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  مقدمه

است که قبل از  يمطالعات کارشناس,  يمطالعات امکان سنج      
ن مطالعات يدرا. دريگ ياجنام م ياقتصاد يه گذاريسرما يطرح ها ياجرا

يز نالآ و يطرح مورد بررس يو اقتصاد و مايل فين, از نگاه بازار 
 يريم گيتصم يبرا يج حاصل از آن به عنوان مبنائيقرارگرفته و نتا

 .دريگ يه گذاران مورد استفاده قرار ميسرما

مکمل خوراک د يتول يمقدمات يگزارش حاضر مطالعات امکان سنج      
مطالعات امکان  ين مطالعات در قالب متدولوژيا. است دام و طيور

ابتدا حمصول مورد , فوق يده است و مطابق متدولوژيه گرديهت يسنج
بازار آن  يالزم رو يها يشده و سپس بررس ق معريفيمطالعه به طور دق

د و يتول يدر خصوص چگونگ ادامه مطالعات فين خواهد گرفت و درصورت 
 شده و در يز شناسائين ازيمورد ن يو نرم افزار يامکانات سخت افزار

 ياجرا ياز برايمورد ن يه گذاريو حجم سرما ياقتصاد يت هايظرفت يهنا
ه گذاران يآن سرما طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از

در جهت  نياز را کسب و حمرتم بتوانند کليه اطالعات موردمندان  عالقه و
. اجنام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسري شفاف اقدام منايند

راستاي توسعه صنعيت  چند کوچک در اميد است اين مطالعات کمکي هر
 .اشدکشورمان ب
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 :معريف حمصول  -١

و با " را تواما يولوژيزيو ف يميوشيکه دانش باست  يه علميتغذ
 يان ميبآن  ي غذانيزم و تاميک ارگانيمشرتک در ارتباط با  يمفهوم

موجود زنده با بدن  ياست که درآن سلول ها يانيه شامل جريتغذ. کند
از جهت اجنام يمواد مورد ن نيتام يکه براخارج  يائيميط شياز حم يخبش

کار و ,  ينگهدار, رشد يبرا يائيميو ش يکيمتابول يمطلوب واکنش ها
شود  ياطالق م يغذا به ماده ا .باشد ياست در ارتباط م يد ضروريتول

آن را هضم و جذب کرده و به مصرف , بتواند پس از خوردن وان يکه ح
 يوان ميح يواقعکه به مصرف  يبه آن قسمت از ماده غذائ. برساند

ه يتغذ ياز خوراک آماده برا استفاده. شود يگفته م يماده مغذ, رسد
 يسماند هاپو  عات صنعيتياد امکان مصرف ضاجيبه واسطه ا وريو ط دام

در ,  سهولت محل و نقل نيدر جهت کسب ارزش افزوده و مهچن يکشاورز
ور با يو ط ضمن اينکه تغذيه دام. ساهلاي اخري رو به فزوني هناده است

به دليل وجود آلودگي  اين نوع خوراک مي تواند از بروز امراضي که
براي اجياد . ور پديد مي آيد جلوگريي منايديهاي خمتلف در غذاي دام و ط

 ور بايد جمموعه اي از مواديشرايط هبره برداري اقتصادي از دام و ط
ند با هم خملوط و يآ يمن   گرد هم يک نوع علوفه به تنهائيکه در 

دهد که متشکل از  يمل يرا تشک يب کنسانرته اين ترکيا  .منوداب يآس
بدن  يمهه عناصر و مواد ضرورکه قادر است است  يمواد غذائ يجمموعه ا
خوراک کنسانرته از ترکيب  .از برطرف کنديور را در حد نيدام و ط

، و ذرت  جوانواع غالت مهچون گندم و هايي مهانند  مقدار مشخصي از ماده
 ,کنجاله ختم پنبه گلوتن ذرت، آنجاله سويا، , سبوس، تفاله چغندرقند

هاي گياهي، دي آلسيم فسفات،  روغن,  باگاس, کنجاله ختم آفتابگردان 
اآسيدان مكمل ويتامينه، مكمل معدني شريين،  آربنات آلسيم، منك، آنيت

... هاي طيور و  ميتونني، آولني آلرايد و مواد افزودني جماز در جريه
 .شود هتيه مي
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تنوع , ييتنوع آب و هوا يوردر توليد مکمل هاي خوراک دام و ط
درصدهاي مواد خمتلف وضريب , وزن خمصوص مواد اوليه , نوع مواد , مواد

  .خمتلف است توليد) مش(اصطحکاک ونوع بسته بندي و محل و اندازه 

 : درکنسانرته موجود مغذي مواد 
 :زا انرژي قندي مواد يا ها کربوهيدرات -١

 را وري و ط دام نياز  وردم  انرژي  که  هستند  موادي  ها  کربوهيدرات   
ين  کرده  تامني  نرژي  وا يت  تامني  صرف  ا ياتي  هاي  فعال لف  ح  مي  بدن  خمت
يدرات . شود  لني  ها  کربوه ين  و او غذي  ماده  مهمرت ستند  دام براي  م .  ه
 هاي  فعاليت  ساير  و خوردن  ، حرکت  ، گوشت  ، شري  توليد  براي  دام مثالً 

 چغندر  تفاله  و مالس  غالت،  مثل  موادي .  دارد نياز  انرژي  به  روزانه 
 . هستند زياد انرژي داراي قند
 :ها پروتئني -٢

 وکمبود  دارد بسياري  امهيت  شري  توليد  و عضالت  گريي  درشکل  پروتئني   
. گردد  مي  دام مثل  وتوليد  درسالمت  اختالل  ، توليد  رشد،  کاهش  موجب  آن

ثل  موادي  له  م به  ختم  کنجا له  پن يادي  پروتئني  داراي سويا  وکنجا  مي  ز
 . باشند
 : ها چربي -٣
 درتامني  نيز  چربي . هستند  چربي  مقداري  داراي ، غذايي  مواد  اکثر  

 K ،A ويتامني مثل ها ازويتامني وبعضي دارد حياتي نقش دام بدن انرژي

،D و E شوند مي منتقل دام بدن به ها چربي توسط نيز . 
   
 

 : معدني مواد
ين  قش  مواد  ا مي  ن يه  مه ند  دام درتغذ عدني  مواد . دار ساختمان د م  ر
سکلت  يب  دام بدن  ا يدات  ودرترک ند  دام تول شت  شري، : مان  به  غريه  و گو
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ند  مي  کار  ين . رو صر  مهمرت ياز  مورد  عنا سيم : شامل  دام ن سفر،  ، کل  ف
 هريک  کمبود  که  بوده  آهن  و يد  روي، منگنز،  گوگرد،  سدمي،کلر،  منيزمي، 
 . گردد مي دام وباروري توليد رشد، کاهش موجب ازآهنا
 : اه ويتامني -٤

 مقدار  مهني  به  ويل هستند  دامها  نياز  مورد  کمرتي  مقدار  به  مواد  اين 
يد  ماً  با ها  بدن  به  حت سند  دام بود . بر ضي  کم تامني  از بع عث  ها،  وي  با

 اميين  سيستم  ضعف  و رشد  وکاهش  جنني  سقط  باروري،  عدم  کوري،  مثل  عوارضي 
 ايـد ب که نياز مورد هاي ويتامني.شوند مي... و)  Eو Aويتامني کمبود(
 بـه  هـا  ويتامني وبقيه Aو E ،D: از عبارتند شوند اضافه کنسانرته به

 مي  افزوده  جريه  به  کمرت  دليل  مهني  وبه  شود  مي  توليد  حيوان  خود  وسيله 
 . شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  :آهنا غذايي ارزش و کنسانرته دهنده تشکيل مواد از برخي 
يا  فه  نوع  ١٥٠٠٠از بيش  دردن جوددارد  اي موادعلو  از هايي  شخب  که  و

 : از عبارتند دارندکه نقش درکنسانرته آن

 : ذرت 
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 فراواني  واسطه  به  که  است  غالت  هاي  دانه  انواع  از يکي  ذرت دانه 
سته  سبتاً  غذايي  ارزش ، درآن نشا يادي  ن جريه  رو از و دارد ز  دام در
 استفاده  مورد  زياد  مقدار  به  زا انرژي  اوليه  ماده  عنوان  به  وطيور 
 وبندرت  باالست  آن هضم  قابليت  و بوده  خوراک  خوش  ،ذرت. گريد  مي  قرار 
 ارقام،  و گونه  برحسب  ذرت دانه  . شود  مي  اي تغذيه  مشکالت  اجياد  سبب 

فاوت  نگ  داراي و بوده  مت مز  و سفيد  زرد، هاي  ر شدکه  مي  قر نه  با  دا
 A ويتـامني  ساز پيش( کارتينوئيد از وسرشار دارد بيشرتي مصرف آن زرد
 ٥/٣ پروتئني،  درصد  ٨ ، رطوبت  درصد  ١٤ حاوي  بطورمعمول  ذرت.  است ) 

 و کلسيم  پروتئني،  مقدار  نظر  از. باشد  مي  فيرب  درصد  ٧/٢ و چربي  درصد 
سفر،  تر  ف نه  فقري گر  هاي  ازدا ست  دي موع  ويل ا غذي  مواد  جم بل  م ضم  قا  ه

)TDN (دو نظـر  از ذرت دانـه  مهچنني. است مقدار باالترين غالت دربني آن 
سيد  نه  ا يزي  ضروري  آمي فان  و نل قري  تريپتو شد  مي  ف يه  ذرت. با  درتغذ

 گاوهاي  براي  ذرت خالص  انرژي  ميزان . است  اصلي  غله  شريخوار،  گوساله 
گا  ٢ حدود  شريي  نرژي  کالري  م سمي  وا يور  براي  آن متابولي  ٢/٣ حدود  ط

 . است درکيلوگرم مگاکالري

 : جو 
 حمسوب  وسرد  معتدل  درمناطق  خبصوص  غله،  متداولرتين  جو  گندم،  از پس 
حدود  آن پروتئني  و شده  صد  ١٠-١٢ در يرب  در بل  غري  مواد ( آن وف  قا
 ٣٠-٥٠ وحدود بوده Dو Aويتامني فاقد جو. باشد مي درصد ٤/٥ حدود)هضم

 . دهد مي تشکيل را کنسانرته درصد

 : گندم سبوس 
 ٦/٤ و خام  پروتئني  % ٥/١٢-%١٦ حاوي  گندم  نوع  به  بسته  گندم  سبوس 

بي  % يرب  % ١٠ حدود  و چر شد  مي  خام  ف شرت  سبوس  پروتئني  ارزش.با  از بي
. رسد  مني  سويا  خبصوص  روغين  هاي  دانه  پاي  به  ويل بوده  گندم  وآرد ذرت
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 کلسيم  حلاظ  از ويل % ٢٠/١ داشتهحدود  بيشرتي  فسفر  مواد،  ديگر  از سبوس 
 . باشد مي % ١٤/٠ حدود حاوي و فقري

 : قند چغندر تفاله 
 زياد  قندي  مواد  داراي هک  باشد  مي  ارزان و خومشزه  و حجيم  غذايي 

صد  ٦/٩ حدود  و بوده  صد  ٥/٠ و پروتئني  در بي  در شد  مي  چر ظر  از. با  ن
 . باشد مي ضعيف فسفر ازحلاظ و غين کلسيم

 : پنبه ختم کنجاله 
قدار  له  پروتئني  م به  کنجا نه  پن ستاندارد  دا  و % ٣٦ حداقل  شده  ا
بي . , % ٤٣ حداکثر  ين  چر له  نوع  درا  ادمو  و بوده  % ٦   حدود  کنجا

 و فسفر  % ١ حدود  داراي. باشد  مي  سويا  کنجاله  از کمرت  آن هضم  قابل 
 . باشد مي کلسيم % ٢/٠

 : سويا کنجاله 
ين  قام  غذايي  ماده  ا ظر  را اول م پروتئني  غذايي  وارزش پروتئني  ازن  در
 ٣/٥ وحدود  خام  پروتئني  درصد  ٤١-٤٦ داراي و باشد  مي  دارا گياهي  هاي 

 داراي سويا  کنجاله . باشد  مي )کشي  روغن  روش به  بسته ( چربي  درصد  ١ –
صد  ٢٩/٠ سيم  در صد  ٦٦/٠ و کل سفر  در شد  مي  ف له . با ظر  از سويا  کنجا  ن

 .است فقري متيونني آمينه اسيد

  

 : چغندرقند مالس 
 دست  به  قند  هاي  کارخانه  مازاد  از که  است  زا انرژي  اي ماده  مالس 

يد  مي  ظر  از. آ نرژي  ن ندي  ا عث  غين  وموادق شخوراکي  وبا سبندگي  و خو  چ
 . شود مي درکنسانرته موجود هاي ويتامني مثل پودري و ريز هاي دانه
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 : معدني  مکمل 
 نيازمند  آن به  کم  مقدار  به  دام چه  واگر  است  معدني  مواد  از ترکييب 
ست  ما  ا گر  ا قدار  مهني  ا سد  دام بدن  به  کم  م خه  نر ياتي  چر  به  را اش ح
 . انداخت خواهد خطر

 : منک 
 کار  به  دام اشتهاي  حتريک  ومهچنني  دام نياز  مورد  يمعدن  مواد  تامني  جهت 
 . شود مي هتيه منک سنگ از و رود مي

 : زئوليت 

  کند مي آفريين نقش توليد، افزايش و غذا وجذب هضم درفرآيند

 : اوره 
نوان  به  اوره شني  ع مواد  پروتئني،  جان ته  از مت  وارزان ساده  از  مي  قي
 کارشناسان . شود  مي  تئنيپرو  به  تبديل  گاو  گوارشي  درسيستم  که  باشد 

) غالت (اي نشاسته  مواد  کايف  مقدار  به  که  است  موثر  وقيت  اوره معتقدند 
 معموالً  درکنسانرته  اوره مقدار . باشد  داشته  وجود  درجريه  قندي  مواد  و

 . باشد مي درصد ١ درحدود

 : کنسانرته يا متعادل جريه هتيه اصول 

 : شود ايترع زير نکات بايد دام غذايي هاي جريه درهتيه

عادل  جريه  -١ گاهي  مت يزان  باآ جات  ازم يب  و دام احتيا غذي  مواد  ترک  م
 .  گردد مي هتيه آن دهنده تشکيل

 تامني  را دام نياز  مورد  وپروتئني  انرژي  کايف  مقدار  به  متعادل  جريه  -٢
 . کند مي
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 . باشد مي باال بسيار هضم قابليت وداراي خوراک خوش متعادل جريه -٣

 احتياج  مورد  هاي  ويتامني  و معدني  عناصر  کليه  داراي لمتعاد  جريه  -٤
 . باشد مي نياز مورد ميزان به دام

 . باشد مي دام بدن براي مسي مواد و مضر ازعناصر عاري متعادل جريه -٥

 به  بوده،  برگشت  قابل  اقتصادي  نظر  از متعادل  جريه  شده  متام  قيمت  -٦
بارت  گر  ع مت  دي مت  از جريه  قي يد  دام که  موادي  قي ند،  مي  تول مرت  ک  ک
 . کند مي عايد دامدار براي را کايف سود و بوده

 سالمت  به  و شده  هتيه  هبداشيت  اصول  مطابق  کنسانرته،  يا  متعادل  جريه  -٧
لي  دام کرده  وارد خل بويژه  ن عم  و شت  شري  بوي  و ط نامطلوب  وگو  مني  را

 . سازد

 :طيور مکمل خوراک دام وانواع  
خوراک ا ي يآرد خوراک خام وورت معموال به دو ص ين مکمل هايا 

طيور مورد استفاده قرار توسط " که معموال( شده به صورت پلت يفرآور
 .وجود دارند,  )مي گريد

 :  پلت صورت به شده فرآوري خوراک هاي ويژگي از بعضي 
 : تبديل وضريب هضم هببود -١ 

ــه      ــل ب ــد دلي ــت فرآين ــوراک پخ ــي و خ ــه تغيريات ــاختار در ک  س
يدر  جود  به  خوراک  اتيکربوه يد،  مي  و يت  آ ضم  قابل فزايش  خوراک  ه  ا

ته  جه  در و ياف ندمان  نتي صرف  را بديل  ضريب ( خوراک  م بود )  ت  مي  هب
 .يابد
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 : خوشخوراکي افزايش -٢ 
لت  دان      سيت  شده  پ يل  به  آردي دان به  ن  خود،  خاص  شکل  دل

 در وزن افزايش  به  منجر  ضريب  افزايش  اين  و,  دارد بيشرتي  خوشخوراکي 
 .گردد مي کوتاهرتي پرورش زمان مدت

 : دان ضايعات کاهش -٣ 
 کمرتي  بسيار  ضايعات  آردي، خوراک  با  مقايسه  در شده  پلت  خوراک      
جياد  ند  مي  ا يرا  ک به  صورت  به  ز مده  در ح سرت  روي از و آ  براي  هم  ب
 .بود خواهد برداشت قابل پرنده

 : گله در يکنواخيت افزايش -٤ 
 مــي اســتفاده پلــت ازخــوراک کــه هــايي رگلهرشــدد يکنــواخيت      

 جريه  ازمواد  يکنواخيت  خملوط  شامل  پلت  هردانه  است،چون  بيشرت  کنندبسيار 
ست  مان  ا سط  ومهز نده  تو صرف  پر قدرت  م خاب  و نده  از را انت  مي  سلب  پر
 .منايد

 
 :  خوراک ميکروبي هاي آلودگي و اي تغذيه ضد مواد کاهش -٥ 

ثر  در       شارو  و خبار  ا جياد  رتحرا  ف ند  در شده  ا لت  فرآي  شدن  پ
 خواهد  بني  از را خوراک  در ميکربي  و اي تغذيه  مضر  عوامل  از بسياري 

 .   برد
نه  کاهش  -٦  غداريها ( پرورش  حمل  در سرمايه  خواب  و ها  هزي  ، مر

 ...): و دامداريها
 قسميت  اغلب  گرديد،  مي هتيه پرورش حمل در خوراک که سنيت سيستم در     

يه  مواد  صورت  هب  سرمايه  از ندم  ، ذرت( اول  در...) و سويا  ، گ
ها  شته  انبار ستم  در که  بود  انبا يد  سي ستفاده (  جد لت  خوراک  از ا  پ

 .رسد مي حداقل به سرمايه خواب اين)  شده
 
   



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
تولید مکمل خوراک دام و طیور طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ١۴

 :  نقل و محل سهولت -٧
 زمان در وزن افت چون ازعواملي و عرضه بندي بسته صورت به حمصوالت        
 .شود مي جلوگريي ونقل محل

 : )٣آيسيک (نام و کد حمصوالت  -١-١

مطابق   که . است  " مکمل خوراک دام و طيور    "ن طرح ي ا يهنائ  نام حمصول  
به طور   آيسيك   آد ن حمصول  ي ا يبرا با طبقه بندي وزارت صنايع ومعادن      

خوراک دام   يمستقل در نظر گرفته نشده است ، بلکه خانواده مکمل ها          
 :باشند  ير ميز)  ٣سخه ن(  ISICکد  يور به مشاره هايو ط

خانواده مکمل هاي خوراک  ISICکد 
 دام و طيور

 غذاهاي آماده براي حيوانات ١٥٣٣٠٠٠٠
غذاهاي آماده براي طيور و  ١٥٣٣١١٠٠

 آبزيان
 خوراک آماده طيور ١٥٣٣١١١٠
 دان مرغ ١٥٣٣١١١١
 مکمل غذايي طيور ١٥٣٣١١١٢
 مکمل غذايي آبزيان ١٥٣٣١١٢١
 يني حيوانيپروت ١٥٣٣١١٢٤
 مکمل غذايي دام ١٥٣٣١١٣١
توليد غذايي حيوانات غري از  ١٥٣٣١١٤٠

 دام و طيور

    
 
 :مشاره تعرفه گمرکي  -١-٢

وزارت بازرگاني بعنوان متويل    در کتاب مقررات صادارات وواردات    
ومهچنني تعيني آننده قانوني مقررات        سياستگذاري صادرات وواردات آشور   

 :است شدهارائه  يمستقل مشاره تعرفه گمرآيک يسيباز مهانند کد آ, آن
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 ١۵

نوع مکمل خوراک دام 
 وريو ط

مشاره تعرفه 
 يگمرک

حقوق 
 يورود

 - ٢٣٠٢ سبوس گندم
 ٤٥ ٢١٠٤٢٠٠٠ مرکبات 
 ٤ ٢٣٠٢١٠٠٠ از ذرت

 ٤ ٢٣٠٢٣٠٠٠ از گندم
 ٤ ٢٣٠٣٢٠٠٠ تفاله چغندر
 ٤ ٢٣٠٤٠٠٠٠ کنجاله سويا

 ٤ ٢٣٠٦١٠٠٠ کنجاله ختم پنبه
 - ٢٣٠٦٣٠٠٠ ز ختم آفتابگردانا

 :شرايط واردات حمصول  -١-٣ 

صادرات بازرگاني هيچ گونه  ه به آتاب مقررات واردات وعبا مراج
موآول به  ورود آهنا به آشوردر نظر گرفته نشده و  يحمدوديت واردات

ابد ي يحتقق م يو سازمان بازرگان يتوافق وزارت جهاد کشاورزموافقت 
شده ن حمصول در نظر گرفته يا صادرات ايواردات و  يکه برا يشروط. 

 : است عبارتند از 

 .ت استاندارد حمصول يرعا -١
 .آن يت هبداشت حمصول در نگهداريرعا -٢
  .طيحم يعدم آلودگ -٣
 .و حفظ به موقع آن  ينگهدار -٤
صالح به يد مقامات ذييرشد با تا ک ومواد حمرک جمازيوتيب مصرف آنيت -٥

 . آزاد است ييعنوان مکمل غذا
 .دان در حد جماز بالمانع است ياکس مصرف آنيت -٦
 .ور بالمانع است يد پوستات جماز در مکمل خوراک دام و طيمصرف کوکس -٧
ور ممنوع يمصرف هورمون و مواد مشابه آن در مکمل خوراک دام و ط -٨

 .است
 .به مکمل ممنوع است  يني پروتئرياضافه کردن هر گونه ازت غ -٩



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
تولید مکمل خوراک دام و طیور طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ١۶

د پيشگريي کننده از بعضي از بيماريهاي     اضافه منودن داروها و موا    -١٠
طيور در صورتي که نوع و ميزان مصرف آن مورد تاييد مقامات ذيصالح             
قرار گرفته باشد در مکمل خوراک دام و طيور جماز بوده وليکن نوع و            

 .ميزان مواد اضافه شده بايد در روي متام بسته ها ذکر گردد 

ملي يا بني املللي (جوددرحمصولبررسي و ارائه استانداردهاي مو -١-٤   
:(  

ه نکات مربوط به يت کليز رعايجهت جلب اعتماد مصرف کنندگان ون 
 .استي ضرور ي امر موجودي توجه به استانداردها, ت حمصوليفيکنرتل ک

ي  املللنيو بي خمتلف مل ياستانداردها, هر حمصول در مورد يبه طور کل
ه يشوند و کلي ن ميران تدويا  قات صنعيتيتوسط موسسه استاندارد و حتق

 . باشندا ي ن استانداردهيت ايملزم به رعادکنندگان حمصول يتول

استاندارد و ت سازمان يو مراجعه به ساسي هاي بعمل آمده ربر با
ور يانواع مکمل خوراک دام و ط يبراد يمشخص گردران يا حتقيقات صنعيت

 : شندبا يمريران به شرح زيا ياستاندارد مل يهامشاره 

مشاره  نوع مکمل
 استاندارد

 ٢٦٨ از ذرت
 ٣٢٢ از ختم آفتابگردان
 ٦٢٥ علوفه و ريشه ها

 ٨٠٠ کنجاله سويا
 ٢٣٨٧ مکمل هاي ويتاميين

 ٢٥١٤ سبوس برنج
 ٦٦٣٣ منگنز

 ٦٨٤٩ تفاله مرکبات
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 ١٧

ور به طور مرتاکم ياز مکمل خوراک دام و ط يمنونه بردار
 يد و روش هاريگ ياجنام م ٣٣١مشاره  يملطبق استاندارد ) کنسانرته(

 :آزمون عبارتند از 

مشاره  نوع آزمون
 استاندارد

 ٢٦تعيني مقدار منک
 ٤١٥ تعيني مقدار چربي خام

 ٤٥٧ تعيني مقدار پروتيني
 ٥١٣تعيني مقدار فسفر

 ٥٢٠تعيني مقدارفيرب خام
 ٥٧١تعيني مقدار کلسيم

 

ذايي حاصل از دام و طيور و آبزيانجمموعه استانداردهاي فرآورده هاي غ  
مشاره موضوعرديف

 استاندارد
 ١٨۶جتديد نظر اول-ويژگيهاي خاويار تامساهيان ١
 ٢٨۴ با جتديد نظر-ويژگيهاي گوشت مرغ و خروس آشته آماده طبخ ٢
 ٣١١ جتديد نظر اول-وسايل و شرايط محل ونقل دام هاي آشتاري ٣
ه دام هاي آشتاري در بازرسي پس از روش قضاوت هبداشيت روي الش ۴

 آشتار 
۴٩۶ 

روش استاندارد براي بازرسي هبداشيت الشه دام هاي  ۵
 بازرسي پس از آشتار(آشتاري

۵٣١ 

روش استاندارد براي بازرسي هبداشيت الشه دام هاي  ۶
 )آشتار بازرسي پس از(آشتاري

۵٣١ 

ديد نظر جت-روش منونه برداري-گوشت قرمز و فرآورده هاي آن ٧
 دوم

۶٩٠ 

 ٩٢٣ جتديد نظر-نيرتيت در گوشت و فرآورده هاي آن ٨
 ٩٢۴روش اندازه گريي پروتئني تام در گوشت و فرآورده هاي آن ٩
 ٩٨٨ تعيني نيرتات حمتوي در گوشت و فرآورده هاي آن ١٠
 ١٠٢٧بازرسي هبداشيت دام زنده ١١
 ١٠٢٨ در گوشت و فرآورده هاي آن PH روش تعيني ١٢
 ١٠٢٩ روش اندازه گريي ازت در گوشت و فرآورده هاي آن ١٣
 ١٠٣٠ روش اندازه گريي نشاسته در گوشت و فرآورده هاي آن ١۴
 ١١٣۴ روش اندازه گريي ميزان فسفر آل در گوشت و فرآورده هاي آن ١۵

 ١٢۵١قطعه بندي گوشت مرغ و خروس ١۶
بعد از آشتار و حنوه قبل و-مسري آشتار و بازرسي هبداشيت طيور ١٧

 هبداشيت قضاوت
١٧١١ 
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 ١٨

 ٢٣٠٣ ويژگيها و روش هاي آزمون-سوسيس و آالباس ١٨
 ٢٣٠۴ويژگيهاي مهربگر منجمد خام ١٩
 ٢۴٨٧ويژگيهاي پودر ختم مرغ ٢٠
 ٢۵١٨ويژگيهاي مرغ منجمد ٢١
 ٢٨۶۴ روش تشخيص و اندازه گريي آنيت بيوتيك در گوشت ٢٢
مقدماتي و تاييدي لينكومايسني باقيمانده در روش تعيني مقدار ٢٣

 نسوج
٢٨۶۵ 

 ٢٨۶۶روش مقدماتي تشخيص آنيت بيوتيكها در گوشت ٢۴
 ٢٩۶۴ويژگيها و روش آزمون زرده خشك ختم مرغ ٢۵
 ٣١۵٠ ويژگيها و روش آزمون ميگوي منجمد شده به روش سريع ٢۶
 ٣۴٠٩هيدروآسي پرولني در گوشت و فرآورده هاي آن ٢٧
 ٣٧٣٠ تعاريف و اصطالحات مربوط به گاو زنده آشتاري ٢٨
 ٣٧٣١ تعاريف و اصطالحات مربوط به گوسفند زنده آشتاري ٢٩
بدون استفاده -روش تعيني مقدار نشاسته در فرآورده هاي گوشيت ٣٠

 از الكل
۴١٠۵ 

ورد استانداردهاي ويژگيها و روشهاي آزمون خوراك دام و طيور و آبزيان و مواد اوليه م
 مصرف

مشاره موضوعرديف
 استاندارد

 ٢٧٨جتديد نظر-)چاپ چهارم(ويژگيهاي آنجاله ختم پنبه ١
 ٣١٨جتديد نظر اول-)چاپ سوم(ويژگيهاي تفاله خشك چغندر قند ٢
 ٣١٩جتديد نظر اول-)چاپ سوم(ويژگيها ي مالس چغندر قند و نيشكر ٣
خوراك دام و طيور و آبزيانآنجاله دانه آفتابگردان مورد مصرف در ۴

ويژگيها و - روشهاي آزمون 
٣٢٢ 

 ۴۵٨استاندارد آنجاله بذر آتان ۵
جتديد نظر -آرد استخوان براي تغذيه خوراك دام و طيور و آبزيان  ۶

دوم
۵۴١ 

 ۶٠۵جتديد نظر-)چاپ سوم(خوراك مرغ  ٧
ديد جت-) چاپ سوم(ويژگيهاي آرد گوشت مورد مصرف خوراك دام و طيور  ٨

نظر اول
٧٢١ 

جتديد نظر-)چاپ چهارم(پودر ماهي جهت تغذيه دام و طيور و آبزيان ٩
دوم

٧٢٢ 

 -آنجاله دانه سويا مورد مصرف در خوراك دام و طيور و آبزيان  ١٠
آزمون  ويژگيها و روشهاي

٨٠٠ 

 ٨٠۴استاندارد آنجاله بادام زميين ١١
 ١٣۶۶ظر اولجتديد ن-)چاپ دوم(ويژگيهاي آرد خون ١٢
جتديد نظر -)چاپ چهارم(دانه ذرت جهت تغذيه دام و طيور و آبزيان ١٣

دوم
١۴۴۵ 

 ١٧۵٩چاپ سوم-ويژگيهاي آشك بعنوان خوراك دام و طيور ١۴

 ٢٣۴٢جتديد نظر دو-)چاپ دوم(سبوس گندم  ١۵
 ٢٣٨٨چاپ دوم-)جهت تغذيه گوساله(پودر جانشني شري  ١۶
 ٢٣٨٩چاپ دوم-ارگاه طيورپودر و بقاياي آشت ١٧
 ٢۴٧٣چاپ دوم-ويژگيها و روشهاي آزمون پودر صدف ١٨
 ٢۵١٣چاپ سوم-دي آلسيم فسفات ١٩
ويژگيها و  -مورد مصرف خوراك دام و طيور و آبزيان  -سبوس برنج  ٢٠

جتديد نظر اول- روشهاي آزمون
٢۵١۴ 

 ٢٩٩٨اپ دومچ-ويژگيهاي چربي مورد استفاده درخوراك دام و طيور  ٢١
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 ١٩

 ٣٠٠٠چاپ دوم-)خوراك دام و طيور(ويژگيهاي پودر پر ٢٢
 ٣٠٢١چاپ اول-آماده آردن منونه مورد آزمايش در خوراك دام و طيور ٢٣
ويژگيهاي هبداشيت و ميكروبيولوژيكي مواد اوليه هتيه خوراك طيور  ٢۴

چاپ-ودان آماده  اول 
٣٢٠٧ 

 ۴٨٣٧چاپ اول-دام و طيور و آبزيان آربنات آلسيم جهت مصرف در خوراك ٢۵
 ۴٨٣٧چاپ اول-آربنات آلسيم جهت مصرف در خوراك دام و طيور و آبزيان ٢۶
 ۴٨٣٨پيت و باگاس نيشكر براي مصرف درخوراك مرتاآم دام ٢٧
-) ميگو-ماهيها (ويژگيها و روشهاي آزمون غذاي آبزيان پرورشي ٢٨

چاپ اول
۵۶۶١ 

چاپ اول-ويژگيها  -فاده درخوراك دام و طيورسنگ آهك براي است ٢٩ )۵٧١٨ 
-ويژگيها و روشهاي آزمون -زئوليت-خوراك دام و طيور و آبزيان ٣٠

چاپ اول
۶٢٧۵ 

 
 

فرآورده هاي غذايي حاصل از دام و طيور و آبزيان استانداردهاي متفرقه  
 
 

مشاره موضوعرديف
 استاندارد

 ٢۶٧ساختمان سيلوي علوفه ١
جتديد -) چاپ دوم(نه برداري از آنجاله دانه هاي روغين منو ٢

نظر اول
٣٣١ 

منونه برداري از علوفه ،ريشه ها ،غده ها و مواد سيلو  ٣
چاپ اول-شده 

۶٢۵ 

روشهاي منونه گريي مواد غذايي حمصوالت آشاورزي در تعيني  ۴
 باقيمانده مسوم آفت آش

٢۶۴٩ 

-) چاپ دوم(انبار اندازه گريي دماي غالت و حبوبات در ۵
جتديد نظر اول

٢۶٨١ 

 ٣١٣۶چاپ اول-واژه نامه آرد ماهي ۶
 ٣۴٩٨چاپ اول-) تاسيسات و جتهيزات(واژه نامه صنعت مرغداري ٧
آئني آار روشهاي انبار آردن و انبارداري مواد آشاورزي  ٨

چاپ اول-خوراآي خشك 
۴٠١٣ 

 ۵٧۴۶اولچاپ -مشخصات فين هبداشيت انبار علوفه دام ٩
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 ٢٠

 

 

بررسي وارائه اطالعات الزم درزمينه قيمت توليد داخلي وجهاني  -١-٥  
 :حمصول 

لوگرم مکمل يک هر توليد قيمتبطور متوسط  با برسي بعمل آمده
و در آشورهاي ريال  ٥٠٠٠ حدودداخل کشور در ور يا طيخوراک دام 

تا  ١بني  هر قيمتدر آشورهاي اروپايي  .باشد يريال م ٧٠٠٠مهجوار 
بنابراين قيمت مي توان گفت آه قيمت در آشورهاي . دالر است ١.٥

برابر  ٢.٥تا  ٢ ياروپائ يو در کشورهابرابر  ٥/١تا  ١مهجوار حدود 
 .مي باشد ياخلقيمت د

 :معريف موارد مصرف و کاربرد -١-٦

در ور يبعنوان خوراک دام و طن حمصول يا ياصلو حمل مصرف د رکارب
د مکمل يتول. از جامعه استي مورد نني پروتئنيو تام يپروردام عيصنا
ر يجو و ذرت و افزودن سا, مهانند گندم يه غالتيبر پا يخوراک يها

 نيور که خبش مهم تاميخوراک دام و ط ي دار باعث غنانيمواد پروتئ
تامني .دهد را بدنبال خواهد داشت يل مياز را تشکي مورد ننيپروتئ

خوش خوراآي  ,و ويتامني هاي مورد نياز وتئنيانرژي،مواد معدني،پر
هببود , افزايش مصرف ماده خشك ,قابليت هضم باالتر,        بيشرت

توليد دام و , هببود افزايش وزن روزانه , وريط دام و رشدوحفظ سالميت
از ديگر کاربردهاي اين  مرغوب و سود آوري بيشرت براي دامداران وريط

 . مکمل هاست

 



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
تولید مکمل خوراک دام و طیور طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٢١

 :االهاي جايگزين و جتزيه و حتليل اثرات آن بر مصرف حمصولبررسي ک -١-٧

, صرفه بودن از نظر اقتصادي بابدليل  مکمل خوراک دام و طيور
جايگزين مکمل و  حمصويلفراوان و کنرتل شده انرژي زاي  ينيمواد پروتئ

مني  توصيه آاالي جايگزيين بنابر اين . استور يدام و ط سنيت يغذابراي 
  .شود

 : مهيت اسرتاتژيکي کاال در دنياي امروزا -١-٨
ت يور امهيل دهنده ذکر شده در مکمل خوراک دام و طيمواد تشک  

که از حلاظ حمصول ذکر شده خود  يداشته و کشور ييباال ياسيو س ياقتصاد
مناظره منطقه در  يا و کارآمد و قدرت بياقتصاد پو يکفا گردد دارا

 ييخودکفاافنت به يدست استقالل و  اتژي اسرتاز طريف.است  ي املللنيسطح ب
کشور را  به , دامپروري و صنعيت, در خبش هاي کشاورزي مهه جانبه کشور 
 .تبديل خواهد کرد ي املللني جمامع بنيقطب برتر در ب

 ينکه دغدغه هر جامعه چه از حلاظ اقتصاد       ين با توجه به ا   يبنابرا 
ماع     حلاظ اجت چه از  تام   يو  جه اول  غذا  ي احتنيدر در جات  فراد آن   ييا ا

ست     عه ا تام   , جام مواد اول نيحبث  صنا ي ه تولي ه و پاي   و  ياهي ع گيد 
سرتاتژ ي ازامهز ي ن) يواني ح( ينيپروت  ص يت ا ست     يک خا خوردار ا با  . بر

گر يورودي دگوشت ط يط توليگر شرا  يو د ييآب و هوا  يت ها يتوجه به حمدود   
اقالم ذکر شده     از مجله  يي منابع غذا  نيزان تام ي درگرو م  ياهل  يدام ها 

 .فوق خواهد بود 

 :کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده حمصول  -١-٩
  يو دامپرور يبرتر کشاورز يد کننده ، قطب هايعمده تول يکشورها

, ژاپن , نيچ, ه يروس, کا يآن  مجله آمر در جهان هستند که از
, يليش ,ليبرز ,نيآرژانت, ايتاليا ,فرانسه ,هلند, انگلستان ,کانادا
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 ٢٢

درآشورهايي مانند هلند، فرانسه، .ک نام برديمکز,اکوادر, پرو
 % ٣٠ظرفيت توليدودرسطح جهاني % ٧٢آارخاجنات  % ١٦آانادا و سوئيس 

حجم توليد صنعيت خوراك دام را به خود اختصاص داده و  % ٨٠آارخاجنات 
هاي اول تا  چني و ژاپن به ترتيب مقام در حال حاضر آمريكا، روسيه،

چهارم خوراك دام و طيور و آبزيان را به خود اختصاص داده آه اين 
العاده صنعت مذآور در آشورهاي پيشرفته  امر نشان دهنده امهيت فوق

و اغلب کشورهاي دنيا که در زمينه دامپروري و توليد آبزيان و  است
 .طيور فعاليت مي کنند مصرف کننده اين حمصوالت هستند

 : شرايط صادرات -١-١٠

رت بازرگاني آاالهاي صادراتي ادر آتاب مقررات صادرات و واردات  وز
 :و وارداتي به سه گروه تقسيم ميشوند

ورود آهنا با رعايت ضوابط نياز به  آه صدور يا: آاالهاي جماز: الف
 .آسب جموز ندارد

صدور يا ورود آهنا با آسب جموز از وزارت خانه که : آاالهاي مشروط: ب
 .است پذيراي امكان 

آه صدور يا ورود آهنا به موجب شرع مقدس اسالم و : آاالهاي مشروط: ج
 .قانون ممنوع است

فوق با توجه به اينكه يك آاالي جايگزين و مصريف است از  حمصول
اينرو بازار جهاني آن تابع فضاي حاآم بر بازار اين صنعت مي باشد 

از توانايي ها و ورود به بازار رقابت اين حمصول مستلزم برخورداري 
 :و شايستگي هايي است آه در ذيل به آن اشاره ميشود

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ قيمت١
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 ٢٣

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ آيفيت٢

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ استانداردهاي موجود٣

  ـ مقررات دوليت٤

در  زرگاني اين آاالبا مراجعه آتاب مقررات واردات وصادرات با
 .گروه آاالهاي جماز بوده و هيچ حمدودييت براي صادرات آن وجود ندارد

 وضعيت عرضه و تقاضا  -٢

بررسي ظرفيت هبره برداري و روند توليد از آغاز برنامه چهارم  -٢-١
 :تاکنون

با مراجعه به اطالعات و مستندات وزارت صنايع و معادن ظرفيت 
مکمل خوراک دام ري در سطح آشور مربوط به نصب شده و قابل هبره بردا

 :به صورت جدول زير مجع بندي شده استو طيور 

 )تن(ظرفيت امسيتعداد واحدنام استان رديف
 ٥٨٤٠٠آذرباجيان شرقي .١
 ٢٤٠٠٠آذرباجيان غربي .٢
 ٦١٥٩٠٠اصفهان .٣
 ١٧١٣٠٤٨٠هتران .٤
 ٣٢٩٣٠چهار حمال خبتياری .٥
 ٢٧٥٠٠خراسان جنوبی .٦
 ٧٢١٢٥٠خراسان رضوی .٧
 ٢١٤٠٠٠خوزستان .٨
 ١٢٠٠فارس .٩
 ٥٢٦٤٢٥قزوين.١٠
 ١١٢٠٠٠قم.١١
 ١١٥٠٠کردستان.١٢
 ٦٧٤٠٠٠شاهکرمان.١٣



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
تولید مکمل خوراک دام و طیور طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٢۴

 ٧٤٠٦٠٠گلستان.١٤
 ٢٤٠٠٠٠مازندران.١٥
 ١٥٧١٥٥٠مرکزي.١٦
 ٤٥٧٠٠يزد.١٧

 تن ٨٦٤٧٦٤٣٥مجع کل

 

 :در آشور  طيورمکمل خوراک دام و ـ برسي روند توليد واقعي ٢ـ١ـ١

مکمل در جداول باال واحدهاي فعال و ظرفيت امسي آهنا در توليد  
براي برسي روند توليد واقعي . آورده شده استخوراک دام و طيور 

بنابراين براي توليد واقعي با  .امكان دسرتسي به آمار توليد نيست
توجه به روند هبره برداري از واحدها و روند استفاده از اين حمصول 

ظرفيت امسي دور %  ٨٠پيش بيين ظرفيت واقعي توليد در آشور در حدود ,
از واقعيت نبوده و بنابراين اساس جدول زير را مي توان مجع بندي 

 .آرد

 

 

 

 

 روند توليد واقعي طي ساهلاي گذشته
 ١٣٨٧سال   ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال ١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 

 تن ٣٨١١٤٨ تن ٢٩٤١٤٨ تن ٢٥٨٣٠٨ تن ٢٠٢٨٨٨ تن ١٣٤٠٨٨
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 ٢۵

 

 

در  مکمل خوراک دام و طيورـ برسي سطح تكنولوژي توليد ٢ـ١ـ٢
 : واحدهاي فعال

 اسرتاتژيکيك حمصول مکمل خوراک دام و طيور با توجه به اينكه 
کانادا , هاي دارنده اين تكنولوژي از قبيل آمريكابوده و عمده آشور

از سطح تكنولوژي بااليي  هلند و انگلستان, روسيه و چني, ،ژاپن 
سطح تكنولوژي واحدهاي فعال موجود بر مهني اساس در سطح . برخوردارند

 .کالس جهاني  قراردارد

در  مکمل خوراک دام و طيورـ نگاهي به را ندمان توليد ٢ـ١ـ٣
 :فعال واحدهاي

 مکمل خوراک دام و طيور به نياز افزايش روز به روز با توجه به 
فعال متعددي در زمينه توليد اين حمصول واحدهاي  که اينو علريغم 

بنابراين راندمان  .هنوز نياز کامل کشور برآورده نشده است. هستند
يعين مي توان گفت . پيش بيين مي شود%  ٨٠توليد در اين واحدها باالي 

 .از متام ظرفيت امسي خود استفاده مي آنند" تقريباه آليه واحدها آ

 : بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه دردست اجرا  -٢-٢   

آه                ست  شده ا شاهده  عادن م صنعيت وم عاتي  نك اطال به با عه  با مراج
عاتي              نك اطال ين با جياد در ا حال ا هاي در  نوان طرح عددي بع هاي مت طرح

از اينرو براي اجياد بسرت اطالعاتي براي هبره برداري          . تثبت شده ا س   
طرحهاي در   -١: هرچه بيشرت از اطالعات فوق با اعمال سه تقسيم بندي           

طرحهايي آه  -٣ طرحهايي آه داراي پيشرفت باالي صفردرصد - ٢ حال اجياد



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
تولید مکمل خوراک دام و طیور طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٢۶

در ميان طرحهاي فوق مي توان وضعيت اين طرحها مورد          ,  باطل شده اند   
تا بتوان به درسيت ظرفيت واقعي مورد نياز به روز           . داد بررسي قرار  

 .حمصول را حماسبه منود

 :بررسي روند واردات حمصول از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٣
با توجه به ميزان توليدات آشور فقط در دو تا سه حمصول به             

مابقي حمصوالت توان تأمني نياز آشور از طريق          .است واردات نياز  
ويل واردات برخي از اين حمصوالت براي      .وجود دارد داخلي   توليدات 

بازار    ظيم  م   يضرور تن ظر  سد  يبن يور   .ر شور  خبش دام و ط  ٣.٢به  ک
از اين ميزان شش ميليون تن       .ميليون تن انواع علوفه نياز دارد     

در ايران  . هاي بزرگ است    نياز صنعت مرغداري و مابقي نياز دام      
به  .دنباش  مي فعال  در سال   هزار تن   ٥٠٠آارخانه با ظرفيت امسي      ٨٦
ق واردات اجنام گرفته است    ي از بازار از طر ي از ن يل مقدار ي  دلنيمه 

هزار تن    ٥٧،٧٣١هاي دامي در سال     ميزان واردات فرآورده  که  يبطور
تن رسيده    ٧٠٠هزار و   ١٠٤ به  ٨٧سال  هزار تن و    ١٥٣به   ٨٦سال  
 .است

 :چهارم تاکنون  بررسي روند مصرف از آغاز برنامه -٢-٤   

 :ر است يروند مصرف از آغاز برنامه چهارم توسعه بقرار ز 

 
 
 
 

 ١٣٨٧سال    ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال  ١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 

 تن ٥٠٠٠٠٠ تن ٤٥٠٠٠٠ تن ٤٠٠٠٠٠ تن٣۵٠٠٠٠    تن ٣٠٠٠٠٠
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 ٢٧

 
 
 
 :از آغاز برنامه چهارم تاکنون بررسي روند صادرات حمصول  -٢-٥   

خمتلف ي خبش ها در توسعه مهه جانبه کشور و سرعت رشدبا توجه به 
و  يصنعت دامپروراخلصوص  يعلي وخدمات صنعيت, يکشاورز,يعمران اعم از

به شکل  مکمل خوراک دام و طيورنياز به استفاده از  و وريپرورش ط
 يصادرات قابل توجه و رسد يتوليد داخل به مصرف م يمتام ,خمتلفي ها

 .جود نداشته است ن حمصول ويدر خصوص ا

بررسي نياز به حمصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه  -٢-٦  
 :چهارم

دولت در ساهلاي اخري به توسعه صادرات بعنوان يکي از سياستهاي 
براي ورود اما . و توجه خاصي داشته است  نگاه ويژهاصلي و اساسي 

به مهراه  رعايت کيفيت مناسب, به بازارهاي  خارجي  و فروش حمصول 
بسيار ي مشابه ديگر جزء فاکتورهاقابل رقابت با حمصوالت  ي قيمت ها
و صادرکنندگان حمصول باشند که بايد از جانب توليدکنندگان يمهم م

کيفيت اگرچه توليد اين حمصول در ايران از نظر . مورد توجه قرارگريند
ر داخلي اما بدليل نياز روزافزون بازا. باال و قيمت مناسيب نيز دارد

بديهي است با . متامي حمصول توليد به مصرف داخلي رسيده است, تاکنون 
هبره برداري از واحدهائي که در حال احداث مي باشند و برآورده شدن 

نظر  نياز داخلي توجه به امر صادرات مي بايست بعنوان يک راهربد مد
وجه ت ميانن يا در .توليدکنندگان و صادرکنندگان قرار خواهد گرفت

 .نظر باشدمي بايست بصورت ويژه مورد گان يمهسابه 

 



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
تولید مکمل خوراک دام و طیور طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٢٨

 

کشور  روش هاي توليد وعرضه حمصول در بررسي امجايل تکنولوژي و -٣
 :با ديگر کشورها  ومقايسه آن

با توجه به اينكه عمده آشورهاي دارنده اين تكنولوژي از قبيل 
يي چني از سطح تكنولوژي باال آمريكا و ،ايتاليا دامنارك، فرانسه،

 داخل کشور نيز سطح تكنولوژي واحدهاي فعال موجود در. برخوردارند
برخوردار و  مهان سطح مدرن بدليل هبره گريي از ماشني آالت اين کشورها از

  .روش توليد آهنا تفاوت چنداني با روش توليد ديگر کشورها ندارد

يند توليد حمصول آتعيني نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در فر -٤
:       

معيارهاي مهم درتعيني سطح تکنولوژي مورداستفاده درتوليد حمصول   
 :رامي توان به شرح زيردسته بندي کرد 

 درجه اتوماسيون خط توليد 
 کيفيت توليد 
 )ظرفيت(تعداد توليد  
 کيفيت و دقت عمل ماشني آالت  

تکنولوژي و روش توليد حمصول در ساير کشورها مهان روشي است که 
ما اجنام  مي گريد و تاکنون روش ديگري براي اين کار در در کشور

 يد دارايند توليآنچه که در فرآ. نقاط ديگر جهان معريف نشده است
د شده يت حمصول توليفين عوامل کيتوان گفت که ا يم ت است و حيتيامه

 يبرخوردار م ياز درجه باالتر صنعيت يل داده و درکشورهايرا تشک
 :ر است يباشد موارد ز

  آالت نيت و دقت عمل ماشيفيک 
  ه مصريفيت مواد اوليفيک 
 ق يکدست و دقيبه طبع آن حمصول  ود يون توليدرجه اتوماس 
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 ٢٩

از اينرو در اين قسمت بررسي نقاط قوت و ضعف تکنولوژي فوق 
 :الذکر آورده شده است 

 بررسي نقاط قوت و ضعف تکنولوژي معمول توليد حمصول
 ضعفنقاط  نقاط قوت يتکنولوژ

متام 
 اتوماتيک 

 ظرفيت باالي توليد .١
کيفيت بسيار باالي .٢

 حمصول 
 ينيمت متام شده پايق .٣
 باال يريتنوع پذ .٤

 سرمايه بري باال .١
توجيه پذيري براي ظرفيت  .٢

 باال
ضرورت استفاده از ظرفيت  .٣

 باال

نيمه 
 اتوماتيک 

 ظرفيت متوسط توليد .١
کيفيت متوسط باالي  .٢

 حمصول 
 قيمت متام شده متوسط .٣
 پذيري متوسط تنوع .٤
قابليت حضورموفق در  .٥

 بازار داخلي 

قيمت متام شده باالتر از  .١
 تکنولوژي متام اتوماتيک

ازطرف جذب وجودحمدوديت در .٢
 بازارهاي داراي کالس جهاني

 سرمايه بري پايني  .١دسيت
 

 ظرفيت پايني توليد. ١
 کيفيت پايني باالي حمصول . ٢
 قيمت متام شده باال. ٣
 تنوع پذيري پايني. ٤
بازارهاي درعدم جذب . ٥

 داراي کالس جهاني

 

با توجه به موارد فوق الذکر احداث اين واحدصنعيت درحمدوده تکنولوژي 
 .نيمه اتوماتيک قرار دارد

 

بررسي و تعيني حداقل ظرفيت اقتصادي به مهراه برآورد حجم سرمايه  -٥
 :ثابت مورد انتظار
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 ٣٠

عالوه  صنعيت يهاواحد يد مناسب برايت و برنامه توليانتخاب ظرف
ن يشرتيدرجهت ب يعامل, اجنام شده  يه گذارينه از سرمايبر استفاده هب

مستلزم  صنعيت ينکه احداث واحدهايسود ممکن خواهد بود نظر به ا
, کم يتهاينرو انتخاب ظرفيه است از ايثابت اول يه گذاريسرما

ب انتخاع کوچک يسازد عالوه بر آن در صنا ي ممکن مريرا غ يسودآور
کند که  يم ياديه زي سرمانيه گذار را جمبور تاميسرما, باال  يتهايظرف

ع کوچک و احداث ينظر از چارچوب مطالعات صنا درآن صورت واحد مورد
از بازار و ين خبش با توجه به نينرو در اياز ا. رود يآن فراتر م

  ٢٤٠٠٠طرح يبرا يشنهاديپ يت امسياز ظرفيمورد ن يه گذاريرماس حجم
بديهي است که با توجه به اينکه معموال . گردد يدر سال برآورد م تن 

درصد ظرفيت امسي خود بعنوان ظرفيت عملي مي  ٨٠اينگونه واحدها به 
 .در سال مي باشد تن  ١٩٢٠٠لذا ظرفيت عملي آن  .رسند

است که  ينه هائيطرح مشتمل بر هز ثابت يه گذاريسرما ينه هايهز
,  يحموطه ساز, نيزم: گردد که عبارتند از يم ک واحد صنعيتياد جيصرف ا

تاسيسات عمومي , زات ي آالت و جتهنيماش,  يو ادار يديتول يساختمان ها
ماشني آالت محل و نقل درون و برون کارگاهي , اثاثه و جتهيزات اداري , 
اين  که هزينه هاي قبل از هبره برداري و هزينه هاي پيش بيين نشده, 

 :ير گنجانده شده است هزينه ها در جدول ز
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 ٣١

 
 طرح سرمايه گذاري ثابتهزينه هاي 

هزار (مبلغ شرح رديف
)ريال  

 ١٥٠٠٠٠٠ هزينه هاي خريد زمني ١
 ٥٦٩٠٠٠ هزينه هاي حموطه سازي ٢
 ٥٨٦٩٠٠٠ هزينه هاي ساختمان سازي ٣
 ٢٢٦٠٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات و ماشني آالت  ٤
هزينه هاي تأسيسات و امور  ٥

 زيربنايي
٩٨٠٠٠٠ 

 ٢٥٠٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات اداري ٦
نقليه طهزينه هاي وسائ ٧  ٥١٠٠٠٠ 
 ١٤١٥٠٠ هزينه هاي قبل از هبره برداري ٨
 ٦٠٣٩٧٥ هزينه هاي پيش بيين نشده ٩

 ١٢٦٨٣٤٧٥)هزار ريال(مجع کل سرمايه گذاري ثابت
 : نيزم -٥-١

. د مي شودمرتمربع برآور ٢٤٥٠طرح معادل  يکار يجمموع کل فضاها
براي . مرتمربع برآورد مي شود ٧٥٠٠ازاينرو حداقل زمني مورد نياز 

 شهرک هايتعيني هزينه زمني فرض مي گردد که حمل اجراي طرح يکي از 
 ٢٠٠از اينرو قيمت خريد هر مرتمربع . صنعيت در سطح کشور مي باشد

  هزار ريال فرض مي گردد که در اين صورت کل هزينه خريد زمني معادل
 . برآورد ميگرددون يليلرد و پانصد ميليک مي
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 ٣٢

 :حموطه سازي  -٥-٢
صنعيت در سطح کشور پيش بيين شده  شهرک هايحمل اجراي طرح يکي از 

ديوارکشي و , از اينرو هزينه حموطه سازي آن شامل تسطيح زمني .  است
درب ورودي و فضاي سبز و غريه است که شرح کامل اين موارد , حصارکشي 

 :مهراه هزينه هاي آن درجدول زير آورده شده است به 

 مساحتشرحرديف
 )مرتمربع( 

 قيمت واحد
 )هزار ريال(

 هزينه کل
هزار (

 )ريال
 ٤٩٠٠٠ ٧٠ ٧٠٠ فضاي سبز  ١
 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠ ١٠٠٠ خيابان کشي و پارکينگ  ٢
 ٤٠٠٠٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠٠ ديوار کشي  ٣

 ۵۶٩٠٠٠ --- ٣٧٠٠ مجع کل 

 : تمان سازيهزينه هاي ساخ -٥-٣
حداقل فضاي کاري , با توجه به ابعاد ماشني آالت و جتهيزات مورد نياز

 :نيز به صورت زير تعيني گرديده است
 مساحتشرحرديف

 )مرتمربع( 
 قيمت واحد

 )هزار ريال(
 هزينه کل

هزار (
 )ريال

 ٢٥٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠ ١٠٠٠ سالن توليد   .١
 ٢٦٤٠٠٠٠ ٢٢٠٠ ١٢٠٠حمصول ه و يمواد اولانبار   .٢
 ٣٠٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠ پست برق   .٣
 ساختمان اداري  .٤

  يشگاهيوآزما
٥٥٥٠٠٠ ٣٧٠٠ ١٥٠ 

 ٩٠٠٠٠ ١٨٠٠ ٥٠ ساختمان رفاهي  .٥
 ٥٤٠٠٠ ١٨٠٠ ٣٠ نگهباني و سرايداري   .٦

 ٥٨٦٩٠٠٠ - ٢٤٥٠ مجع کل 

 : جتهيزات و ماشني آالتهزينه هاي  -٥-٤
صنعيت مورد ماشني آالت زير براي اين واحد , فرايند توليد باتوجه به 

 :نياز مي باشد



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
تولید مکمل خوراک دام و طیور طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٣٣

قيمت  تعدادشرحرديف
 واحد

هزار (
 )ريال

 هزينه کل
هزار (

 )ريال

 ١٦٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠ ٤  ياب ضربه ايآس  ١
 ٨٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٤ نوار نقاله   ٢
 ١٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٢ الک   ٣
 ١٥٠٠٠٠ ٧٥٠٠٠ ٢ کسر يم  ٤
 ٢٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٢  يباالبر قاشق  ٥
 ٧٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠ ١ تن ١٠مالسور   ٦
 ٢٤٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠ ٦ ه ياولخمزن   ٧
 ١٨٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ ٦ ه حمصول ريذخ يلويس  ٨
 ٨٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٤ ر يکانوا  ٩

 ٨٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠ ٢  يف وروديا قيهاپر   ١٠
 ٨٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠ ٢  ک تينيباسکول   ١١
 ٨٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠ ٢ د پودر يخمازن تول  ١٢
 ٨٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠ ٢ ک يلر پنوماتيف  ١٣
 ١٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٢ ک پلت يلر پنوماتيف  ١٤
 ٦٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ ٢ پلت پرس   ١٥
 ٤٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٢  يل برقيب  ١٦
 ١٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٢  يبوجار  ١٧
 ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ١ کمپرسور  ١٨
 ٢٤٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠ ٢  يزات بسته بنديجته  ١٩
 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠ ١  يشگاهيو آزما زات کنرتيليجته  ٢٠

 ٢٢٦٠٠٠٠ )هزار ريال(مجع کل  
 
 
 :هزينه هاي تأسيسات و امور زيربنايي -٥-٥  
 

 هزينه کل مشخصات فين عنوان تاسيساتفردي
 )هزار ريال(

 KW ۵٠٠٠٠٠  ٢۵٠انشعاب  برق رساني   ١
 ١٠٠٠٠٠ Inch ١انشعاب  آب رساني   ٢
گاز طبيعي و ( سوخت رساني   ٣

 )گازوئيل
١٠٠٠٠٠ 

 ٨٠٠٠٠اطفاء حريق اتوماتيک سيستم آتش نشاني   ٤
تاسيسات گرمايش و   ٥

 سرمايش
 ٨٠٠٠٠ يکولر و خبار

 ٨٠٠٠٠ Kw/h ١٠٠  يتور اضطرارژنرا  ٦



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
تولید مکمل خوراک دام و طیور طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٣۴

ستم تلفن و يس  ٧
 ارتباطات 

--- ٤٠٠٠٠ 

 ٩٨٠٠٠٠ )هزار ريال(مجع کل  
 
 : هزينه هاي جتهيزات اداري -٥-٦

مبلمان , وتر و متعلقات يکامپ, کار يزهايشامل م يل اداريوسا
,  ل محل ونقل دسيتيمانند وسا يل خدماتيه و وساريل ها و غيفا,  يادار
 ينه هايباشد که هز يم يارخانه و آشپزخانه و امور رفاهل آبديوسا
لوازم و جتهيزات  .ال برآورد شده استيون ريليم ٢٥٠ل ين وساي انيتام

اداري متناسب با تعداد پرسنل و نوع فعاليت مورد نياز برآورد 
 .گرديده است 

 

 

 : يدرون و برون کارگاهنقليه  طهزينه هاي وسائ -٥-٧
جهت  زير به وسائط واحد صنعيت يتهايات و فعاليعمل يبه منظور اجرا

 : از است ين يمحل و نقل 
 قيمت واحدواحدتعداد شرحرديف

هزار (
 )ريال

 هزينه کل
)هزار ريال(  

 ١٤٠٠٠٠ ١٤٠٠٠٠دستگاه ١ وانت نيسان ١
 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠دستگاه ١ سواري ٢
 ٢٥٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠دستگاه ١ ليفرتاک ٣

 ٥١٠٠٠٠ )هزار ريال(مجع کل  

    



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
تولید مکمل خوراک دام و طیور طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٣۵

 :هزينه هاي قبل از هبره برداري  -٥- ٧ 
اخذ جموزهاي  ينه هايشامل هز يقبل از هبره بردار ينه هايهز     

مه يب ودفرتخانه  و ثبت,  يهيطرح توج يابيو ارز يکارشناس, قانوني 
 ير برآورد ميها به قرار جدول زه نير هزيآموزش و سا و مشاوره, 

 :گردد

هزار (هزينه کل شرحرديف
 )ريال

 ١٥٠٠ هزينه هاي مربوط به اخذ جموزهاي قانوني ١
 ١٠٠٠٠ هزينه کارشناسي و ارزيابي طرح توجيهي ٢
 ٣٠٠٠٠ دفرتخانه و بيمه, هزينه هاي ثبت  ٣
 ٥٠٠٠٠ هزينه هاي مشاوره و آموزش ٤

 ٥٠٠٠٠ ساير هزينه ها ٥

 ١٤١٥٠٠ مجع کل

 

 :هزينه هاي پيش بيين نشده  -٥-٨ 
قابل ريغ يتهايفعال يمت و امکان وقوع برخيوجه به نوسان قبا ت  
هزينه هاي پيش بيين ,  که در دوره اجرا طرح رخ خواهد داد ينيش بيپ

درصد کل ساير هزينه هاي ثابت حماسبه مي شود که بالغ  جنشده طرح پن
 .ورد مي گرددآريال برهزار  ٦٠٣٩٧٥  بر 

 : آن نيالنه و منابع تاماز سايه عمده مورد نيبرآورد مواد اول -٦



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
تولید مکمل خوراک دام و طیور طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٣۶

 .ميزان مصرف مواد اوليه طرح بطورکامل تابع ميزان توليد است
تن در سال ميزان نياز ساالنه  ٢٤٠٠٠با توجه به ظرفيت پيشنهادي 

 .گردد يارائه مدرصد در جدول زير  ٨٠مواد در راندمان 

 واحدمقدار مصرف ساليانهشرح ماده اوليهرديف

 تن ٤٨٠٠ جو  ١
 تن ٥٢٠٠وس گندمسب ٢
 تن ٤٨٠٠ضايعات گندم٣
 تن ١٧٠٠کاه و علوفه٤
 تن ١٢٠٠ مالس٥
 تن ١۴٠٠تفاله چغندر٦
 تن ١۵۵٠کنجاله پنبه٧
 تن ٢٨٠٠ ذرت ٨
 تن ٢۵٠ اوره ٩
 تن ٢۵٠کربنات کليسيم١٠
 تن ١٣٠ منک ١١
انواع ويتامني  و مواد١٢

  يمعدن
 تن ١٠

 تن ١٣کيسله پروپيلن١٣
 تن ۵٠هايافزودن ير سا١٤

 :طرح  ياجرا يشنهاد منطقه مناسب برايپ-٧

در امر مديريت بسياري از موارد تصميم چند معياره و جالب است 
انتخاب حمل . بدانيد که برخي از معيارها در تقابل با هم هستند

استقرار يک واحد توليدي هم از مجله تصميم گريي هاي چند معياره است 
 ريعوامل متعددي در تعيني حمل اجراي يک طرح توليدي تاث  از آجنائيکه. 

 :ن آهنا مي توان به موارد زير اشاره کردياما از مهمرت, گذارند 

 :تامني مواد اوليه و منابع حمل بازارها به  يکينزد -٧-١



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
تولید مکمل خوراک دام و طیور طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٣٧

است که  يک طرح انتخاب حملي ياجرا يابيمکان  يارهاياز مع يکي
حمل تامني مواد اوليه  و منابعرهاي با بازان فاصله يکرتينزد يدارا
در استاهنائي مواد اصلي اوليه اين طرح به اينکه با توجه . باشد

چهار , الم يا, مهدان , کرمانشاه , لرستان , فارس , خوزستان مهچون 
 .پيشنهاد مي شود ر امحد يه و بويلويو کهک ياريحمال خبت

 :بازارهاي فروش حمصوالت  به  يکينزد -٧-٢

ز معيارهاي مکان يابي اجراي يک طرح انتخاب حملي است که يکي ا
هتران  ياستاهنا .داراي نزديکرتين فاصله با بازارهاي فروش حمصوالت باشد

چهار حمال , ايالم , مهدان , کرمانشاه , لرستان , فارس , خوزستان , 
خراسان  , گلستان ,  يان غربجيآذربا, خبتياري و کهکيلويه و بوير امحد

 .شنهاد مي شودپي ؛

 

 

 :  يربنائيامکانات زر ساختها و يز -٧-٣

 يتوان به راهها يم ير بنائيزامکانات  ساختها و ريزاز مجله 
ه اشاره کرد که در حال ريفاضالب و غ,  يشبکه برق سراسر,  يارتباط
مي توان گفت که حمدوديت و حساسيت خاصي در , طرح از ير سطح ندحاضر 

  .وجود ندارد انتخاب حمل احراي طرح

 :   و آموزش نريوي انساني, ارتباطات , آب , برق  -٧-٤

, ارتباطات , آب , مانند برق  يازمند مواردين يديولتهر طرح 
که  يدر طرح مورد نظر آز آجنائ. باشد يه مريو غآموزش ,  يانسان يورين



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
تولید مکمل خوراک دام و طیور طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٣٨

از طرح در نقاط خمتلف کشور قابل يها فوق در سطح نيازمنديه نيکل
 .به حلاظ انتخاب حمل خاص وجود ندارد يتيلذا حمدود. ست  انيتام

  :  محايتهاي خاص حاکمييت  -٧-٥

 يتهايرسد که محا ياست و لذا به نظر من صنعيت يک طرح عموميطرح حاضر 
طرح در مناطق  يالبته اجرا. آن وجود داشته باشد يبرا خاص دوليت
تها ين محايشود که ا دوليت يعموم يتهايمحا يتواند مشمول برخ يحمروم  م
 ياجرا يبه نوع طرح نداشته بلکه تابع حمل انتخاب شده برا يارتباط

الت يت تسهيار حمدودين معيتوان گفت از حلاظ ا يآن خواهد بود و لذا م
 شهرک هاياز  يکيالبته اگر طرح در . طرح وجود ندارد يبرا خاص دوليت

 :مهانند  يئايابد از مزايخصوصا مناطق حمروم استقرار  صنعيت

  .جداگانه از ادارات  يافت جموزهاياز به دريعدم ن -الف

 .ها يشدن از قانون شهردار مستثين -ب

 .نيسات و زميتاس ينه هايهز يخبشودگ پرداخت نقد و اقساط و حيت -ج

 .ان کاريساخت و ساز و پا يگان و در اسرع وقت جموزهايصدور را -د

ل استفاده از خدمات مشرتک يدل به يه گذاريسرما ينه هايکاهش هز -ه
 .گاز و تصفيه خانه فاضالب, تلفن , برق , آب 

جهت شهرکهائي که در ) سال  ١٠تا سقف " بعضا(معافيت ماياتي  -و
  .هزارنفر مجعيت ٣٠٠کيلومرتي مراکز استان و شهرهاي باالس  ٢٠شعاع 

ر يطرح در جدول ز يحمل مناسب اجرا,  يابيمطالعات مکان  يبند با مجع
 :گردد يشنهاد ميپ

 

 



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
تولید مکمل خوراک دام و طیور طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٣٩

 طرح يجهت اجرايشنهاديحمل پيابيمکان يارهايمع
نزديکي به بازارها و منابع حمل

 تامني مواد اوليه
, لرستان , فارس , خوزستان 

, ايالم , مهدان , کرمانشاه 
چهار حمال خبتياري و کهکيلويه 

 و بوير امحد  
, فارس , ان خوزست, هتران نزديکي به بازارهاي فروش حمصوالت

, مهدان , کرمانشاه , لرستان 
چهار حمال خبتياري و , ايالم 

, کهکيلويه و بوير امحد
, گلستان , آذرباجيان غربي 

 خراسان  
 کليه استاهنازير ساختها و امکانات زيربنائي

نريوي,ارتباطات, آب ,برق
 انساني و آموزش

 کليه استاهنا

 اهناکليه استمحايتهاي خاص حاکمييت

 

 

 

 

 

 

 : وضعيت تامني نريوي انساني و تعداد اشتغال-٨

خط  يراه انداز ياز براير تعداد پرسنل مورد نيدر جدول ز 
در سال  تن  ١٩٢٠٠ يت واقعيرفظبا  مکمل خوراک دام و طيورد يتول

که اجرا گردد  ين طرح در هر استانيخوشبختانه ا. برآورد شده است



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
تولید مکمل خوراک دام و طیور طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ۴٠

نداشته و باعث اشتغال  يکار مشکل يوري ننياز نظر تام يديواحد تول
 .و هبره وري از نريوي کارآمد و متخصص خواهد گرديد يزائ

تعداد  ازيا مدرک مورد نيختصصشرحفيرد
 )نفر(

 ١ع يا صنايتيريسانس مديفوق ل ت عامل يريمد١
فوق ليسانس مهندسي شيمي مدير توليد ٢

    يع غذائيصنايا
١ 

يسانس  مديريت بازرگاني يالمسئول اداري و مايل٣
 حسابداري 

١ 
وفروش,و مايل يکارمند ادار٤

 تدارکات 
ليسانس  مديريت بازرگاني يا

 حسابداري 
٢ 

جتربه و مسلط به يپلم دارايد  يمنش٥
 انه يزبان و را

١ 
جتربه و مسلط به يپلم دارايد انبار دار٦

 انهيرا
٣ 

 ٤ جتربه يپلم دارايد راننده ٧
 ١ جتربه يپلم دارايدريزيو آبدارچ ينظافتچ٨
 ٢ ديپلم داراي جتربه نگهبان ٩
 وريتعم,ديخط تول يمهندس١٠

 و ابزار دقيق  ينگهدار
ليسانس مهندسي شيمي يا

 مکانيک
٢ 

 ١ يع غذائيا صنايليسانس شيمي کارشناس آزمايشگاه١١
کارگر فين(اپراتور خط توليد١٢

 )ماهر
 ٦ داراي جتربه ديپلم فين

 ٧ديپلم کارگر ساده ١٣
  ٣٢مجع کل

 

امکانات خمابراتي و , سوخت , برق , بررسي و تعيني ميزان آب  -٩
 :ارتباطي

 : آن نيتام ياز و چگونگيبرآورد برق موردن -٩-١
و  آالت نياز طرح با توجه به مصرف ماشيتوان برق مورد ن 

برآورد شده  ٢۵٠KW, ه رياهنا و غساختم ياز روشنائي ننيسات و مهچنيتاس
 يه استاهنايکشور ودرکل ياز شبکه برق سراسر ن توان به راحيتيا. است

 . قابل تامني استکشور 
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 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ۴١

 : آن نيتام ياز و چگونگين مورد آب برآورد  -٩-٢
, و مهچنني جهت نيازهاي هبداشيت مورد نياز طرح انشعاب آب  

. برآورد شده است١INCH  ,  ماشني آالتآبياري فضاي سبز , آشاميدني 
کليه استاهناي طريق لوله کشي شهرک هاي صنعيت به راحيت از  ميزان اين 

 .کشور قابل تامني است

 : آن نيتام يو چگونگ سوخت مصريفبرآورد  -٩-٣
... و  يشيسات گرمايتاس ومصرف  يدر طرح حاضر براسوخت  

نطر به  ست  ويلا يگاز شهر, طرح  يشنهادين سوخت پيهبرت. خواهد بود
درحال حاضر . ستنديگاز ن يلوله کش يدارا شهرک هاي ينکه برخيا

ليرت  ١٠٠٠٠ن فرض به يبا ا. ل بعنوان سوخت انتخاب شده استيگازوئ
  .گازوئيل که از طريق تانکر و لوله کشي تامني خواهد شد نياز است

 

 

 : آن نيتام يو چگونگ  يو ارتباط يامکانات خمابراتبرآورد  -٩-٤
 ADSLک خط يک خط فاکس و ي, خط تلفن  سهاضر به طرح ح 
ن طرح يا يحمل اجرانکه يبا توجه به ا .رداز داين) نرتنت پرسرعتيا(
 آن از نيلذا امکان تام. شنهاد شده است يپ صنعيت شهرک هاياز  يکي

 .مذکور وجوددارد شهرک صنعيت يسو

قايسه آن با تعرفه و م) حمصوالت و ماشني آالت(محايت تعرفه گمرکي  -١٠
 :جهاني 
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ن طرح در يات اري آالت و جتهنيت ماشينکه اکثريبا توجه به ا 
 ياما برا. دريگ يبه آهنا تعلق من يچ گونه تعرفه ايشود ه يه ميداخل هت

 ١٠شوند  يداريد از خارج خري آالت که به ناچار بانيآن دسته از ماش
در خصوص حمصوالت  .دريگ يتعرفه به آن تعلق م , ماشني آالت درصد ارزش

از کشور ين يفعال داخل جوابگو ينکه واحدهايز با توجه به اين
درصورت صادرات . مصرف شودشود کل حمصول در داخل  يم ينيش بيستند پين

به منظور تشويق و  حمصول از سوي کشور هيچ گونه عوارض و تعرفه گمرکي
ساليانه  حيت از پاداش هاي و محايت صادرات در نظر گرفته نشده

رابطه  در. هاي مالياتي نيز برخوردار خواهد شد صادراتي و معافيت
 .ن متفاوت خواهد بودآزان يز بنا به کشور مقصد مين يبا تعرفه جهان

 

 

 

بانک ها وشرکت هاي ,)واحدهاي موجودوطرح ها(محايت هاي مايل  -١١
  :سرمايه گذار

الت بصورت وام يتسه ياز مجله بانکها با اعطا خوشبختانه موسسات مايل
نگونه طرح ها البته با توجه به حمل يبلند مدت و کوتاه مدت از ا يها

 :نديمنا يت مير محايط زياجرا و شرا

 يالت بلند مدت بانکيافت تسهيثابت جهت در يه گذاريدر خبش سرما -١
ثابت در  يه گذاريدرصد سرما ٧٠ب عنوان شده تا سقف ير با ضرياقالم ز

 .شود يحماسبه حلاظ م
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,  يزات داخلي آالت و جتهنيماش, طرح  يساختمان و حموطه ساز -١-١
 .گردد يدرصد حماسبه م ٦٠ب يبا ضر يزات کارگاهيسات و جتهيتاس

 ٩٠شني آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق حمروم با ضريب ما -٢-١
 .درصد حماسبه مي گردد ٧٥درصد و در غري اينصورت با ضريب 

 يه گذاريدر سرما ي آالت خارجنيماش يه گذاريکه حجم سرمايدرصورت -٣-١
افت يجهت در ١-١درصد باشد اقالم اشاره شده در بند  ٧٠ثابت کمرت از 

 .گردد يدرصد حماسبه م ٧٠ب يبا ضر ايليالت ريتسه

 يم يکه به مرحله هبره بردار يطرح هائ, ن امکان وجود دارد يا -٢
درصد از شبکه  ٧٠زان يهنا به ماز آيه در گردش مورد نيرسند سرما

 . گرددنيتام يبانک

در وام بلند مدت و کوتاه مدت در خبش صنعت  ايليالت رينرخ سود تسه -٣
 مايل,  جانيب ينه هايو هز  ٢%+Libor يالت ارزيدرصد و ترخ سود تسه ١٢

 يبرا يارزالت يو نرخ سود تسه يالت اعطائيمبلغ تسه% ٢٥/١آن در حدود 
 .باشد يدرصد ثابت م ٣مناطق حمروم 

و  يالت ارزيتنفس و بازپراخت در تسه, مدت زمان دوران مشارکت  -٤
و بازگشت  يت طرح از نقطه نظر سودآوريرا باتوجه به ماه ايلير

 .شود يسال در نظر گرفته م ٨ه حداکثر يسرما

مناطق  يبرا يه ارزرياز حمل حساب ذخ  مايلنيحداکثر مدت زمان تام -٥
 . سال در نظر گرفته مي شود ١٠و حمروم افته يکمرت توسعه 

مناطق وجود  يبرخ يز براين ياتيمال يها تيمعاف الت مايليعالوه بر تسه
 :ر است يدارد که به شرح ز
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 ٨٠ يچهار سال اول هبره بردار,  صنعيت شهرک هايطرح در  يبا اجرا -١
 .شامل طرح خواهد شد ياتيت ماليدرصد معاف

شرکت از ,  يسال اول هبره بردار ١٠ناطق حمروم طرح در م يبا اجرا -٢
 .ات معاف خواهد بوديمال

 ٢٥) و مناطق حمروم صنعيت شهرک هايجبز (يمناطق عاد يات برايمال -٣
 . شده استينيدرصد سود ناخالص تع

 

جتزيه و حتليل و ارائه مجع بندي و پيشنهاد هنائي در مورد احداث  -١٢
 :واحدهاي جديد

قرار  يمورد بررس مکمل خوراک دام و طيورح ن گزارش طريدر ا
است  که  يل بازار از مجله طرح هائين طرح از نظر پتانسيا. گرفت

صادرات دارد  يهم در بازار داخل و هم برا يل مصرف قابل توجهيپتانس
تواند حمصول خود  يانه ميمنطقه خاور م" خصوصا يجهان يو در بازارها

بوده  يبازسازا يها در حال توسعه و ن کشوريچرا که ا. ديعرضه منارا 
 نياز نظر تام. ندريقرارگ يهدف صادرات يتوانند بازارها يو ساهلا م
ن حمصول به يا يتکنولوژ. وجود ندارد يه خوشبختانه مشکليمواد اول

 يداخل يتوسط شرکتها ز به راحيتي آالت آن ننيدر دسرتس بوده و ماش راحيت
ز قابل قبول يطرح ن يپارامرتها ريسا. شوند يو نصب م يراه انداز

و  ي و اشتغالزائينيپا" نسبتا يه گذاريبوده و چه از نظر حجم سرما
وجود  يز مسئذله خاصينطرح  يدولت و سود ده يو بازرگان مايل يتهايمحا

, خوزستان , هتران  استاهناين طرح جهت اجرا در ين ايبنابرا. ندارد
چهار حمال خبتياري و , يالم ا, مهدان , کرمانشاه , لرستان , فارس 

البته  .شود يشنهاد ميه گذاران پيبه سرماکهکيلويه و بوير امحد 
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ز باشد تا به واسطه آن ين نگرش رقابيت يه گذار الزم است دارايسرما
 در حمصول خود و کاهش خطرات ريسک هاي ت رقابيتياد مزجيت ايقابل

اد جيتوان به ا يم يترقاب يتن عوامل مزياز مجله ا .احتمايل را بنمايد
 يازهايو شناخت ن يمدار يمشرت,  يفروش اعتبار,  مت مناسب رقابيتيق

د يند تولياعمال آن در فرا يراستا ان و حرکت دريبازار و مشرت ياساس
 .اشاره کرد

 : راجعم -١٣
نرم افزار حمصوالت و  –ع و معادن يوزارت صنا يمرکز اطالع رسان 

 .WIMS يديواحدها تول
موسسه مطالعات ,رانيا ياسالم يب مقررات صادرات و واردات مجهورکتا 

 .يوزارت بازرگان يو پژوهش ها
 يسال ها يران طيا ياسالم يمجهور يخارج يسالنامه آمار بازرگان 

١٣٨٠-١٣٨٦. 
 .ع يوزارت صنا  ISIC يبانک اطالعات 
 .سايت اطالع رساني موسسه استاندارد و حتقيقات صنعيت ايران 
 .١٣٨٠-١٣٨٦وزارت بازرگاني  کتاب آمار 
دفرت آماروخدمات ,معاونت طرح وبرنامه,گمرک مجهوري اسالمي ايران 

 .آمارصادرات وواردات کشور,ماشيين
 .اطالعات اخذ شده از اينرتنت 

 

 

  

 


