای همســایه
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آمار سال 1399

ذرتسویاجوجمع

9.78 میلیون تن

1.82 میلیون تن
1.84 میلیون تن

13.43 میلیون تن

میزان خروج  ارز برای نهاده ها

ذرت: 9.78 میلیون تن

1.82 میلیون تن سویا: 

1.84 میلیون تن جو: 

13.43 میلیون تن جمع: 


