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 چکیده 
هفتمین کشور  ،صنعت طیورحوزه کمیت و کیفیت بر اساس اعالم مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، ایران در 

تواند به پاشنه آشیل آن تبدیل شود. ها می. این در حالی است که وابستگی این صنعت به واردات نهادهدنیاست

ای ترکیباتی هستند که در تغذیه طیور صنعتی کابرد وسیع و غیر قابل اجتناب دارند. آمینههای اسیدهای مکمل

مهمترین اسیدهای آمینه مورد استفاده در تغذیه طیور شامل متیونین، لیزین و ترئونین می باشند که به دلیل عدم تولید 

واردات است. میزان واردات متیونین و لیزین  صنعتی در داخل کشور، تأمین نیاز آنها در حال حاضر کامالً وابسته به

میلیون دالر برآورد می شود.  17هزار تن بوده که ارزش مجموع آن بیش  71و  71به ترتیب حدود  7931در سال 

های ظالمانه تبادالت کاالی و ارزی را با دشواری مواجه ساخته، حمایت از تشکل های در شرایطی که تحریم

صنعتی و دانش بنیان داخلی که از سال های قبل قدم در راه تولید صنعتی این ترکیبات ضروری گذاشته و اکنون در 

-تند، ضروری به نظر میپیچ و خم بوروکراسی اداری و تأمین سرمایه الزم برای تجهیز واحدهای تولیدی خود هس

رسد. الزم به ذکر است این حمایت باید در مسیری باشد که منجر به تولید اقتصادی و رقابت پذیر محصوالت  فوق 

با استفاده از انتقال دانش فنی و بوم سازی آن شود. رعایت اصول زیست محیطی یکی دیگر از الزامات توسعه این 

است که کار با آن نیازمند دقت و توجه  HCNیه مورد نیاز صنعت تولید متیونین، صنایع است؛ برای مثال  از مواد اول

بسیار است. همچنین صنایع تخمیری  تولید لیزین و ترئونین، بسیار آب بر بوده و محل استقرار آنها باید با توجه به 

 وضعیت آب کشور تعیین گردد.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


