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  مكملهاي پروتئيني
  

  اهميت خوراكهاي پروتئيني
از آنجا كه خوراكهاي پروتئيني معموال گرانتر از خوراكهاي انرژي زا هستند ، مصرف آنها به 

  .مقدار كافي ، و نيز جلوگيري از مصرف بي رويه آنها از نظر اقتصادي اهميت دارد
شده باشند ، در گروه خواركهاي وزن آنها از پروتئين خام تشكيل % 20خوراكهايي كه بيش از 

خوراكها يا مكملهاي پروتئيني را ميتوان به چهار دسته طبقه . پروتئيني طبقه بندي ميشوند
) 4مواد ازته غير پروتئيني و ) 3پروتئينهاي حيواني ، ) 2پروتئينهاي گياهي ، ) 1: بندي نمود

  .پروتئين تك سلولي 
انه هاي روغني و مابقي آن از فرآورده هاي قسمت اعظم پروتئينهاي گياهي از كنجاله د

خوراكهاي پروتئيني حيواني شامل اعضاء و بافتهاي حيواني غير . فرعي آسياب تشكيل ميشود
قابل مصرف براي انسان و نيز الشه هاي ضبطي و حيوانات و آبزيان غير خوراكي براي انسان  

  .تهيه ميشود
  

  :پروتئين هاي گياهي
رد نياز حيوانات ، بويژه نشخواركنندگان از طريق پروتئينهاي گياهي قسمت اعظم پروتئين مو

پروتئين هاي گياهي معموال در بخشهايي از گياهان متمركزند كه از نظر . تامين ميشود
اگرچه گياهان در مقايسه با بافتهاي . متابوليسم فعاليت بيشتري دارند ، مانند برگها و دانه ها

 ، ولي به علت مصرف فراوان آنها توسط حيوانات ، كميت حيواني پروتئين كمتري دارند
. پروتئين هاي گياهي مصرفي توسط حيوانات به مراتب بيشتر از پروتئينهاي حيواني است

كنجاله دانه هاي روغني ، و بعضي از فرآورده هاي فرعي آبجوسازي ، الكل سازي ، نشاسته 
ستند كه در ادامه به شرح آنها سازي و آردسازي از جمله خوراكهاي پروتئيني مهم ه

  .ميپردازيم
  

   )Oilseed meals( كنجاله دانه هاي روغني 
تعدادي از انه هاي روغني براي استحصال روغنهاي گياهي قابل مصرف در تغذيه انسان ، 

در روغنكشي از اين . روغنهاي مخصوص تهيه رنگهاي روغني ،  و روغنهاي صنعتي توليد ميشود
اين كنجاله ها . نيز توليد ميشود) كنجاله ها( ت فرعي غني از پروتئين دانه ها ، محصوال

خوراكهايي بسيار ارزشمند براي انواع دام ، طيور و آبزيان بوده و شامل كنجاله سويا ، كنجاله 
تخم پنبه ، كنجاله نارگيل ، كنجاله بذرك ، كنجاله بادام زميني ، كنجاله منداب ، كنجاله 

  .جد و كنجاله آفتابگردان ميشودگلرنگ ، كنجاله كن
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روش ) 2روش حالل ، ) 1: استخراج روغني از اين دانه ها به يكي از اين روشها انجام ميشود 
  .روش اكسپلر) 3هيدروليكي يا مكانيكي ، 

   )Solvent Extraction( استخراج با حالل 
شته و سپس به در اين روش ابتدا دانه هاي ورغني در اثر عبور از الي غلتك شكاف بردا

سپس از تعدادي غلتك .  درجه سانتي گراد قرار ميگيرند 60 دقيقه تحت حرارت 10مدت 
 45پولكها تا . در ميĤيد ) Flaked( هاي خرد كننده عبور كرده و ضمن آن بصورت پولكي 

در اين . درجه سانتي گراد سرد ميشود و سپس به قسمت استخراج روغن منتقل ميگردد
  .استخراج ميشود) حالل ( ط هگزان بخش ، روغن توس

پولكهاي روغنكشي شده به خشك كن منتقل شده و سپس به دستگاه برشته كن انتقال ميابد 
اين فرآورده كنجاله نام دارد كه ممكن است پلت . و پس از سرد شدن ، خرد ميگردند

  . گردد ، يا بصورت خرد شده به بازار عرضه شود
  

   ) Hydraulic Extraction (استخراج به روش هيدروليكي 
در روش هيدروليكي كه به روش قديمي و روش مكانيكي نيز مرسوم است ، دانه هاي 

سپس مواد . روغني خام مراحل شكاف داده شدن ، پولكي شدن ، و خرد شدن را طي ميكنند
 دقيقه تحت حرارت خشك و 90پولكي به مخازن پخت انتقال يافته و در اين بخش به مدت 

  .قرار ميگيردبخار 
بعد از پخت ، پولكهاي حرارت ديده بصورت تكه اي در آمده و در پارچه هاي ضخيم بسته 

اين مرحله . بندي شده و براي استخراج مكانيكي روغن تحت پرس هيدروليكي قرار ميگيرد
اين . پس از استخراج ، كنجاله هاي روغنكشي شده خرد ميشوند. يك ساعت طول ميكشد

كنجاله هايي كه با روش .  درصد روغن داشته باشند8 تا 5ن است كنجاله ها ممك
هيدروليكي تهيه ميشوند ، حاوي چربي بيشتر و پروتئين كمتر از كنجاله هايي است كه در 

 درصد 1در روش حالل كنجاله به دست آمده حاوي كمتر از ( روش حالل به دست ميĤيد 
  ).چربي است

  
   )Expeller Extraction( روش اكسپلر 

 درصد كاهش 2در اين روش دانه هاي روغني خام را ابتدا شكاف داده و رطوبت آنها را تا 
سپس دانه هاي خشك را بصورت داغ به دستگاهي مجهز به جداره هاي حاوي بخار . ميدهند

دستگاه حرارت دهنده دانه هاي شكاف . كه باالي دستگاه اكسپلر قرار دارد منتقل ميكنند
  . دقيقه بهم ميزند تا درجه حرارت تمام دانه ها يكنواخت گردد15 تا 10 دار را براي مدت

از مخزن حرارت دهنده ، دانه ها به بخش اكسپلر كه استوانه اي است حاوي يك مارپيچ 
با حركت چرخشي مارپيچ حلزوني فشار ايجاد ميشود و عامل فشار . حلزوني ، منتقل ميگردد
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 دانه هاي ورغنكشي شده بصورت پولكي دستگاه .موجب خروج روغن از دانه ها ميشود
مقدار روغن استخراج شده در . اكسپلر را ترك ميكنند كه در مرحله بعدي خرد ميگردند

 درصد چربي با روش حالل كه در 5 تا 4( روش اكسپلر تقريبا مشابه روش هيدروليكي است 
  ).چربي دارد% 1آن كنجاله كمتر از 

  
   )Soybean Meal = SBM( كنجاله سويا 
و استخراج روغن خوراكي از آن از روزگاران قديم در خاور دور ) لوبياي روغني ( كشت سويا 

 درصد پروتئين خام است و بر 42دانه سويا بر اساس ماده خشك حاوي . رايج بوده است
در .  درصد پروتئين خام ميباشد50 تا 41حسب روش روغنكشي ، كنجاله بدست آمده حاوي 

نجاله سويا فراوانترين و مرغوبترين مكمل پروتئين گياهي است ، بطوري كه حال حاضر ك
  .  فرض ميشود و ساير خوراكهاي پروتئيني گياهي با آن قياس ميگردند100ارزش آن معادل 

 8 تا 5 درصد پروتئين خام و 44 تا 41كنجاله سوياي به دست آمده از روش هيدروليكي حاوي 
 درصد 50 تا 44اليكه كنجاله سوياي حاصل از روش حالل حاوي در ح. درصد چربي خام ميباشد

الياف خام كنجاله سويا كمتر از كنجاله ساير .  درصد چربي خام است1پروتئين خام و كمتر از 
مجموع مواد غذايي قابل هضم كنجاله .   درصد تجاوز نميكند7دانه هاي روغني بوده و از 

 درصد ، و فسفر آن حدود 3/0لسيم در اين خوراك ميزان ك.  درصد ميباشد80 تا 71سويا ، 
  . درصد است65/0

علي رغم اينكه كنجاله سويا از نظر محتواي پروتئين خام و مرغوبيت پروتئين ، بهترين مكمل 
. پروتئين گياهي محسوب ميشود ، اما از نظر دو اسيدآمينه سيستين و متيونين كمبود دارد

كه قادر به سنتز اسيدهاي امينه ضروري نميباشند ، بايد لذا در جيره طيور و تك معده ايها 
اين اسيدهاي بصورت مكمل به جيره غذايي اضافه شوند ، و يا از طريق خوراكهاي ديگر ، مثل 

  .، پودر ماهي تامين گردند
است كه اين مواد  )  inhibitors( كنجاله سويا حاوي تعدادي مواد سمي ، محرك و بازدارنده 

در تغذيه حيوانات ، فقط وجود مواد . ي زا ، گواترزايي و ضد انعقاد دارندخصوصيات الرژ
از اين مواد عامل ضد .  نوع از آنها شناخته شده است اهميت دارد6بازدارنده پروتئاز كه 

. و عامل ضد كيموتريپسين از اهميت ويژه اي برخوردارند ) antitrypsin factor( تريپسين 
حرارت پخت در روش هيدروليكي تا حد زياد موجب . ز نيز ميباشدكنجاله سويا حاوي اوره آ

خنثي سازي اين عوامل نا مطلوب ميشود ، اما براي بي ضرر كردن كنجاله سويا ، معموال آنرا 
پس از استحصال حرارت كافي ميدهند تا عوامل ضد پروتئازهاي مضر ، منعقد و خنثي 

  .گردند
 و كنجاله حرارت نداده موجب به تاخير انداختن ثابت شده است كه مصرف دانه خام سويا
علت اصلي به تاخير افتادن رشد ، وجود عوامل . رشد حيوانات تك معده اي و طيور ميشود
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در تغذيه . بازدارنده پروتئازها و در نتيجه اختالل در هضم پروتئين ها ميباشد
، ) ي محسوب ميشوند به جز نوزاد آنها تا سن سه ماهگي كه تك معده ا( نشخواركنندگان 

وجود عوامل بازدارنده پروتئازها اهميت ندارد، چون احتماال اين مواد قبل از رسيدن به 
بنابر اين حرارت دادن كنجاله سويا و . شيردان و روده باريك ، در شكمبه متالشي ميشوند

ا ، براي تك معده ايه. ساير خوراكها براي مصرف در تغذيه نشخواركنندگان ضرورت ندارد
حرارت دادن بايد با رعايت اصول خاصي انجام شود ، زيرا حرارت زياد بعضي اسيدهاي امينه 

  .از جمله ، ليزين و آرژنين را غير مفيد ميسازد
ذرت نيز از نظر . كنجاله سويا از لحاظ دو اسيدآمينه سيستين و متيونين كمبود دارد

ي غذايي كه از ذرت و كنجاله سويا به بنابر اين در جيره ها. اسيدآمينه ليزين كمبود دارد
مقدار فراوان استفاده ميشود ، كمبود اين اسيدهاي امينه بايد از طريق مكمل سنتز شده 

 و Bكنجاله سويا از نظر ويتامينهاي گروه . اسيدهاي امينه مذكور يا پودر ماهي جبران شود
  .معده ايها اهميت داردتمام اين كمبودها فقط در جيره تك .  نيز كمبود داردKويتامين 

  
   )Cottonseed Meal = CSM( كنجاله تخم پنبه 

اما به علت عدم . بر طبق شواهد تاريخي ، روغن اولين بار از تخم پنبه استخراج گرديد
.  ميالدي از آن به عنوان كود استفاده ميشد1900آگاهي از خواص كنجاله حاصل ، تا اوايل سال 

يجه رسيده بودند كه كنجاله تخم پنبه موجب كوري و سقط بعضي از دامداران به اين نت
اما بعدها ايستگاه هاي تحقيقاتي دريافتند كه مصرف كنجاله . جنين دامهاي آبستن ميشود

  .تخم پنبه در يك جيره متعادل بسيار سودمند ميباشد
  : مراحل تهيه كنجاله تخم پنبه عبارت است از 

  پاك كردن بذور )1
 پوست كني بذور )2

 ادن مغز بذورشكاف د )3

 استخراج روغن به يكي از روشهاي حالل ، مكانيكي يا مكانيكي و حالل  )4

 آسياب كردن تفاله باقي مانده و تهيه كنجاله تخم پنبه )5

 درصد 50تا ) كنجاله تخم پنبه با پوسته (  درصد 22ميزان پروتئين خام در كنجاله تخم پنبه از 
همچنين محل جغرافيايي كشت پنبه روي . ير استمتغ) كنجاله تخم پنبه كامال پوست گرفته ( 

  .پروتئين خام كنجاله تخم پنبه توليدي تاثير دارد
براي حيوانات تك معده اي ، كنجاله تخم پنبه از لحظ اسيد آمينه هاي ليزين و تريپتوفان و نيز 

اوي اما اين خوراك از نظر فسفر غني بوده و نيز ح.  و كلسيم كمبود داردD و Aويتامينهاي 
ميباشد كه مقدار آن بر حسب نوع بذر و روش  ) gossypol( يك ماده سمي به نام گوسيپول 

  .عمل آوري متغير است
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در حال حاضر وقتي از كنجاله تخم پنبه به مقدار زياد در جيره تك معده ايها استفاده ميشود 
  .ا خنثي كند، بايد به جيره مكمل آهن افزود تا آهن با گوسيپول باند شود و سميت آنر

 14 تا 10 درصد ، الياف خام 70 تا 61كنجاله تخم پنبه  ) TDN( مجموع مواد غذايي قابل هضم 
 درصد و معموال 50 تا 22 درصد ، و پروتئين خام آن 2/1 درصد ، فسفر 16/0درصد ، كلسيم 

ر اين به بناب. كنجاله تخم پنبه از لحاظ اسيدآمينه ليزين كمبود دارد.  درصد ميباشد41 تا 36
قابليت ( ، الياف خام باال ) در مقايسه با كنجاله سويا ( علت نامرغوب بودن پروتئين خام 

و نيز در برداشتن سمي به نام گوسيپول ، مصرف كنجاله تخم ) هضم كمتر از كنجاله سويا 
 درصد بخش مكمل پروتئين جيره 30 تا 25پنبه در جيره طيور و تك معده ايها بايست تا حد 

  .دود شودمح
تغذيه كنجاله تخم پنبه به .  درصد گوسيپول است2/0 تا 03/0كنجاله تخم پنبه معمولي حاوي 

نشخواركنندگان از لحاظ گوسيپول محدوديتي ندارد، ولي غير نشخواركنندگان بر حسب سن 
افزودن فرو . و گونه نسبت به مقدار اين سم در جيره غذايي حساسيت نشان ميدهند

  . آهن و گوسيپول ، خطر اين سم را خنثي ميكند1:1به ميزان  ) So4Fe( سولفات 
مصرف زياده از حد كنجاله تخم پنبه در گاوهاي شيري موجب سختي چربي شير گشته و 

همچنين كنجاله تخم . ميدهد) پيه ( كره به دست آمده از چنين شيري طعم چربي حيواني 
  .مراه خوراكهاي ملين مقيد استپنبه يبوست آور است و مصرف آن در حد مناسب به ه

  
   ) Linseed Meal = Flaxseed Meal( كنجاله بذرك يا كنجاله تخم كتان 

كتان را در امريكا براي . يك فرآورده فرعي كشت كتان است) بذرك ( كنجاله بذرك 
روغنكشي از . استحصال روغن از بذر ان و نيز كنجاله تخم كتان براي تغذيه دام كشت ميكنند

. انجام ميشود) حالل ( يا جديد ) مكانيكي يا هيدروليكي ( كتان به يكي از دو روش قديمي تخم 
پرورش دهندگان اسب كنجاله بذرك به دست آمده از روش قديمي را ترجيح ميدهند ، 
زيرا معتقدند كه اين نوع كنجاله به علت داشتن مقدار بيشتري موسين ، موجب شاداب و 

  .يي اسب ميشودبراق جلوه دادن پوشش مو
كنجاله بذرك يك پس مانده ريز آسياب شده است كه پس از استخراج روغن از تخم كتان 

 درصد 42/0الياف خام ، % 9 درصد پروتئين خام ، 38 تا 34كنجاله بذرك . به دست ميايد
كنجاله بذرك از لحاظ اسيدهاي امينه ليزين و تريپتوفان .  درصد فسفر دارد87/0كلسيم ، و 

 نيز فقير بوده و از نظر كلسيم و Dاين خوراك از نظر كاروتن و ويتامين .  استفقير
اين كنجاله ملين است ، لذا براي مصرف با بعضي .  متوسط ميباشدBويتامينهاي گروه 

بعضي تحقيقات نشان داده است كه كنجاله . خوراكهاي يبوسب آور بسيار نافع ميباشد
  .ا سلنيم مفيد استبذرك در ممانعت از بروز مسموميت ب
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.  درصد لعاب است10 تا 3بر خالف ساير كنجاله هاي دانه هاي روغني ، كنجاله بذرك حاوي 
تك معده ايها و طيور قادر به هضم لعاب نبوده ، ولي اين ماده در شكمبه نشخواركنندگان 
توسط ميكروارگانيسم ها هضم ميگردد، لعاب در شكمبه آب جذب كرده و حجم محتويات 

اين امر موجب ميگردد خوراك مصرفي بيشتر در شكمبه بماند و . را افزايش ميدهدآن
بنابر اين ميتوان گفت كه مصرف كنجاله بذرك . بيشتر در معرض تجزيه ميكروبي قرار گيرد

به همراه مواد خشبي ، احتماال موجب هضم بيشتر اين مواد در شكمبه گشته و بازده غذايي 
عاب توليد شده از اين كنجاله با ايجاد لغزندگي عامل محافظي در همچنين ل. را باال ميبرد

  . مقابل آسيبهاي مكانيكي دستگاه گوارش به حساب ميĤبد
  

   )Sunflower Meal = SNFM( كنجاله آفتابگردان 
. اين كنجاله از روغنكشي بذر يا تخم آفتابگردان ، با پوسته و بدون پوسته ، به دست ميĤيد

م ، الياف خام و بعضي تركيبات ديگر اين كنجاله بر حسب روش روغنكشي و ميزان پروتئين خا
  مخلوط بودن يا نبودن با پوسته بذر يا مغز آن متغير است

  
 ( % )الياف خام  ( % )پروتئين خام  دانه و روش روغنكشي

  دانه كامل ، مغز با پوسته ،روش حالل 
  مغز دانه ، روش مكانيكي

 مغز دانه ، روش حالل

2/32   
1/41  

8/46  
 

7/23  
3/13  
8/10 

  
فسفر است و منبع غني ويتامينهاي % 1 درصد كلسيم و 43/0كنجاله تخم آفتابگردان حاوي 

تا كنون هيچ نوع ماده سمي . انرژي و ليزين آن كمتر از كنجاله سويا ميباشد.  ميباشدBگروه 
 ماهيت اما در صورت خرد شدن زياد ،. در اين كنجاله تشخيص داده نشده است

. گردوخاكي پيدا كرده و باعث كاهش اشتها و چسبيدن غذا دور منقار در طيور ميگردد
پوسته حاصل از پوست كني تخم آفتابگردان ، يك منبع مواد خشبي براي حيوانات 

 5/2الياف خام و % 50چربي خام ، % 2پروتئين خام ، % 4اين پوسته حاوي . نشخواركننده است 
  .وسته تخم آفتابگردان حجيم است و مالس را بخوبي جذب ميكندپ. درصد خاكستر است

  
   )Safflower Meal = SAFM( كنجاله گلرنگ 

پس از استخراج روغن ، پس مانده دانه ها حاوي . گلرنگ از پوسته تشكيل ميشود% 40حدود 
 به روشهايي براي كاهش محتواي پوسته كنجاله. پروتئين خام ميباشد % 22 تا 18پوسته و % 60
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پروتئين % 40 درصد الياف خام و 15دست آمده اعمال شده است كه ضمن آن محصولي با 
  .خام به دست ميĤيد

 درصد كلسيم ، و 3/0اين خوراك حاوي . كنجاله گلرنگ از نظر اسيدآمينه ليزين فقير است 
ياي كنجاله سو% 30از كنجاله گلرنگ بدون پوسته ميتوان تا حداكثر . درصد فسفر ميباشد8/0

مقادير بيشتر موجب كاهش انرژي و ليزين جيره . مصرفي در جيره طيور استفاده كرد
كنجاله گلرنگ بدون پوسته را ميتوان به عنوان تنها مكمل پروتئيني جيره . ميشود

  .نشخواركنندگان مصرف كرد
  

   )Rapeseed Meal( كنجاله تخم منداب يا كلم روغني يا كلزا 
كنجاله . كنجاله به دست ميĤيد% 50 درصد روغن و 40ب ، حدود در روغنكشي از دانه مندا

اسيد آمينه ليزين در كنجاله تخم .  درصد پروتئين خام است 34 تا 32تخم منداب حاوي 
. منداب كمتر از كنجاله سويا است ، ولي متيونين موجود در آن بيشتر از كنجاله سويا ميباشد

پروتئين كنجاله تخم منداب با كنجاله سويا برابري از نظر تعادل اسيدهاي امينه ، مرغوبيت 
است كه اغلب اين سموم ) گواترزا ( كنجاله كلزا حاوي چندين تركيب گواتروژنيك . ميكند

نشخواركنندگان نسبت به مواد سمي موجود . خنثي ميشوند) روغنكشي ( در حين عمل آوري 
يه ميشود مصرف اين كنجاله تا در كنجاله تخم منداب حساسيت كمتري دارند ، اگر چه توص

  .جيره گوسفند محدود گردد% 20 كيلوگرم به ازاي هر گاو در روز و حداكثر تا 2 تا 1حدود 
خوشخوراكي ، انرژي و ميزان اسيد . فسفر ميباشد% 1 درصد كلسيم و 6/0كنجاله كلزا حاوي 

 و عمل آوري نشده تخم منداب كامل. امينه ليزين در اين كنجاله كمتر از كنجاله سويا است
روغنكشي از تخم منداب موجب خروج . حاوي اسيد اروسيك و آنزيم مايروزيناز است

براي خنثي كردن آنزيم مايروزنياز بايد حرارت كنجاله را به . اسيداروسيك از آن ميشود
.  درصد كنترل نمود10 تا 6 درجه سانتي گراد رساند و رطوبت آنرا در حدود 100سرعت به 

ماده سمي مزبور . ناز موجب تبديل برخي مواد شيميايي به يك تركيب سمي ميشودمايروزي
اين ماده يك گلوكوزينوالت است و باعث . داراي فعاليت تيروتوكسيك يا گواترزايي ميباشد 

  .اختالل در اعمال طبيعي غده تيروئيد ميگردد
  :ميزان مصرف آن در جيره دامها و طيور عبارت است از 

  %5 خوكهاي جوان تا جيره طيور و
   درصد10طيور و خوكهاي مسن تا 

  درصد10نشخواركنندگان تا 
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   )Leaf Protein Concentrate = LPC( پروتئين متراكم برگ 
تا به امروز اغلب تحقيقات مربوط به . برگهاي سبز جزء بهترين منابع پروتئين گياهي ميباشند

 تا 15يونجه آفتاب خشك . نجام شده استپروتئين متراكم برگ بر روي عمل آوري يونجه ا
 درصد ضايعات دارد كه قسمت اعظم اين ضايعات مربوز به ريختن برگهاي خشك آن 40

بر اثر سيلو كردن يونجه نيز مقاديري از مغذي ترين مواد آن از طريق زه آب از . ميباشد
ز اتالف ، عمل لذا به نظر ميرسد كه بهترين شيوه براي جلوگيري ا. كف سيلو خارج ميشود

در اين بالفاصله پس از برداشت ، برگها را از . آوري يونجه بالفاصله پس از برداشت ميباشد
ساقه يونجه را نيز ميتوان بصورت سبز . ساقه جدا كرده و از آن پودر برگ يونج تهيه ميكنند

م ، سيلو شده و يا خشك كرده به عنوان يك علف با پروتئين متوسط به مصرف تغذيه دا
اما متاسفانه در مقياس وسيع اين كار اقتصادي نميباشد و در حال حاضر از پودر برگ . رساند

يونجه فقط به عنوان يك خوراك مكمل ويتامين ، گزانتوفيل و منبع عوامل ناشناخته رشد 
  .استفاده ميشود

دار آبي مق. در تحقيقات اخير با استفاده از فشار مكانيكي آب يونجه را استخراج كرده اند 
 درصد پروتئين موجود در برگ 50 تا 25ك از فشردن يونجه به دست ميĤيد ، حاوي 

اين مايع پر پروتئين را ميتوان بصورت خام به حيوانات تغذيه نمود يا آنرا لخته و . ميباشد
  .پروتئين استفاده نمود% 50سپس خشك نمود و بصورت يك مكمل پروتئيني جامد با 

  
   )Animal Proteins( پروتئينهاي حيواني 

در كشتارگاهها مواد ديگري عالوه بر . گوشت مهمترين محصول كشتار حيوانات است
بعضي از اين . گوشت به دست ميĤيد كه به آنها فرآورده هاي فرعي اطالق ميگردد

فرآورده ها به مصرف تغذيه انسان نيز ميرسد ، تعدادي از آنها در تغذيه دام و طيور 
همچنين از بعضي ). ودر گوشت  ، پودر خون ، پودر استخوان و غيره پ( مصرف دارند 

  .فرآورده هاي فرعي كشتارگاهي در صنعت استفاده ميشود
در قديم فقط از پوست ، پيه ، پشم و زبان به عنوان فرآورده هاي فرعي كشتار استفاده 

حمل نموده و به ميشد و بقيه مواد به دست آمده به صرف مبالغي به خارج از كشتارگاه ها 
 نوع فرآورده 80امروزه حدود . رودخانه ها مي ريختند و يا آنها را دفن كرده يا ميسوزاندند

در حقيقت هيچ قسمت از بدن حيوانات كشتار شده . فرعي از كشتارگاهها به دست ميĤيد
ز با بكارگيري تكنولوژي پيشرفته در كشتارگاهها و استفاده موثر ا. بال استفاده نميماند

فرآورده هاي فرعي حيواني ، نه تنها ديگر هزينه اي براي انهدام اين مواد نميشود ، بلكه با 
  .عمل آوري آنها ، مقادير هنگفتي خوراك دام و طيور و غيره تهيه ميشود

پروتئين هاي حيواني در مقايسه با مشتقات دانه هاي روغني در مقادير كمتري به مصرف 
از پروتئين هاي حيواني صرفا به عنوان مكمل پروتئيني به لحاظ دام ميرسند زيرا استفاده 
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اقتصادي مقرون به صرفه نبوده بلكه بايد از آن ها به منظور اصالح كمبود اسيدهاي امينه 
بعالوه پروتئين هاي حيواني اغلب به تامين عناصر معدني . ضروري جيره هاي غذايي سود برد
  . كمك مينمايندBين هاي مورد نياز دام و همچنين انواع ويتام

  
   )Fish Meal( پودر ماهي 

  :پودر ماهي به صورت زير تعريف ميشود
محصولي كه از خشك كردن و سائيدن و يا عمل آوردن ماهي يا آاليش آن حاصل شده و 

روغن  % 10اگرچه مصرف پودر ماهي حاوي تا . هيچگونه موادي به آن افزوده نشده است
 كلي پودر ماهي كه جهت تغذيه دام توصيه ميشود بايد داراي رضايت بخش بوده ولي بطور

  . نمك باشد % 4روغن و % 6حداكثر 
روش اول كه در آن با استفاده از بخار آب ، در خالء . پودر ماهي به دو صورت تهيه ميشود

به مدتهاي كوتاه و يا در فشار معمولي به شكلي مدام ماهي را خشك كرده و در هر دو حال 
و روش دوم كه از آتش به منظور . رت مجاري عبور دهنده بخار آب استفاده ميشود از حرا

خشك كردن ماهي سود برده ميشود ، در روش اخير ماهي را درون ظرف دوار و طبق 
روش . مانندي كه يك سوي آن كوره قرار دارد ريخته و با هواي گرم آنرا خشك مينمايند

كه در آن از حرارت بخار آب استفاده ميشود خشك كردن با آتش در مقايسه با روشي 
تركيب پودر ماهي . خشن تر بوده و احتماال به كيفيت پروتئين ماهي آسيب وارد ميكند

 درصد پروتئين خام است كه چنانچه توليد به 65تجارتي نسبتا ثابت بوده و داراي حدود 
پودر . واهد بود درصد خ95 تا 93نحوي مطلوب صورت گرفته باشد قابليت هضم آن بين 

ماهي حاوي مقادير بااليي از ليزين ، متيونين و تريپتوفان بوده و مكمل ارزشمند جيره هايي 
ميزان مواد معدني در پودر ماهي . است كه بر مبناي دانه غالت ، بخصوص ذرت قرار دارند

و  % ) 5/3( و فسفر % ) 8( و بعلت وجود نسبتهاي زيادي از كلسيم % ) 21حدود ( زياد بوده 
همچنين مقاديري از عناصر معدني كمياب و مطلوب نظير منگنز ، آهن و يد در آن از نظر 

 ، بخصوص Bپودر ماهي منبع غني از ويتامينهاي گروه . تغذيه حيواتات حايز اهميت است
  .و ريبوفالوين بوده و از نظر ارزش غذايي حايز اهميت است B12كولين ، 

غذيه حيوانات تك معده اي ميرسد با اين وجود ميتواند غذاي پودر ماهي عمدتا به مصرف ت
% 15پودر ماهي ميتواند تا . بسيار مفيدي براي حيوانات جوان نشخواركننده به حساب آيد

ميتوان ميزان پودر ماهي را در غذاي حيوانات . جيره غذايي اينگونه حيوانات را تشكيل دهد
بهتر است ميزان پودر ماهي در ( كاهش داد %5ا مسنتر كه نياز كمتري به پروتئين دارند ت

  ). جيره غذايي تجاوز نكند% 5جيره هاي توليدي و پرواري از 
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   )Meat Meal & Meat and bone Meal( پودر گوشت ، پودر گوشت و استخوان 
بوده % 4و ميزان نمك در آن حداكثر % 40محصولي كه ميزان پروتئين در آن حداقل : تعريف 
به ( ك كردن و سپس سائيدن الشه استخوان هاي حيوانات و يا قسمتي از آن و از خش

بدون افزودن مواد خارجي ديگر حاصل شده باشد ، استخراج روغن از ) استثناي شاخ و سم 
  .الشه قبل از پودر كردن آن مانعي نخواهد داشت

 دهنده دو طريقه خشك كردن وجود دارد ، در روش اول بوسيله حرارت مدارهاي عبور
با اعمال فشار ميزان . بخار آب مواد را خشك نموده و اجازه ميدهند روغن آن خارج شود

استخراج روغن بيشتر شده  كه سپس باقيمانده مواد را سائيده و به صورت پودر در 
در روش ديگر ، به مواد آب افزوده و سپس آنرا مستقيما با بخار آب حرارت . ميĤورند

خارج شده و جدا ميشود ، ميگذارند تا مواد درون محلول ته نشين ميدهند ، چربي مواد 
شود سپس مايع باالي مواد مرسوب را خارج نموده و مواد حاصله را كه حاوي مقدار زيادي 
پروتئين است تحت فشار قرار داده و پس از استخراج بقاياي چربي آن ، خشك كرده و 

  .ميسايند
د پروتئين است حال آنكه پودر گوشت و استخوان در  درص70 تا 60پودر گوشت عموما حاوي 

 درصد متغير بوده و 13 تا 3 ميزان چربي پودر گوشت بين  .پروتئين دارد% 55 تا 45حدود 
ميزان خاكستر در پودر گوشت و استخوان در مقايسه با پودر . است% 9معموال در حدود 

هر دو پودر منابع خوب . گوشت بيشتر بوده و منبع عالي كلسيم ، فسفر و منگنز است
كيفيت .  ميباشند B12 ، بخصوص ريبوفالوين ، كولين ، نيكوتين آميد و Bويتامين هاي گروه 

متاسفانه . پروتئين اين محصوالت فرعي خوب و بخصوص به عنوان مكمل ليزين مفيد است
  . پودر گوشت از لحاظ متيونين و تريپتوفان فقير است

 تك معده اي در مقايسه با حيوانات نشخواركننده پر محصوالت گوشت براي حيوانات
معموال . ارزشترند ، زيرا نشخواركنندگان در غذا نيازي به پروتئين  با كيفيت خوب ندارند

پودر گوشت را به همراه يك پروتئين حيواني ديگر به پروتئينهاي گياهي ميĤفزايند تا حيوان 
  .دچار كمبود متيونين و تريپتوفان نگردد

  
   )Blood Meal( در خون پو

  :پودر خون به صورت زير تعريف ميشود
  .خوني كه خشك شده و به آن هيچگونه موادي افزوده نشده است

 100جهت توليد پودر خون ، بخار آب  را از ميان خون عبور داده و ميگذارند تا حرارت آن به 
ي استرليزه شده و درجه سانتي گراد برسد ، اين عمل باعث ميشود كه خون به نحو موثر

پس از جدا كردن مايع ، باقيمانده آنرا تحت فشار قرار داده تا سرمي كه . منعقد گردد
  .منعقد شده فشرده گردد ، سپس آنرا بوسيله بخار آب خشك كرده و ميسايند



 129

% 80حاوي حدود . پودر خون ماده اي با رنگ قهوه اي تيره و رايحه اي مخصوص بخود است
رطوبت ميباشد ، پودر خون تنها % 10ر كمي خاكستر و روغن و در حدود پروتئين و مقادي

پودر خون غني ترين منبع . بعنوان يك منبع پروتئيني در تغذيه حيوانات حايز اهميت است
ليزين بوده و سرشار از آرجنين ، متيونين ، سيستين و لوسين ميباشد ، اما از نظر ايزولوسين 

 در مقايسه با پودر ماهي ، پودر گوشت و پودر گوشت و بسيار فقير و گاليسين آن نيز
بعلت عدم وجود تعادل بين اسيدهاي امينه پروتئين پودر خون ، ارزش . استخوان كمتر است

پودر خون از نظر حيوانات خوشخوراك . بيولوژيكي آن كم و قابليت هضم آن نيز پايين است
  .ساير مكملهاي پروتئيني استفاده نمودنبوده و بهتر است از آن براي جبران كمبود ليزين 

 
 

   )Lupin , Bean , Pea( باقال ، لوبيا و نخود فرنگي 
اين خوراكها را بايد . باقال ها ، لوبيا ها و نخودفرنگي ها جزو منابع پروتئيني محسوب ميشوند 

اين . بصورت تركدار و يا شكسته شده مصرف نمود تا قابليت هضم بااليي را داشته باشند
خوراكها منابعي پروتئيني با كيفيت متوسط ميباشند ، به همين دليل شما نياز داريد براي رفع 

باقال منبع . نيازهاي حيوان به پروتئين مقادير بيشتري از اين خوراكها را در جيره استفاده كنيد
خوبي از انرژي نيز ميباشند و اين بخاطر نشاسته موجود در آن نيست ، زيرا نشاسته 

از باقال ميتوان . ترس آن كم است ، بلكه بعلت قابليت هضم باالي  فيبر در آن ميباشددردس
مخلوط كنسانتره بعنوان مكمل پروتئيني در جيره اسبهاي جوان و ماديانهاي % 25حداكثر تا 

  .آبستن استفاده نمود
  

  محصوالت شير
از ماده . اشد گرم ماده خشك ميب125 گرم آب و 875بطور كلي هر كيلوگرم شير حاوي 

موسوم  ) SNF(  گرم چربي و مابقي آن كه به مواد جامد فاقد چربي 5/37خشك مزبور 
تركيب جزء .  گرم خاكستر بوجود ميĤيد5/7 گرم الكتوز و 47 گرم پروتئين ، 23است از 

 78. ازت موجود به شكل تركيبات غير پروتئيني است% 5پروتئين خام شير پيچيده بوده و 
 موجود ، در كازئين يا پروتئين اصلي شير قرار دارد ، كازئين داراي كيفيتي درصد كل ازت

بسيار مطلوب و معهذا از نظر اسيدهاي امينه گوگرد دار سيستين و متيونين ، اندكي فقير 
اقتصادي ترين نحوه استفاده از پروتئين شير بكار بردن آن جهت تكميل پروتئين هاي . است

در جيره هاي غذايي است كه از اين لحاظ بهتر از پروتئين پودر فقير نظير پروتئين غالت 
در اين حالت تكميل جيره غذايي از نظر مواد . ماهي و  يا پروتئين پودر گوشت عمل ميكند

معدني ، بخصوص كلسيم و فسفر ضروري خواهد بود ، زيرا ميزان خاكستر شير بسيار كم 
بطور طبيعي ، شير .كمبود شديد آهن استشير از لحاظ منيزيم فقير بوده و دچار . است
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شير منبع خوب تيامين و .  فقير ميباشدE و D و از لحاظ ويتامين هاي Aمنبع خوب ويتامين 
  . در آن يافت ميشودB12ريبوفالوين بوده و مقادير كمي نيز ويتامين 

  
   )Skim milk( شير پس چرخ 

 گريز از مركز صورت ميگيرد شير پس چرخ پس از جدا شدن خامه شير كه بوسيله نيروي
است لذا ارزش آن به عنوان يك منبع % 1ميزان چربي آن خيلي پايين تر از .حاصل ميشود

 مگاژول به ازاي هر كيلوگرم خود انرژي در اختيار حيوان 5/1انرژي زا ناچيز بوده و در حدود 
چنين جدا شدن هم).  مگاژول در هر كيلوگرم است1/3ميزان انرژي شير كامل ( قرار ميدهد

چربي به همراه خامه بدين معني است كه شير پس چرخ حاوي مقادير بسيار جزعي و يا 
مورد استفاده اصلي شير پس چرخ تكميل .اصوال فاقد ويتامينهاي محلول در چربي ميباشد

پروتئين غذاي حيوانات تك معده اي بوده و بندرت جهت تغذيه نشخواركنندگان بكار برده 
شير . پس چرخ به دو صورت مايع و جامد ميتواند مورد استفاده قرار گيرد شير . ميشود

. پروتئين بوده كه كيفيت آن بسته به روش خشك كردن متفاوت است% 35پس چرخ حاوي 
  .يكي از معايب شير پس چرخ نا چيز بوده ميزان سيستين آن است

  
   )Whey( آب پنير 

ب كرده و قسمت اعظم چربي و حدود نيمي از پس از افزودن مايه پنير به شير كازئين رسو
كلسيم و فسفر را با خود رسوب داده و جدا ميسازد، سرم باقيمانده كه موسوم به آب پنير 

و حاوي مقادير نا چيزي از ويتامين هاي )  مگاژول در كيلوگرم 1/1( است از لحاظ انرژي فقير 
 در آب پنير از شير كمتر است ولي ميزان پروتئين. محلول در چربي ، كلسيم و فسفر ميباشد

آب پنير معموال بصورت مايع مورد استفاده حيوان قرار . از نظر كيفيت با آن برابري ميكند
پودر آب پنير جاذب الرطوبه بوده و نگهداري آن در حالت فيزيكي مطلوب مشكل . ميگيرد 

  . است لذا بندرت مورد استفاده قرار ميگيرد
  

  پروتئين تك ياخته اي 
در سالهاي اخير توجه زيادي به بهره برداري از تخمير ميكروبي جهت توليد پروتئين مبذول 

ارگانيسم هاي تك سلولي نظير مخمرهاي و باكتريها بسرعت رشد كرده و حتي . شده است
 ساعت توده سلولي خود را دو برابر 4 تا 3در مخازن تخمير بزرگ صنعتي ظرف مدت 

يتوان از انواعي از مواد غذايي مانند دانه غالت ، چغندر قند ، نيشكر براي اين منظور م. ميكنند
و محصوالت فرعي آن ، مواد حاصل از تجزيه چوب و گياهان و همچنين محصوالت فرعي و 

باكتريهايي نظير پزودوموناس را ميتوان بر روي مواد . ضايعات صنايع غذايي استفاده نمود
. ول ، آلكانها ، آلدئيدها و اسيدهاي آلي نيز تكثير كردغير عادي تري مانند متانول ، اتان
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پروتئين موجود در باكتريها در مقايسه با مخمرها بيشتر بوده و حاوي مقادير باالتري از 
روغن موجود در مخمرها و باكتريها . اسيدهاي آمينه گوگرددار و مقادير كمتري ليزين است

غير بوده و غني از اسيدهاي چرب غير اشباع  گرم در كيلوگرم ماده خشك مت236 تا 25بين 
ميتواند در  اگر چه بخشي از پروتئين تك سلولي را فيبر خام تشكيل ميدهد و اين جزء. است

برخي از مخمر ها قابل توجه باشد معذا بر خالف فيبر خام گياهان ، از سلولز و همي سلولز 
  . بوجود ميĤيدتشكيل نشده بلكه عمدتا از گلوكانها ، مانانها و كيتين

  
  


