بسم اهلل الرحمن الرحیم
مقایسه صدف با کربنات
در این مقاله به مقایسه صدف با کربنات از لحاظ فرمول شیمیایی و همچنین منابع و فرآیند تولید میپردازیم تا این محصول و
همچنین کربنات کلسیم را بهتر بشناسیم.
صدف :این ماده به طور عمده از فرمول شیمیایی( )CaCO3تشکیل شده است وبعنوان یک منبع کلسیم در جیره حیوانات استفاده
میگردد.صدف به دو صورت و یا دو منبع در دسترس می باشد:
-1صدف دریایی :که از سواحل جمع آوری می شود
-2صدف معدنی :که در معادن فسیلی و در اثر رسوب پوسته حیونات تشکیل شده است و در مناطق محدودی و در شمال
کشور یافت میشود.
صدف از گذشته بعنوان منبع کلسیم برای حیوانات مورد استفاده بوده است اما در بسیاری از نقاط جهان آزمایشاتی برای مقایسه
صدف با کربنات کلسیم انجام شده است که در ادامه به آن میپردازیم.
کربنات کلسیم:این ماده نیز مانند صدف عمدتا از فرمول شیمیایی( )CaCO3تشکیل شده است.
کربنات کلسیم ماده ای ارزان قیمت و به طور گسترده در مناطق مختلف در دسترس می باشد.معادن این ماده در نقاط مختلف
دارای آنالیزهای متفاوتی می باشند اما معموال در یک معدن تغییرات خلوص ماده معدنی متفاوت نیست.کربنات کلسیم به دو
صورت در دسترس می باشد:
-1کرب نات کلسیم معدنی :این کربنات کلسیم در معادن یافت میشود و در اثر رسوب کربنات کلسیم در الیه های زمین در اثر
واکنش های شیمیایی تشکیل کانسار داده اند.که به وفور یافت می شود و قیمت ناچیزی دارد.
 -2کربنات کلسیم رسوبی :دراین روش در کارخانجات خاصی با ورود محلول کلسیم خالص و برخورد آن با گاز دی اکسید
کربن( )CO2تشکیل ( )CaCO3را می دهد و رسوب می کند که خلوص بسیار باال و تقریبا عاری از ناخاصی میباشد و قیمت
بسیار باالیی دارد.

صدف در مقابل سنگ آهک:
تفاوت های تغذیه ای:
تالش های قابل توجه ای توسط تولید کنندگان تخم مرغ انجام گرفته تا مشکالت ناشی از کیفیت پوسته به حداقل رسانده شود
که اغلب آنها موفقیت آمیز نبوده است.اما در طی آزمایشات زیادی که انجام گرفته است نتیجه ای که می توان استنباط کرد و از
مقاالت معتبر با شرایط یکسان گرفته شده است به شرح ذیل می باشد.

تعداد بسیار زیادی از مقاالت نشان می دهند که هیچ تفاوتی بین سنگ آهک(کربنات کلسیم) و صدف مرغوب در افزایش کیفیت
پوسته تخم مرغ مشاهده نمی شود .سنگ آهک و صدف با کیفیت باید دارای  83تا  83درصد کلسیم باشد .برای
اطمینان از حداکثر کیفیت پوسته توصیه می شود که حداقل  87.3گرم کلسیم در روز مصرف گردد و در مرغ های پیر و دارای
مشکل کیفیت پوسته میزان مصرف کلسیم باید  1گرم در روز بسته به شدت و نوع مشکالت پوسته افزایش یابد.
اگر مرغ ها مصرف باالی سطح کلسیم در روز داشته باشند.حضور ذرات درشت کلسیم یا صدف در جیره هیچ تغییری ایجاد نمی
کند.اگر به دلیلی(طراحی خطوط دان،توزیع خوراک،دما،سطوح مختلف کلسیم و )...مرغ ها به اندازه کافی کلسیم مصرف نکنند،
یا قادر نباشند به طور موثر از آن بهره ببرند .توصیه می شود که ذرات درشت سنگ آهک یا صدف د رجیره وجود داشته باشد.
ریبون و رولند  1333حاللیت بذست آمده از سنگ آهک و صدف از  3شرکت در سراسر آمریکا را گزارش کردند .که درصد
حاللیت کربنات کلسیم از منابع مختلف با اندازه های برابر از  13تا  2.78درصد متفاوت بوده است.درصد حاللیت مقداری هست
که با اسید کلریدریک 173 PHبا نسبت  1:111در  13دقیقه واکنش بدهد .به دلیل این که فاکتورهای زیادی بر حاللیت CaCO3
تاثیر می گذارد اندازه بهینه سایز برای بیشترین کیفیت پوسته تخم مرغ می تواند متفاوت باشد (رابون و رولند )1333
متاسفانه هیچ تحقیقی بهترین نسبت اندازه ذرات درشت و سنگ آهک پودری را نشان دهد وجود ندارد.بیشتر محققین از نسبت
 2/8ذرات درشت به  1/8ذرات ریز منابع کلسیم استفاده کردند.بهرحال در نظر نویسنده،تولیدکنندگان تجاری تخم مرغ باید
بهترین نتایج را با  1/8ذرات ریز و  2/8ذرات درشت بدست بیاورند.
پس در صورت وجود کربنات کلسیم با کیفیت می توان آن را به جهت مزیت اقتصادی(ارزان بودن و در دسترس بودن) بدون
هیچگونه تفاوت در عملکرد پرنده یا حیوان مد نظرجایگزین صدف دریایی و معدنی قرار داد.

در جدول باال در قسمت مشخص شده مقاالتی که اندازه ذرات کربنات کلسیم و صدف برابر بوده اند مشخص شده اند
همانطور که می بینید و در داخل کادر مشخص شده از کلمه  Equalکه معنی برابر را می دهد استفاده شده است و اکثر
قریب به اتفاق منابع نتایج حاصل از کربنات کلسیم با کیفیت و صدف در اندازه ذرات برابر را یکسان اعالم کرده اند و نتایج
حاصل در طی سالیان و در مدت طوالنی از آزمایشات مختلف جمع آوری شده است.

در جدول زیر میزان نسبت استفاده از ذرات  limestoneیا سنگ آهک درشت نسبت به ذرات ریز برای مرغ تخمگذار سویه
 hy lineآورده شده است.

کربنات کلسیم پودری 2-1میلیمتر(—)Fineکربنات کلسیم درشت 4-2میلیمتر()Coarse
در طول دوره تولید میزان مصرف اندازه ذرات درشت نسبت به کربنات کلسیم پودری بیشتر شده است.
تفاوت دوم صدف دریایی و صدف معدنی با کربنات کلسیم دارند این است که صدف دریایی معموال همراه با شن های ساحل
می باشد و صدف معدنی نیز به صورت الیه های روی هم انباشت شده است که گاها همراه با شن ها و مواد دیگر رسوب کرده
اند و در واقع بخشی از هزینه خرید این محصوالت صرف خرید خاک و شن شده که به قیمت صدف به خریدار تحویل میگردد

تفاوت های بهداشتی:
صدف دریایی به جهت اینکه از صدف های که در سواحل یافت می شوند تهیه میگردد و این مناطق محل زندگی حیوانات به
ویژه پرندگان مهاجر می باشد می تواند عامل ورود عوامل بیماری زای خطرناک مانند سالمونال و ویروس آنفلوانزا به مزرعه
باشد .نتیجه نهایی این است که با خرید یکی از ارزانتزین محصوالت سالمت گله های بسیار بزرگ به راحتی به خطر میفتد که
غیر قابل درمان یا به سختی درمان انجام میگیرد و هزینه های بسیار زیادی را به مجموعه های دام وطیور وارد می کند.
جمع بندی و نتیجه نهایی:
مقایسه تغذیه ای :در مقایسه صدف با کربنات کلسیم با کیفیت براساس منابع علمی معتبر به این نتیجه رسیدیم که صدف و
کربنات کلسیم از نظر تغذیه ای داری فرمول یکسان هستند و از نظر عملکرد نیز در پرنده ها یکسان عمل می کنند.
از نظر تغذیه ای ----صدف=کربنات کلسیم
اما به جهت همراه بودن خاک و شن در انواع صدف های موجود در ایران با خرید این محصول در واقع بخشی از پول صرف
خرید شن و ماسه شده است که ارزش تغذیه ای ندارد.

مقایسه از نظر بهداشتی :همانطور که میدانید صدف های دریای به دلیل اینکه از مناطقی جمع آوری می شوند که معموال
زیستگاه پرنده های وحشی هستند میتوانند جزو موارد بالقوه ای برای ورود عوامل بیماری زا به درون مجموعه های پرورش
طیور باشند به طور مثال باکتری سالمونال تا مدت ها در مدفوع پرندگان باقی می ماند و پس از ورود به مزرعه باعث بیماری
سالمونلوز میگردد که در بسیاری مواقع غیر قابل درمان می باشد.همین مورد در مورد بیماری آنفوالنزای حاد پرندگان نیز صدق
میکند که همگی بر ویرانگری این بیماری ها واقف هستیم و شرح آن حتی به نظر ضروری نیز نمی باشد.

تهیه و تنظیم :محمد قاسمی

