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  چکیده

کلی سیاست های گذشته  تا کنون به همین علت از . بخش اصلی انرژی مورد نیاز غالب مردم ایران از طریق نان تامین می شود
ول اختصاص به تولید این محص یآب منابع بر افزایش کمی و کیفی تولید گندم استوار بوده و بخش وسیعی از خاک کشاورزی ومبتنی  کشور

کیفیت پایین پخت نان و بی  اما. از طرفی به جهت ایجاد و توسعه امنیت غذایی در کشور یارانه زیادی به نان اختصاص یافته است. یافته است
رف بخش عمده ای از نان تولیدی به مصاین محصول ارزشمند در کشور سبب شده تا  و استفاده از نگهداری ،نحوه تهیه توجهی غالب مردم به

لذا ایجاد، توسعه و ترویج راههایی برای کاهش ضایعات و استفاده بهینه از ضایعات تولید شده . سانی نرسیده و تبدیل به ضایعات گرددنتغذیه ا
توجه به روش های نگهداری و خشک کردن . در صنعت تولید و مصرف نان در کشور می تواند راهی برای کاهش ضرر و زیان ناشی از آن باشد

تواند به بهبود کیفیت این ضایعات و عدم بازگشت آفالتوکسین تولید شده در اثر رشد کپک ها بر روی این ضایعات به چرخه غذایی انسان می 
این امر نشان از اهمیت اجرای چنین پژوهش هایی . ها و طبقات مختلف اجتماعی می تواند در این مسئله متفاوت باشد نقش توده. کمک نماید

  .به روش های بهینه و برنامه ریزی برای افراد مختلف دخیل در تولید، جمع آوری و مصرف ضایعات نان است در جهت نیل

  

  ، مایکوتوکسین ها، فراورده های لبنیضایعات نان، تغذیه دام: واژه های کلیدی

  

  مقدمه-1

درصد به عنوان ضایعات  20-30ز این مقدار کیلوگرم برآورد شده که ا 180-200میزان مصرف ساالنه نان برای هر نفر ایرانی حدود   
عوامل متعدد دخیل در ایجاد ضایعات نان به طور  .و یا ضایعات نانوایی از چرخه مصرف مستقیم برای انسان خارج می شود) نان خشک( نان 

ایستی با توجه به روشهای منطقی برای خالصه عبارتند از نوع کندم استفاده شده، نحوه تولید و انبارداری آن و روشهای پخت و توزیع نان که ب
تا  16در کشور ما ضایعات ساالنه نان خشک بین . کاهش این ضایعات تالش نمود و در کوتاه مدت برای بهره برداری از این ضایعات تالش شود

رصد سهمیه آرد دریافتی نانواها را د 5/12و حدود  بودهدرصد کل نان تولیدی اعالم شده است که تقریباً معادل یک تا دو میلیون تن گندم  30
به عنوان نمونه   ).2003افضل زاده، ( میلیون دالر به اقتصاد کشور زیان می رساند  300این میزان ضایعات ساالنه حدود . تشکیل می دهد

ضایعات نانوایی  .)ایهنامه سرموزر(براورد گردید هزار تن در سطح کشور  700یک میلیون و  حدود 85میزان تولید ضایعات نان در سال 
اصطالحاً به کلیه ضایعات انواع نان های تولیدی مثل سنگک، بربری، تافتون، نواری، باگت، ساندویچی، بیسکوئیت ها و کیک های کوچک و 

ه از مواد استفاد ). 1996 ؛ گوییروی و همکاران، 2003افضل زاده، (شود بزرگ، انواع نان های شیبرینی و ماکارونی های مختلف گفته می



شکل میست، بخشی از زخوراکی ارزان قیمت مثل ضایعات نان خشک در تغذیه دام، عالوه بر کاهش هزینه تولید و کاهش آلودگی محیط 
 . کمبود خوراک دام را نیز برطرف می سازد

  ترکیب شیمیایی ضایعات نانکیفیت و -2

یادی ندارند ولی مراحل و شیوه پخت نان ها و همچنین نحوه کیفیت نان خشک ها گرچه از نظر نوع آرد مورد استفاده تفاوت ز
برای مثال بخشی از انرژی و پروتئین و اسیدهای آمینه ضروری نان . نگهداری آنها بر کیفیت و ارزش غذایی آنها می تواند تاثیر داشته باشد

یی که حاوی درصد سبوس بیشتری هستند کمتر است در حالت طبیعی انرژا نان خشک ها. های سوخته به علت واکنش میالرد از بین می رود
یک نکته مهم در ارتباط با ضایعات نانوایی، تفاوت زیاد در نوع و ماهیت   ).2003افضل زاده،  ( ولی مواد معدنی و ویتامین های آنها بیشتر است

شورهای غربی، ضایعات نانوایی شامل اضافه، در تمام مطالعات انجام شده در ک. این مواد در کشورهای مختلف و حتی مناطق یک کشور است
خرده و بخشهای غیر قابل مصرف نان های حجیم و شیرینی جمع آوری شده از نانوایی ها و سایر صنایع و کارگاههای مرتبط با تولید نان و 

بخشهایی از نان های مسطح خشک،  اما در ایران و اکثر کشورهای خاورمیانه این مواد عمئتا شامل )1971پوتر و همکاران(شیرینی می باشد 
و نانهای سوخته و به فروش نرفته، خمیر و ضایعات جمع آوری شده از نانوایی ) سطح شهرها(چرب و کپک زده جمع آوری شده از خانواده ها 

. چربی کمتری هستند دارای) مثل نان تافتون(ها می باشد که در مقایسه با نان های حجیم و ضایعات شیرینی پزی ها جز در موارد محدود 
 مجموعه این مواد بدلیل نحوه جمع آوری، چگونگی و مدت زمان انبارداری، آلوده به انواع کپک ها و قارچها و در نتیجه دارای مقادیر قابل

 1ول ترکیب شیمیایی مخلوط ضایعات نان خشک در برخی منابع در جد). 1968دی و همکاران، (توجهی از سموم مترشحه آنها می باشند 
  . آورده شده است

  )بر اساس درصد ماده خشک( ترکیبات شیمیایی ضایعات نان خشک مورد استفاده در تغذیه دام و طیور -1جدول 

1980چامپ  2007افضل زاده،  2006کواک   ترکیب
3/91  ماده خشک 89 ---  
2/96  ماده آلی 98 ---  
4/10  12 5/9  پروتئین خام 
5/8  7/0  3/9  عصاره اتری 
8/1  5/1  3/1  فیبر خام 
8/3  3/4  خاکستر 2 
5/75   --- 9/77  عصاره فاقد نیتروژن 

 --- 3/13 )کیلوگرمهر ازای ه ب(انرژی قابل متابولیسم  ---    

   ستفاده از ضایعات نان در تغذیه داما-3

. براورده سازندورده های فرعی با استفاده از ضایعات کشاورزی و فرآ خود را مواد مغذی مورد نیاز بخشی از قادرند نشخوار کنندگان
   دناستفاده گرد جیره های مختلف دامها د به عنوان یک خوراک با انرژی زیاد درنکه می توان ندفرعی اضایعات نان نوعی از فرآورده های 

و کیفیت الشه نداشت  درصد جیره پروار گاوهای گوشتی انگوس، تاثیری بر 30اثر جایگزینی ضایعات نان تا ). آ 2001پاسینی و همکاران، (
ب؛  2001پاسینی و همکاران، ( توان آن را به عنوان جایگزین ذرت در جیره ها استفاده نمود که باعث کاهش هزینه پروار دامها می گردد می

استفاده از ). 1999اسکوردر، (درصد جیره کامال مخلوط را جایگزین شود  10درصد غالت جیره و  25ضایعات نان می تواند تا ).  1983ترنکل، 
درصد ضایعات نان در  10استفاده از ).  1996گوییروی و همکاران، ( درصد جیره پروار بره ها تاثیری بر عملکرد آنها نداشت  25ضایعات نان تا 

فرآورده محدودیت مصرف زیاد ). ب 2001پاسینی و همکاران، ( جوانه های اخته هلشتاین سبب کاهش هزینه خوراک در مقایسه با ذرت شد 



تفاوت قابل مالحظه ای در )  1995( آروسمنا و همکاران . تغییرات زیاد در ترکیب آنها است ،دام های فرعی همچون ضایعات نان در تغذیه
یافت که سبب تغییر قابل مالحظه ای در غلظت انرژی این فرآورده فرعی  1989سال  NRC ترکیب ضایعات نان با ترکیب گزارش شده در

 .درصد جیره پروار گزارش نمود 10)  1981( درصد ماده خشک جیره و هوبر  30سطح بهینه آن را زیر )  1994( لتون و براندت می .گردید
در جیره گوسفندان پرواری استفاده نمود % 25، چنین گزارش نمودند که می توان از ضایعات نانوایی به میزان )2007(افضل زاده و همکاران 
همچنین در تجزیه الشه دامها بهبود قابل توجهی در کیفیت دنبه و چربی داخلی مشاهده . دام تحت تاثیر قرار بگیردبدون این که عملکرد 

آنها چنین گزارش نمودند که با . مورد بررسی قرار گرفت) 1980(قابلیت هضم ضایعات نانوایی در آزمایشی توسط چامپ و چرچ . گردید
  . ایی، قابلیت هضم سایر اجزاء خوراک بطور معنی داری افزایش یافتضایعات نانو% 40و  20%گنجاندن سطوح 

در مطالعات متعددی ضایعات نان خشک نانوایی به عنوان یک منبع انرژی زا برای جوجه های گوشتی در کشورهای غربی مورد 
غالباً به دلیل ابهام در مورد میزان نمک و چربی اما کاربرد این مواد ). 1971، پوتر و همکاران  1969دی و همکاران (استفاده قرار گرفته است 
های گوشتی بدون تاثیر منفی بر  نشان دادند که استفاده از ضایعات نانوایی در جیره مرغ) 1969(دامرون و همکاران . با تردید همراه بوده است

% 30عات نانوایی در جیره جوجه های گوشتی تا گزارش نمودند که گنجاندن ضای) 2004(عبدالطیف و همکاران. عملکرد آنها امکان پذیر است
ضایعات نانوایی به جای ذرت و سویا در جیره توله خوکهای % 10مصرف ) 2005(آزاین و داو  .هیچ گونه تاثیر منفی بر رشد جوجه ها ندارد

چنین ) 2006(همچنین کواک و کانگ  .شیرخوار را مثبت ارزیابی نمودند، اما بایستی جیره ها از نظر اسیدهای آمینه ضروری نیز تنظیم شود
نتیجه گیری نمودند که استفاده از ضایعات نانوایی خشک شده در برابر هوا و یا با استفاده از خشک کردن تحت خالء مشابه جیره های حاوی 

  .سویا و ذرت مورد استفاده در خوکهای پرواری بود

  مشکالت مربوط به سالمتی انسان و دام-1-3

شن، ریگ، فلزات، نخ (ها را غیر بهداشتی بودن آنها، وجود اجسام خارجی  به مصرف نان خشک در جیره داممشکالت مربوط 
می دانند که در شرایط ) خصوصاً هنگامیکه نان آغشته به آرد باشد( انبارداری و ذخیره سازی آن  ت مربوط بهمشکال ، )پالستیکی و خاک 

صرف تغذیه دام متقریبا تمام این ضالیعات نان که بصورت نان خشک می باشد به . ی کندتولید شپشک آرد و سوسک نان مو مرطوب گرم 
. ستکه برای انسان بسیار خطرناک و سرطانزا اند می باشدصورت کپک زده که حاوی سموم قارچی ه این نان های خشک اکثرا ب. می رسد
می تواند سبب سقط  که شدهنان سبب تغییر فلور شکمبه  یعاتضا حاصل از انواع قارچ های موجود بر روی های یا توکسین وماثر سم

در پی به سرطان در انسان را  ابتالو یا با وارد شدن در شیر و یا سایر فرآورده های دامی خطر مسمومیت و یا  گرددجنین دامهای آبستن 
در قارچها و سایر ارگانیسم ها . د می کنندها ترکیبات سمی بنام مایکو توکسین ها تولی تعداد بسیار زیادی از کپک. .داشته باشد

متابولیتهای اولیه ترکیباتی هستند که جهت رشد و تکثیر ضروری می باشند و متابولیت های ثانویه در انتهای فاز لگاریتمی رشد تشکیل 
یل می شوند که مقادیر زیادی از بطور معمول این ترکیبات زمانی تشک. می شوند و اهمیت آشکاری در رشد و یا متابولیسم ارگانیسم ندارند

قع سنتز مایکو توکسین ها توسط قارچ روشی در وا. پیش ساز های متابولیکی اولیه نظیر اسیدهای آنینه، استات، پیرووات و غیره تجمع یابند
نوع سرطانزا وجود دارد  14در بین مایکو توکسین ها ، . است که از طریق آن، ترکیبات پیش ساز مازاد بر نیاز متابولیکی ، کاهش می یابد
  .که در این میان آفال توکسین ها از نظرقدرت سرطانزایی قویتر از سایرین می باشند

آفال توکسین ها انواع مختلفی . توسط دو کپک آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید می شوندآفال توکسین ها 
آفال . قویترین نوع آن می باشد B1  و مشتقات آنها که آفالتوکسین  B1, B2 G1, G2, M1, M2دارند که شامل آفال توکسین 

م و طیور، شیر، آرد گندم ، آرد سویا، کشمش، پنیر، ماست، سوسیس های توکسین ها در طیف وسیعی از مواد غذایی نظیر خوراک دا
در آن ، مشتق  B1در صورت کپک زدگی خوراک دام و تولید آفالتوکسین  .تخمیری، گوشت های عمل آوری شده مشاهده شده است

و سرطان زایی دارد البته باید ذکر  اثرات هپاتو توکسینی B1 در شیر مشاهده می شود که همانند M1هیدروکسی آن یعنی آفالتوکسین 
را در شیر گزارش کرده اند که همگی آنها مشتقات آفال توکسین های   M1,M2,M4شود که محققین مختلف وجود آفال توکسین های 

B1,B2  اما مهمترین آفال توکسینی که در شیر وفراورده های لبنی وجود دارد نوع . می باشند M1 ر مقدار مجاز در مورد حداکث .می باشد
AFB1 وAFM1  در کشورهای مختلف قوانین متنوعی وجود دارد، اما به طور معمول حداکثر مقدار مجازAFB1  10- 20را در خوراک 



  gr.Kg-1µ مطالعات مختلف نشان داده اند که میزان تولید . در نظر می گیرندAFM1  درصد میزان  1- 2در شیر چیزی حدودAFB1 
با توجه به این . تعیین می کنند gr.Lit-1µ 5/0-01/0رادر شیر AFM1بنابراین در بسیاری از کشورها مقدار مجاز  .درخوراک دام میباشد

که در کشورهای درحال توسعه،ازجمله ایران، حجم قابل توجهی از خوراک دام آلوده به کپک ودر نتیجه آفال توکسین های متنوع می باشد 
را  AFM1ی میباشد، حتی در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا نیز گاهی اوقات شیوع گسترده درشیر دام ها امری طبیع AFM1وجود 

درمورد نحوه اثرات سرطان زایی آفال توکسین ها مطالعات متعددی توسط محققین مختلف انجام شده .درشیرهای تولیدی می توان دید
که قویترین وسمی ترین نوع نیز هست از طریق اتصال به  B1نوع است واکثرمحققین بر این عقیده اند که آفال توکسین ها بخصوص 

  .اثر خود را می گذارند DNAسلول و ایجاد جهش های نقطه ای در آن و اختالل در سنتز  DNAمولکول های
خص شده مش. البته به جز اسیدهای نوکلئیک، سایر ماکرو مولکولهای سلولی نیز ممکن است تحت تاثیر آفالتوکسین ها قرار گیرند

همچنین ثابت شده . را به میزان دو برابر افزایش دهند AFB1قادرند خاصیت جهش زایی  BHTوBHAاست که تغییرات آنتی اکسیدانی 
روشهای مختلفی برای اندازه گیری مقدار آفالتوکسین در خوراک . است که سمیت آفال توکسین در حیوانات جوان وجنس نر بیشتر است

والبته بایستی توجه داشت که در هر کشوری با توجه  (HPLC, TLC, RIA, ELISA, EIA) :ود دارد ، ازجملهدام و مواد غذایی وج
به امکانات موجود بایستی سعی شود که از دقیقترین وارزانترین روش جهت اندازه گیری این سموم خطرناک استفاده شود وسپس با 

به خصوص خوراک دام، حد مجازی برای آن تعریف شده وهمچنین راههایی مشخص کردن میزان تقریبی سموم در مواد غذایی مختلف 
کامال واضح است که هزینه های مربوط به آسیبهای انسانی و در درجات بعد، هزینه های .جهت حذف این سموم در مواد غذایی معرفی شود

ن اقتصادی ناشی از هدر رفتن گندم و یارانه دولت می مادی درمان انواع سرطان های ایجاد شده توسط این سموم بسیار بیشتر از ضرر و زیا
مطمئنا جدا از مساله مربوط به آسیبهای انسانی، هزینه درمان، داروهای مورد نیاز و مسایل مرتبط با آن در هر مورد سرطان بسیار . باشد

با توجه به دوره طوالنی درمان سرطان و قیمت  –قابل توجه بوده و شاید یارانه ای که دولت مجبور خواهد شد در درازمدت برای ان بپردازد 
مصرف زیاد و ناگهانی نان خشک به علت تجزیه پذیری سریع کربوهیدرات های  .از یارانه نان و گندم هم بیشتر شود - ...های باالی دارو و 

باعث چسبیدن مواد  جذب نان خشک شده و ،همچنین آب محتویات شکمبه. سهل الهضم آن در شکمبه سبب بروز اسیدوز می شود
این پدیده ضمن جلوگیری از حرکات طبیعی شکمبه سبب کاهش شناوری و حرکت مواد در مایع شکمبه . خوراکی به یکدیگر می شوند

کاهش درصد چربی شیر از دیگر عوارض مصرف زیاد نان خشک در جیره دامهای . کاهش تجزیه پذیری آنها می گردد منجر بهشده که 
  ).2003افضل زاده، ( شکمبه است pH ی از کاهششیری است که ناش

  

  نتیجه گیری و پیشنهادات-4

عدم امکان دسترسی مداوم به ضایعات نان در مقیاس انبوه، عدم ثبات ترکیب آنها و مهمتر از همه آلودگی به کپک و مقادیر 
ت استفاده از این ضایعات در تغذیه دام و طیور می خطرناک سموم قارچی از جمله موانع توسعه بهره برداری ثابت برای بهره برداری در جه

با توجه به اینکه بخش اعظم ضایعات نان کپک زده بوده و مصرف آن در تغذیه دام غیر مجاز است، در شرایط موجود معدوم نمودن . باشد
مقرون به  ، اشی از مایکوتوکسین هاضایعات نان بدلیل هزینه های مربوط به آسیبهای انسانی و خسارات مادی فراوانی انواع سرطانهای ن

اما با توجه به حجم بسیار باالی این ضایعات اگر به طریقی مایکوتوکسین های آن حذف و یا به حد مجاز کاهش داده . صرفه تر می باشد
انتخاب مناسبترین روش تحقیق جهت تعیین میزان واقعی آفال توکسین ها و  ملذا انجا. شوند، می توان از آن در تغذیه دام استفاده نمود

ضروری بوده و بدین وسیله می توان عالوه بر کاهش خطرات ابتالی انسانها به انواع سرطانها از  حذف یا کاهش آنها  در ضایعات نان
  .هدررفتن ساالنه میلیونها ریال ضایعات نان جلوگیری نمود

کاهش ضایعات نان، سرمایه گذاری برای ایجاد کارگاهها و به دلیل نیاز به اجرای برنامه های میان مدت و بلند مدت در زمینه 
محصوالتی . صنایع مرتبط برای فراوری متمرکز این ضایعات در هر استان و یا مناطق مختلف در کشور منطقی و اقتصادی به نظر می رسد

، ترکیب متفاوت برای پرورش الرو حشرات  همچون پودر یا گرانول نان چرب، پودر نان حاوی مواد باند شونده با سموم قارچی، خمیرهای با
همچون ضایعات کشتارگاهی، و و انواع خوراک برای حیوانات خانگی در ترکیب با موادی  ،به عنوان منبع پروتئین حیوانی برای خوراک دام

  .ر واحدهای صنعتی می باشداستفاده گسترده از ضایعات نان و نانوایی در صورت جمع آوری و فراوری متمرکزآنها دبه عنوان گزینه های 
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