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 طرح خالصه
 
 

 محصول نام گوشت پودر

 طرح پيشنهادي ظرفيت  )ديدصادرات با (  تن ٨۵٠
 كاربرد موارد پرورشي حيوانات تغذيه

 عمده مصرفي اوليه مواد كشتارگاهي ضايعات
  )١٣٩٠(حصول كمبود م -

  )نفر ( زايي اشتغال ١۵

 )m²( نياز مورد زمين ٣٠٠٠

 )m²( اداري  ۵٠

 )m²( توليدي ٣۵٠

 )m²( سوله تاسيسات -

 )m²( انبار ٧٠

 زير بنا

 اصلي اوليه مواد ساالنه مصرف ميزان  تن ٢١٢۵

 )m³(آب  ٧۶۵

  )KW(برق  ۶٩٧٠٠
 مصرف ميزان
 يوتيليتي ساالنه

 )يورو(ي ارز ۵۵٠٠٠٠

 )ميليون ريال ( ريالي  ٣١٢۵

 )ميليون ريال ( مجموع ١٠۶٢۵

سرمايه گذاري 
 ثابت

 طرح اجراي پيشنهادي محل در كشتارگاه ها
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 مقدمه

 توليد منظور به كه طرحي . شود پرداخته گوشت روغن و پودر كارخانه طراحي مراحل به كه است شده گزارش اين در

 بر آن توليد امكان تا ميگيرد قرار زيابيار مورد فرعي محصول عنوان به روغن و اصلي محصول عنوان به گوشت پودر

 صنايع، وزارت جمله از مختلفي منابع از و بوده تحقيقاتي عموما كه اطالعاتي .شود بررسي دسترس در اطالعات اساس

 جمله از المللي بين تحقيقاتي هاي سازمان توسط كه مقاالتي همچنين و مربوطه كارشناسان با مصاحبه يا و گمرك اداره

FAO ) است آمده بدست   )جهاني بار و خوار سازمان.   

 محصول شناخت و معرفي - الف

 ضبطي اندامهاي و الشه ،  ) گوشتي كنسرو(  سازي كنسرو , گاهي كشتار مازاد كه است فرآوردهاي گوشت پودر يا آرد

 قرمز ضمائم همچنين و شوند مي داده تشخيص مصرف قابل غير انسان براي مختلف علل به كشتارگاه در كه حيواناتي

   بدست پاها و دستها و) باشد شده شسته و خالي كه روده و معده (الشه سفيد ضمائم و ) ها ريه , قلب , كبد ( الشه

 . آيد مي

 
 

 بصورت اوليه ماده بودن متغير بدليل آن آناليز داشتن و كردن تجزيه و دارد خام پروتئين % ۵۵ حدود در گوشت پودر

 به گوشت پودر انرژي ميزان .باالست ليزين و كم آن تريپتوفان و سيستئين ، متيونين ميزان .باشد مي نياز موردي،

 دارد اهميت آن فساد از جلوگيري براي گوشت پودر در اكسيدان آنتي يك وجود .دارد بستگي آن در موجود چربي ميزان

  آلودگي است ممكن بزودي ولي .ندارد آلودگي شود مي گرفته رطوبتش و بيند مي حرارت كه دليل اين به گوشت پودر 
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 در و گيرد قرار كننده مصرف اختيار در ارزانتري قيمت با بايد باشد استخوان حاوي اگر گوشت پودر .گردد منتقل آن به

 تر پائين آن فسفر چه هر البته باشد مي فسفر و كلسيم براي خوبي منبع و دارد خام پروتئين % ۵٠ تا ۴٠ حالت اين

 .باشد كننده محدود است ممكن چون است بهتر اشدب

 :يادآوري

 .ميشود ناميده دار استخوان گوشت آرد باشد معمول حد از زيادتر آن در استخواني بافت كه گوشتيد آر  -

 . باشد نمي مجاز گوشت آرد تهيه در كشتار از حاصله خون همچنين و پشم , مو , پوست , شاخ , سم از استفاده  -

 

 .رطوبت مي باشد  % ۴-٧فسفر و % ٣كلسيم ، % ۴چربي ، %  ٨-١٢ ، خاكستر %١٧ ، پروتئين % ۵۵ حاوي حصولم اين

 

 ppm  يا%  مواد معدني Mg /kg ويتامين ها % اسيدهاي آمينه % آناليز كلي
 %1.6 سديم 5.8 كاروتين 0.7% متونين %93 ماده خشك
 %0.55 پتاسيم A 140   ويتامين 0.6% كيستبن %55 پروتئين خام
 %0.9 كلر E 600  ويتامين 3% ليزين %2.3 فيبر خام
 %0.4 منيزيم 0.2 تيامين0.35% تريپتوفان %8.3 كلسيم
 %0.5 گوگرد 2200 كولين 1.9% فنيالالنين %4.1 فسفر
 39.5 منگنز 5.2 ريبوفالوين 1.9% ايزولئوسين %7.9 خاكستر

 440 آهن B  12.9ويتامين  1.1% هيستيدين  
 100 مس 59.4 نياسين 2.6% والين  
 0.4 روي   3.7% آرگينين  
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 اسيد از گليسيرينه ، آلي نمك يك Stearin ، كه نمود عنوان اينگونه توان مي نيز گوشت روغن معرفي مورد در

 چربي عنوان هب ماده اين .ميشود تهيه گاوي هاي فراورده جانبي محصول عنوان به حيوانات چربي از كه است سيتريك

 روش، اين با  .ميكنند مخلوط آب در سديم هيدروكسيد محصول با را آن كار اين براي .ميرود كار به صابون توليد در

 .ميشود توليد گليسيرين و صابون

  .ميشود اتالق نام همين نيز گياهان جامد چربي به چنانچه دارد عامي معني  Stearin البته

 استخراج چربي به. آيد مي بدست پيه از كه ميباشد ها دام ساير يا گاو گوسفند، از شده اجاستخر چربي به Tallow اما

 .كرد نگهداري يخچال به نياز بدون بيشتري  .مدت به پيه، برخالف ميتوان را ماده اين .ميگويند Lard خوك از شده

 .ميدارند نگه بسته در ظروف در هوازدگي از جلوگيري براي را محصول اين

 كاربرد نيز شمع  توليد در گذشته در البته .ميكنند استفاده طيور غذاي صابون، توليد دام، تغذيه براي Tallow  از

 .رود كار به زيستي هاي سوخت اوليه مواد عنوان به ميتواند نيز امروزه و است داشته

 بود، دهنش جلب چندان غذايي مواد كلسترل به بشر توجه كه ١٩٧٠ از قبل تا آنكه جالب نكته

 درصد ٧ و (Tallow)گوشت روغن % ٩٣ تركيب با روغن از مخلوطي در را خود هاي زميني سيب دونالد مك شركت

 اصطكاك كاهش براي فوالد نورد صنعت در (Tallow) گوشت روغن از آنكه، تر جالب و .ميكرد طبخ كتان دانه روغن

 به نسبت حيواني پايه با هاي روغن از استفاده به تگرانصنع تمايل و ميشود استفاده نورد، هاي قالب و ها ورق بين

 .است افزايش حال در مصنوعي روغنهاي
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 .ميدهد نشان را گوشت روغن خصوصيات نيز زير جدول

 ميزان خواص

 gr ٠ كربن هاي هيدرات

 gr 50 اشباع هاي چربي

 gr 42 اشباع نيمه هاي چربي

 gr 4 اشباع غير هاي چربي

 gr 0 پروتئين

 mg 109 كلسترول

 mg 0.2 سلنيوم

 

 محصول تجاري نام

 خوراكي ( Meat meal نام با را محصول اين دنيا در اما .است گوشت پودر همان ايران در محصول اين تجاري عنوان

 با دنيا تمامي در تقريبا ولي ميشود گفته نيز  Meat Flourمحصول اين به گرچه شناسند، مي ) گوشت از شده تهيه

 MBM (Meat and Bone عام طور به استخوان و گوشت پودر به اما .ميشود مبادله   meat meal عنوان همان

Meal) گوشت از شده استحصال روغن به و ميشود گفته نيز Tallow يا Stearin ميشود گفته. 

 

 Isicمحصول  كد و گمركي تعرفه شماره

 Production, processing and"كالس تحت٣ ISIC ليست در ١۵١١ كد با محصول گوشت پودر

preserving of meat and meat products" تعرفه با كشور گمرگ در طرفي از .است شده مشخص 

 دسترسي قابل "حيواني هاي چربي تفاله انسان، خوراك براي نامناسب گوشت، از حبه و زبره آرد،" نام تحت ٢٣٠١١٠

 .ميباشد
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 " vegetable and animal oils and fats" كالس تحت٣  ISIC ستلي در ١۵١۴ كد با نيز ماهي روغن

Manufacture of  نام تحت ١۵٠٢٠٠١٠ تعرفه شماره با كشور گمرك  در ديگر طرفي از .است شده مشخص 

 .ميباشد دسترسي قابل "سازي صابون درصنعت موردمصرف صنعتي پيه"

 گوشت پودر كاربرد

 با گاهي آمينه اسيدهاي تعادل لحاظ از تنهائي به طيور و دام غذائي جيره در نباتي پروتئينهاي مصرف آنجائيكه از

 طيور و دام غذائي جيره در گوشت آرد جمله از مختلف حيواني پروتئين منابع از بايد بنابراين شود مي مواجه اشكاالتي

 اين البته . است صرفه به مقرون نيز اقتصادي لحاظ از منابع گونه اين از استفاده كه است كرده ثابت تجربه نمود استفاده

 .است برخوردار دوم اوليت از ماهي پودر از بعدا محصول

 در بسياري هاي حساسيت داراي آبزيان و طيور دام، تغذيه در امينه اسيدهاي و پروتئين منبع عنوان به گوشت پودر

 .ميباشد جهان و ايران

 از درصد ۵ تا ميتواند و دارد مصرف باشد، مي كشور صنعت دومين كه مرغداري صنعت در محصول اين حاضر حال در

      متوسط بطور گوشت پودر مصرف  ميزان ، دامپروري در همچنين  گيرد بر در را گوشتي مرغ دانه دهنده تشكيل ماده

 درجيره %۵ تا ۴ از بيشتر است بهتر باشد نامشخص گوشت پودر پروتئين مقدار اگر .باشد مي % ١٠ حداكثر و %٧ تا ۵ 

 .نشود استفاده

 چندي كه چرا كرد، خواهد مواجه ترديد كمي با را گذار سرمايه ذهن گوشت پودر براي ها دولت سياست ديگر، طرفي از

 عنوان به آن از استفاده دليل همين به و .ميدانند گاوي جنون بيماري گسترش دليل را گوشت پودر از استفاده است

 قطعيت موضوع اين اما .است شده اعالم ممنوع دنيا هاي كشور از بسياري در كننده رنشخوا پستاندار حيوانات غذاي

 استفاده )امريكا جمله از( ها كشور از بعضي در اي معده يك حيوانات تغذيه براي محصول اين از همچنان و ندارد

 .ميشود
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 ميايد، بشمار محصول اين هاي كاربرد ديگر از گربه و سگ جمله از خانگي حيوانات غذاي در گوشت پودر از استفاده

  .دارد حوزه اين در خوبي بازار امريكا متحده اياالت در نيز امروزه چنانچه

 در فسيلي سوخت جايگزين عنوان به بيشتر گوشت پودر از قاره، اين در ولي است همينطور تقريبا وضع نيز اروپا در

 و گوشت پودر ميشود گفته .ميكنند استفاده سيمان هاي كارخانه ايه كوره جمله از انرژي توليد هاي نيروگاه از بسياري

 .است ذغال جمله از فسيلي هاي سوخت انرژي درصد ۶۶ حدود حاوي استخوان

 كشور اين در گاوي جنون بحران زمان در موضوع اين ميشود، استفاده نيز برق توليد براي محصول اين از انگلستان در

 توان وات مگا ١٣,۵ كه ميباشد ها نيروگاه  سري اين از نمونه يك (Glanford) النفوردگ نيروگاه .يافت شيوع بسيار

  ) .ميباشد كافي خانه ٣٢٠٠٠ مصرفي انرژي براي ميزان اين ( است آن توليدي

 دو درجه و نامرغوب غذاي عنوان به آنهم ماهي پرورش مزارع در بيشتر محصول اين از استفاده موضوع اين نتيجه در

 .دارد رواج ) ماهي پودر و سويا خوراك از پس(

 كه هايي كود به كلي طور به .دارد رواج كمابيش نيز كشاورزي صنعت در خاك تغذيه براي محصول اين از استفاده البته

 كاربرد اين براي گوشت پودر از استفاده .ميشود گفته Organic Fertlizer ،  اند آمده بوجود زنده موجودات بقاياي از

 سوئيسبراي و فرانسه آلمان، هاي كشور قوانين مثال عنوان به دارد، يكساني شرايط تقريبا اروپايي مختلف هاي كشور در

 اين و هستند نيتراتي كودهاي از استفاده براي آنها قوانين از تر گيرانه سخت بسيار خون يا گوشت پودر از استفاده

 محصول اين از استفاده اسلواكي مانند اروپايي هاي كشور از رخيب در .دارد گاوي جنون بيماري در ريشه نيز موضوع

 .است جريمه و ماليات با همراه

 گوشت روغن كاربرد

 به دنيا جاي هيچ در تقريبا محصول اين آيد، مي حساب به خوراكي هاي روغن كيفت بي انواع از گوشت روغن كه آنجا از

 كه چرا ندارد اقتضايي نيز دام مصارف براي آن استفاده ديگر طرفي زا .نميگيرد قرار انسان استفاده مورد مستقيم طور
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 برد نام روغن اين براي ميتوان كه كاربردي اما نيست، وابسته چندان وابسته چربي و روغن به دام غذايي جيره اصوال 

 .است است ديگر صنايع در همچنين و سازي صابون صنعت در آن از استفاده

 هرچه عموما كه ميباشد (Free Fatty Acid) آن آزاد چرب اسيد ميزان گوشت، روغن اصلي معيارهاي از يكي اما

 .ميشود بيشتر نيز گوشت روغن قيمت باشد، كمتر ميزان اين

 

 مرتبط استانداردهاي

 ادمو ميكروبيولوژيكي و بهداشتي ويژگيهاي – ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه ٣٢٠٧ شماره ملي استاندارد  -

 .آماده دان و طيور خوراك تهيه اوليه

 گوشت، پودر آبزيان، و طيور و دام خوراك - ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه ٧٢٢ شماره ملي استاندارد  -

 .آزمون روشهاي و ويژگيها

 در مصرف مورد گوشت آرد هاي ويژگي – ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه ٧٢١ شماره ملي استاندارد -

 طيور و دام خوراك

 ايران ٣٢١ شماره استاندارد مطابق رطوبت مقدار تعيين  -

 ايران ۴۵٧ شماره استاندارد مطابق پروتئين مقدار تعيين  -

 ايران ۴٢۵ شماره استاندارد مطابق چربي مقدار تعيين -

 ايران ٣٣٢ شماره استاندارد مطابق كل خاكستر مقدار تعيين -

 ايران ۴١۴ شماره استاندارد مطابق اسيد در محلول غير اكسترخ مقدار تعيين -

 ايران ۵١٣ شماره استاندارد مطابق فسفر مقدار تعيين -

 ايران ۵٧١ شماره استاندارد مطابق كلسيم مقدار تعيين -

 ٢٧۵۵ شماره استاندارد مقدار نمك مقدار تعيين -
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 نايرا ٢٧۴۵ شماره استاندارد مطابق آمونياكي ازت تعيين-

 . شود عمل غذائي مواد در آفالتوكسين سموم گيري اندازه روش استاندارد طبق آفالتوكسين -

 

 .ميباشد دسترسي  قابل  (www.isiri.org)ايران  استاندارد موسسه سايت طريق از فوق هاي استاندارد كليه* 

 

 محصول مفيد عمر

 مرور به كه است نيتروژني داراي خود تركيبات در ينپروتئ كه است آن پروتئين گوشت پودر تركيبات مهمترين از يكي

  ، تازگي نظر از ماهي پودر بندي تقسيم هاي شاخص در بنابرين .ميشود پروتئين رفتن بين از باعث و شده آزاد زمان

)TVNاين غير در .شود مصرف توليد از پس كمي مدت گوشت پودر كه  ، است بهتر .ميگيرد قرار معيار )شده آزاد ازت 

 .ميشود كاسته محصول اين كارايي از زمان مرور به ازت شدن آزاد با صورت

 ها قارچ پيدايش و گوشت پودر خرابي باعث و شده اكسيد هوا مجاورت در گوشت پودر در موجود هاي چربي طرفي از

 پودر به توليد خط از قسمتي در ميدهد رخ توليد از پس زمان مرور به كه امر اين از جلوگيري براي لذا ميشود، ها وكپك

 .دهد مي افزايش سال يك تا را محصول ماندگاري كه ميشود افزوده اكسيدان آنتي

 گرچه.باشد مي  سال يك حداكثر محصول براي مفيد عمر ها چربي شدن اكسيد معضل و  TVNشاخص  به توجه با

 .كند مي صدق نيز گوشت پودر براي "تر مقوي تر، تازه هرچه" قاعده

 

   نياز مورد يهاول مواد

 از منابع اين از بسياري اما .كرد استفاده گوشتي منابع تمام از ميتوان طيور و دام براي خوراكي پودر توليد براي عمال

 و دام خوراك سپس و گوشت پودر براي آنها از استفاده بالطبع و دارند خوراكي مصرف لذا و برخوردارند بااليي كيفيت

 به يا باشند خوراكي غير كه برد بهره منابعي از بايستي مي پودر توليد فرآيند در بنابراين .شدنميبا صرفه به مقرون طيور

 ضايعات از صنعتي هاي كشتارگاه از برخي در حاضر حال در .ميگردند پيشنهاد گوشتي ضايعات از استفاده ديگر عبارتي
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 مورد بايد فرعي محصول عنوان به صورت اين در كه ميشود، استفاده گوشت پودر به تبديل براي ها دام قرمز يا سفيد

 حاصل گوشت پودر تن ٠,۴ گوشتي، ضايعات تن ١ هر ازاي به صنعتي، مقياس در حال هر به .بگيرد قرار بررسي

 .است نياز مورد اوليه مواد توليد، ميزان برابر ٢,۵ اً حدود نتيجه در .ميشود

 اسمي طور به ساالنه كشور، در صنعت اين اسمي ظرفيت تن ١۴٣٠٠٠ گرفتن نظر در همچنين و نسبت اين احتساب با

 .ميگيرد قرار استفاده مورد اوليه مواد عنوان به گوشتي ضايعات تن ٣۵٧٠٠٠

 

 گوشت پودر جايگزين كاالهاي

 نياز مورد پروتئين بتواند كه اي ماده هر ميشود، دام غذاي وارد پروتئين منبع عنوان به گوشت پودر كه آنجايي از اصوال

 پودر مثل حيواني پروتئين منشا با مواد به ميتوان آنجمله از .باشد آن جايگزين ميتواند نيز كند، براورده را طيور و دام

 گياهي پروتئين منشا با مواد ديگر طرف از و طرفي از پر پودر و خون پودر حيواني، خشك شير پودر كشك، پودر ماهي،

 گلوتن و كتان بذر كنجاله زميني، بادام كنجاله كنجد، كنجاله آفتابگردان، كنجاله به،پن تخم كنجاله سويا، كنجاله مانند

 به چندان آنها با طيور و دام تغذيه عمال و دارد انساني استفاده شير و كشك حيواني، هاي پروتئين بين از .كرد اشاره

           آن در موجود پروتئين ميزان گرچه .دارند را پودر به تبديل قابليت گوشت ضايعات اما .نميرسد نظر به صرفه

 .ميباشد كمتر ) درصد ٧٠ تا ۶۵  (ماهي پودر پروتئين از ) درصد ۵۵(

 موارد نميرود، بين از حرارت با بيماري اين كه نكته اين گرفتن نظر در با گاوي، جنون بيماري رواج دليل به همچنين

 به حركت لذا است، شده مواجه ممنوعيت با كشورها بعضي در حتي و گشته محدود المللي بين بحث در آن از استفاده

 شتاب )  ...و شتر طيور، ضايعات از استفاده مانند (گاوي غير پايه با گوشت، پودر يا ها جايگزين ساير از استفاده سوي

 .است يافته بيشتري
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  )گاوي جنون پراكندگي( 

 

 ديگر كشورهاي با مقايسه و محصول گمركي تعرفه

 هاي چربي تفاله انسان، خوراك براي نامناسب گوشت، از حبه و زبره آرد،" عنوان تحت گوشت پودر واردات تعرفه

 از دنيا كشورهاي از بسياري كه است درحالي اين .ميباشد درصد ۴ ميزان به ٢٣٠١,١٠,٠٠ تعرفه شماره با و "حيواني

 در و .نميگيرند نظر در گمركي عوارض محصول اين براي عراق و عربي متحده عمارات انگلستان، استراليا، امريكا، جمله

 و درصد ٢٠ پاكستان درصد،۵/١٣تركيه درصد، ۵ كويت و عمان صعودي، عربستان بحرين، كشور هاي تعرفه مقابل

 .ميباشد درصد ٣٠ الجزيره

 مثال عنوان به .ميكنند طلب كننده وارد از ماليات عنوان به را درصدي ، گمركي تعرفه كنار در نيز ها كشور از بعضي

 .است كرده وضع گوشت پودر براي را درصدي ١٧ ماليات مذكور، درصد ٣٠ از بغير الجزيره كشور
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 آالت ماشين گمركي تعرفه

 درصد ٢٠ - آبگونها باالبرهاي گيري، اندازه وسيله داراي حتي ها، آبگون براي تلمبه

 صافي از براي دستگاههاي  و آالت ماشين مركز، از گريز هاي كن خشك همچنين ،  (Centrifuges) مركزها  از گريز

 درصد ١٠  - گازها يا مايعات كردن تصفيه يا گذراندن

 
 گوشت پودر قيمت

 نيز مختلف كشورهاي قوانين و ها سياست تابع پذيرد، مي تاثير آن اوليه مواد قيمت از اينكه بر عالوه گوشت پودر قيمت

 مستقيم طور به ميتواند نيز تقاضا .دارد تاثير تقاضا ميزان بر مستقيم طور به قوانين و ها تسياس اين كه چرا .ميباشد

 ساخته ممنوع وسيعي سطح در را گوشت پودر از استفاده اروپا اتحاديه ٢٠٠٠ سال در مثال .كند تعيين را قيمت سطح

 آن از دليل همين به .است بوده گوشت درپو سالها، آن در گاوي جنون بيماري شيوع عامل رفت مي گمان كه چرا .است

 .است شده بحراني بسيار تقريبا گوشت پودر بازار كنون تا زمان

 مدت براي نيز ماهي روغن و پودر ،) سويا جمله از (رقيب كاالهاي قيمت افزايش به توجه با كه شود مي بيني پيش 

 .كنند حفظ را خود فعلي قيمت كوتاهي

 تر ارزان گوشت پودر قيمت به نسبت استخوان و گوشت پودر قيمت شد، گفته كه نطورهما كه است توضيح به الزم

 .است

 

 
 

 

 

 

 



 

 

شركت افق مهر توس:     مشاور                                           شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي            :كارفرما  

١۶ توليد پودر گوشت و روغن صنعتي                                                                                           مطالعات امكان سنجي طرح 
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  اياالت متحده٢٠٠۴-٢٠٠١مودار قيمت پودر گوشت و استخوان 
 

 محصول كنندگان مصرف

 هاي كارخانه .است اناتحيو پرورش مراكز و ها دامداري در گوشت پودر اصلي مصرف شد، بيان كنون تا كه آنچه طبق

 .ميرسانند فروش به دام غذاي عنوان به و كرده تركيب ديگر افزودني مواد با را گوشت پودر دام، غذاي توليد

 ميزان گاوي، جنون بيماري از ترس بدليل كه تفاوت اين با دارد، مشابهي كاربرد گوشت پودر نيز، كشور از خارج در

 تا .است موارد ساير در آن مصرف از بيش مراتب به نشخواري، غير پستانداران و آبزيان پرورش در گوشت پودر مصرف

  .ميباشد ممنوع و محدود چهارپايان براي گوشت پودر از استفاده امريكا، و اروپا قبيل از مناطق از بعضي در كه جايي
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 .است آمده ذيل جدول قالب در استانها تفكيك به دام غذاي توليد ظرفيت مجموع

تعداد واحد آتي ظرفيت اسمي استان تعداد واحد آتي ظرفيت اسمي استان
 53 1.163.100 فارس 21 ١۶١.٧٠٠ لرستان

 55 932.619 قزوين 61 ١.٠٧٩.۵٨۵ شرقي آذربايجان
 9 264.500 قم 42 ٧٢۴.٢٠٠ غربي آذربايجان

 6 105.480 كردستان 11 ٢۴١.٠۴٠ اردبيل
 20 186.850 كرمان 23 ٣٢۴.١٨٠ اصفهان

 15 331.840 كرمانشاه 13 ١٠٩.۶۵٠ ايالم
 10 44.120 بوير و كهكيلويه 10 ٢٠١.۶۵٠ بوشهر
 21 415.700 گلستان 85 ٢.٢٠۴.۴١٠ تهران

 19 190.725 گيالن 9 ۶۶.۵٠٠ چهارمحال بختياري
 53 1.098.300 مازندران 6 ٢۶٣.١٠٠ جنوبي خراسان
 17 101.300 مركزي 53 ١.١۵٣.۶٠٠ رضوي خراسان
 15 94.270 هرمزگان 3 ١٢۶.٠٠٠ شمالي خراسان

 14 299.500 همدان 21 ٨١٩.۴٠٠ خوزستان
 30 166.000 يزد 44 ۴٩٨.۴٢٠ سمنان
 10 ٢٢٨.۶۵٠ بلوچستان و سيستان

 

 768 13.898.239 كل جمع
 )صنايع وزارت: منبع - كشور استانهاي تفكيك به دام غذاي توليد ظرفيت(

 

 طرح اجراي پيشنهادي هاي محل مقدماتي بررسي

 كه چرا .رساند حداقل به توليد خط با را آن منابع فاصله بايستي مي شود توليد مرغوبي و تازه گوشت پودر آنكه براي

 نيتروژن ميزان چه هر نهايت در كه كند مي نيتروژن كردن آزاد به شروع آن، مرگ از پس گوشت در موجود پروتئين

 حداقل به را گوشت نگهداري زمان بايستي مي لذا .شود  مي كاسته پودر مرغوبيت از باشد بيشتر (TVN) شده آزاد

 .كاهد مي آن ازت شدن آزاد سرعت از سرد مخازن در آن نگهداري كه چند هر رساند؛
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 اين تعدد و باشد مي اه گاه كشتار همسايگي در نظر، مورد كارخانه براي محل بهترين شده، عنوان مطالب به توجه با

 .است شده گزار سرمايه انتخاب قدرت افزايش به منجر كشور، سراسر در ها كشتارگاه

 

 توليد تكنولوژي مقدماتي بررسي

 .ميباشند شرح بدين اصلي هاي عمليات از بعضي ولي دارد وجود متنوعي هاي روش گوشت، پودر توليد براي

 منتقل گوشت پودر كارخانه به بسته در ظروف با) امعا و روده بال، و پر ،استخوان پوست، (  كشتارگاهها ضايعات -١

 ميشوند

 .ميشوند ريز ريز و خرد همگي مواد اين  -٢

 .ميشود لخته و سفت سانتيگراد، درجه ٩٠ تا ٨٠ دماي در حاصل خمير -٣

 .ميشوند جدا يكديگر از پرس، بوسيله جامد و مايع مواد -۴

 : آن جامد قسمت -۵

a - ميشود خشك سانتيگراد درجه ١١٠ دماي رد.  

b - ميشود بندي بسته يعزتو براي و شده استرليزه سانتيگراد درجه ١٣٣ دماي در شده خشك ماده. 

 : آن مايع قسمت  -۶

a- ميشود گرفته  آن چربي و ميشود داده حرارت سانتيگراد درجه ١٠۵ دماي در آن مايع قسمت. 

 

b - ميشود بندي بسته پخش، براي و شده استرليزه سانتيگراد رجهد ١٢۵ دماي در حاصل چربي. 

 .ميشود ريخته فاضالب به شدن، تصفيه مرحله چند از بعد نيز حاصل پساب -٧

 .شود تصفيه بيوشميايي هاي فيلتر با بايد كارخانه هواي محيطي، زيست مالحظات گرفتن نظر در با -٨

 دقت لذا ميكاهد، آن پروتئين بودن هضم قابل از گوشت، پودر به زياد تحرار اعمال ميشود، گفته كه است ذكر به الزم

 .برخوردارست خاصي اهميت از فوق فرايند اجراي در
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 طرح هاي خروجي و ورودي

 اساس بر اطالعات .است شده ارائه زير جدول در استخوان و گوشت خون، ميزان اساس بر طرح، هاي خروجي و ورودي

  .شدميبا خام مواد تن يك هر

 مقدار واحد  

 1 تن كشتارگاهي ضايعات
 KWh 82 برق

 MWh 0.53 حرارت
 ورودي ها

 900 ليتر آب
 محصوالت

 0.39 تن استخوان و گوشت پودر
 KWh 45 موضعي حرارت

 آب به انتشار

COD gr 44 
 gr 77 نيتروژن
 gr 0.10 فسفر

 هوا به انتشار

 gr 15 آمينه مشتقات

 خروجي ها

 gr 0.77 هيدوژن سولفيد
 
 

 جامعه نياز درجه و محصول استراتژيكي اهميت

 خانواده غذايي سبد در گوشتي و پروتئيني مواد اهميت همچنين و غذا به انسان نياز جمعيت، افزون روز رشد به توجه با

 از حاصل گوشت كيفيت و رشد در دام غذاي .ميكند پيدا بيشتري اهميت روز به روز آبزيان و طيور و دام پرورش ايراني،

 به توجه با لذا .دارد سزايي به نقش آبزيان و طيور و دام گوشت طعم در دام غذاي حتي .ميكند ايفا را مهمي نقش آن

 .است برخوردار خاصي اهميت از نمايد ارضا را انسان نتيجه در و دام هاي نياز بتواند كه غذايي شد، ذكر كه انچه
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 شمار به دام غذاي تهيه براي اصلي منبع است، طبيعت از برخاسته اينكه و خود پروتئيني غناي به توجه با گوشت پودر

 جوجه يك كه طوري به .بخشد مي سرعت طيور و دام طبيعي رشد به گوشت پودر است، داده نشان مطالعات .ميرود

 .ميرسد خود كامل رشد به رايج غذايي هاي رژيم با مقايسه در تري كوتاه مدت در گوشت، پودر پروتئيني رژيم با مرغ

 جديد غذايي منابع به نياز ندارد، شدن مدرن سمت به ميل جز اي چاره دامپروري صنعت اينكه به توجه با ديگر، طرف از

 .ميشود احساس پيش از بيش تر مقوي و

 آن، كم تقاضاي ولي است هشد عنوان نيز خانگي حيوانات غذاي جمله از ديگري كاربردهاي گوشت، پودر براي گرچه

 .آورد نمي بوجود خاص طور به محصول اين توليد براي فرصتي عنوان به ايران، در حداقل

 چندي كه چرا كرد، خواهد مواجه ترديد كمي با را گذار سرمايه ذهن گوشت پودر براي ها دولت سياست ديگر، طرفي از

 عنوان به آن از استفاده دليل همين به و .ميدانند گاوي نجنو بيماري گسترش دليل را گوشت پودر از استفاده است

 قطعيت موضوع اين اما .است شده اعالم ممنوع دنيا هاي كشور از بسياري در كننده نشخوار پستاندار حيوانات غذاي

 .ميشود دهاستفا )امريكا جمله از (ها كشور از بعضي در اي معده يك حيوانات تغذيه براي محصول اين از همچنان و ندارد

 گاوي جنون درمان به بشر دستيابي احتمال علم، افزون روز پيشرفت با كه نمود توجه نيز مورد اين به بايد همچنين

 حذف گرديد، گوشت پودر از استفاده چشمگير كاهش باعث كه موردي مشكل، اين رفتن ميان از با و شود مي بيشتر

 .يافت دخواه بيشتري شتاب محصول اين براي تقاضا و شده
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 تقاضا و عرضه وضعيت  - ب

 محصول بازار

 .است شده بخشبندي خارجي و داخل بازاريابي قسمت دو به محصول، اين بازاريابي مطالعات

 خارجي بازاريابي

 به گذرا نگاهي با ادامه در آيد، مي حساب به گوشت كننده توليد هاي كشور فرعي محصوالت از گوشت پودر كه آنجا از

 .دهيم مي تعميم گوشت پودر  بازار به را آن نتايج است، آمده بدست FAO از كه گوشت توليد وضعيت

  .است شده توليد گوشت تن مليون ٢٧۶,۶ حدود ميالدي، ٢٠٠۶ سال در جهان، سراسر در

 در .اند كرده خود آن زا رو توليدات اين پنجم تا اول هاي رتبه هند و برزيل متحده، اياالت اروپا، اتحاديه چين، كشورهاي

 كرده توليد گوشت ) جهان توليدات كل از درصد ٠,۶ معادل( تن ميليون ١,٧ سال اين در ايران، كشورمان بين اين

 .فرماييد مي مشاهده را  ٢٠٠۶ سال در گوشت عمده كننده توليد كشورهاي به مربوط اطالعات زير جدول در است

 )كننده توليد كشورهاي(

 هند برزيل اياالت متحده اتحاديه اروپا چين جهان حوزه

 6.7 22.1 40.8 42.5 81 276.6 )ميليون تن  (٢٠٠۶ميزان توليد در سال 
 2 8 14.7 15.4 29,3 100 (%)سهم توليد 
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 هاي بازار عمده بوده )درصد ٠,۶۵ معادل( تن ميليون ١,٨ با برابر ٢٠٠۶ سال در ما كشور مصرف كه توضيح اين با

 .اند شده معرفي شرح بدين نيز فمصر

 )كننده مصرف كشورهاي(

 هند برزيل اياالت متحده اتحاديه اروپا چين جهان حوزه

 8.6 16.8 38.1 41.6 81.9 276.2 )ميليون تن  (٢٠٠۶ميزان مصرف در سال 
 3.1 6.1 13.8 15 29.6 100 (%)سهم مصرف 

 

 

 و شده مطرح )كشتارگاه اصلي محصول( الشه عنوان به ذبح از بعد زنده دام يك از % ۵٠ حدودا آمار طبق كه آنجا از اما

 و دامداري صنعت در ضايعات توليد ميزان بتوان شايد باشد، مي ضايعات وزني لحاظ از زنده دام يك از % ١٠ همچنين

 ضريب حتسابا با طرف آن از و كرد براورد تن ميليون )٠.١٠*٢*٢٧۶.۶( ۵۵,٣ شده، گزارش بازه در را كشتارگاهي

 .ميشود توليد گوشت پودر تن ميليون ٢٢,١ ساالنه حدودا گفت بتوان شايد ) اوليه مواد به پودر نسبت( ٠,۴ تبديل 

 نظر به بعيد موضوع اين عمل در اصوال كه ميباشد گوشت پودر به ضايعات كمال و تمام تبديل فرض با موضوع اين البته

 .ميرسد

 گوشت، تن ميليون١,٩  توليد با ٢٠٠٧ سال در كه نمود عنوان چنين توان مي نيز اناير مورد در مشابه محاسبات با

 به پودر نسبت(  ٠.۴ كه با احتساب ضريب تبديل  )٠.١٠*٢*١٩٠٠٠٠٠ (تن ٣٨٠٠٠٠ با است رببرا ضايعات ميزان

 كه همانگونه كه .دگرد مي )٠.۴*٣٨٠٠٠٠( تن ١۵٢٠٠٠ با برابر كشور گوشت پودر توليد ظرفيت حداكثر )اوليه مواد

 هاي كارخانه اگر لذا . مي باشد  تن  ١۴٣٠٠٠موجود برابر با ١۵٢٠٠٠ * هاي كارخانه اسمي ظرفيت شد، ذكر قبال

       ٩٠٠٠برابر با ) مواد اوليه وجود از حيث ( حداكثر ظرفيت خالي كنند، فعاليت خود ظرفيت تمام با موجود

 .است  تن پودر گوشت در سال )١۴٣٠٠٠-١۵٢٠٠٠(
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 از كمتر بسيار هايي ظرفيت با نيز موجود واحدهاي و داشته صادرات اخير سال چند در محصول اين كه آنجا از همچنين

 است شده ارضا داخل در آن تقاضاي زيادي حد تا كه نمود برداشت چنين توان مي كردهاند، فعاليت خود اسمي ظرفيت

 توان فعلي هاي كارخانه اسمي، ظرفيت به شدن نزديك و فعلي هاي احدو راندمان افزايش با نيز باشد نشده اگر كه

 .داشت خواهند را بازار فعلي نياز كردن برآورده

 و كيفيت به بيشتر توجه موجب امر اين كه پذيرد صورت صادرات ديد با ترجيحا بايد جديد هي كارخان يك ايجاد لذا

 .گردد متحمل را بيشتري يسكر بايد كننده توليد و .ميشود خارجي مشتربان پسند

 كه .نمايد خود سمت به رقبا مشتريان جذب در سعي بازاريابي استراتژيهاي با و داده قرار هدف را داخلي بازار اينكه يا

 .باشد آشنا رقبا و بازار با كامال بايد كننده توليد و روبروست رقبا جانب از مخاطراتي با نيز موضوع اين
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 ( FAO) گزارش به گوشت تقيم روند
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 شناسايي ٢٠٠١ سال در را دنيا گوشت پودر كننده وارد و كننده صادر اول كشور ۵ توان مي قبل صفحه جدول از

 .نمود

 اياالت متحده مكزيك ژاپن مصر  چين جهان حوزه

 69 91 98 116 169 ١٠٩٩ )هزار تن  (٢٠٠١ميزان واردات در سال 
 6,3 9 13,8 10,6 15,4 ١٠٠ (%)سهم واردات 

 

 )كننده وارد كشورهاي(

 اياالت متحده مكزيك ژاپن مصر  چين جهان حوزه

 65 68 137 220 474 ١١٨۵ )هزار تن  (٢٠٠١ميزان صادرات در سال 
 5,5 5.8 11,6 18,6 40 ١٠٠ (%)سهم صادرات 

 

 )كننده صادر كشورهاي(

 بيشترين بحث در لذا است حيوانات و دام تغذيه در گوشت پودر اصلي ربردكا كه موضوع اين به توجه با اينكه ديگر مورد

 و جدول در .دارند را پرورشي حيوانات و دام تعداد باالترين كه هستند مطرح كشورهايي محصول، اين كنندگان مصرف

 يها مجوعه زير از  Production and Health Atlas) GLiPHA(Global Livestock از كه زير، نمودار

FAO ، سال به مربوط آمار اين كه است ذكر به الزم .است شده ارائه پرورشي حيوانات دارندگان باالترين كشورهاي آمار 

 .باشد مي ٢٠٠۴

 

 

 

 

 

 



 

 

شركت افق مهر توس:     مشاور                                           شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي            :كارفرما  
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 آمار طبق كه انجا، تا يابد مي افزايش روز به روز نيز پرورشي حيوان و دام تعداد جمعيت، سريع رشد به توجه با البته

FAO  ، برآورد تن ميليون ٣٠٠ ، ٢٠٢٠ سال در كه بوده ٢٠٠٠ سال در تن ميليون ٢٣٣ با برابر وشتگ مصرف     

 .شود مي
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 نيز پرورشي حيوانات و دام توليدات گوشت، به افزون روز نياز با اينكه، اول است، بررسي قابل جهت دو از موضوع اين

 تعداد افزايش با دوم، و ميگيرد شكل گوشت پودر و دام خوراك براي نيز بيشتري تقاضاي آن تبع به و يافته افزايش

 اين محدود كاربردهاي دليل به و يابد مي افزايش نيز صنعت اين اوليه مواد عنوان به كشتارگاهي، ضايعات حيوانات،

 .ددميگر حيوانات غذايي جيره در ماده اين سهم شدن بيشتر باعث كه شده بيشتر گوشت پودر توليد به تمايل ضايعات،

 غذايي صنايع فرعي محصوالت از استفاده به صنايع اكثر ٢٠٠٠ سال در كه آنست گوياي ها آمار گوشت روغن مورد در

 داده اختصاص خود به را زيستي  هاي روغن  بازار % ۶٠ ، ٢٠٠٢  سال در خوراكي غير گوشت روغن چنانچه .آوردند رو

 رقم به سال همان در محصول اين تجارت همچنين .بود حيوانات ديگر و دريايي جانداران روغن به متعلق آن مابقي و بود

 .گرديد بالغ تن ميليون ١٠۴

 

 گوشت پودر صادرات روند بررسي

 .ميگيرد قرار بررسي مورد نمودار و جدول قالب در مختلف هاي كشور به گوشت پودر صادرات روند ادامه در

١٣٧٩ 

 ! صادرات بدون

١٣٨٠ 

 ! صادرات بدون

١٣٨١ 

 ! صادرات ونبد

١٣٨٢ 

 ! صادرات بدون
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١٣٨٣ 

 درصد ارزش دالري هر تن ارزش دالري ارزش ريالي )kg(وزن  نام كشور رديف

 100 500.3 7.400 62.897.140 ١۴٫٧٩٠ ارمنستان ١
  500.3 7.400 62.897.140 ١۴٫٧٩٠ جمع كل

 

 

١٣٨۴ 

 درصد ر تنارزش دالري ه ارزش دالري ارزش ريالي )kg(وزن  نام كشور رديف

 25 159,3 30,090 270,645,736 ١٨٨٫٨۵۶ عراق ١
 75 183.9 11.400 103.549.800 ۶٢٫٠٠٠ ارمنستان ٢

  165.3 41.490 374.195.536 ٢۵٠٫٨۵۶ جمع كل
 

 

١٣٨۵  
 درصد ارزش دالري هر تن ارزش دالري ارزش ريالي )kg(وزن  نام كشور رديف

 85 1029,6 6,133,657,384665.116 ۶۴۵٫٩٩۶ ارمنستان ١
 12 90,0 8,533 78,138,324 ٩۴٫٨۴۴ عراق ٢
 2 120.0 2.328 21.466.488 ١٩٫۴٠٠ لبنان ٣

  889.1 675.978 6.233.262.196 ٧۶٠٫٢۴٠ جمع كل
 

 ها داده اين از بعضي نگارنده نظرِ به ولي است شده گرفته استعالم كشور گمرك سازمان از همگي اطالعات اين گرچه * 

 شده ثبت كشور گمرك دفاتر در دستي طور به احتماال فوق اعداد كه موضوع اين گرفتن نظر در با .ميباشند نادرست

 .ميرسد نظر به محتمل اشتباهاتي چنين وقوع است،

 وزن به نسبت ارمنستان سطر اعداد رشد تناسب عدم ، ١٣٨۴ و ١٣٨۵ جداول دالري و ريالي ارزشهاي مقايسه با

 به شده صادر گوشت پودر وزن ثبت هنگام ميدهد احتمال نگارنده لذا .ميباشد مشهود راحتي به شده صادر محصول

 .ميگردد پيشنهاد زير جدول آمار اين اصالح براي لذا .باشد افتاده جا از رقم يك ارمنستان كشور
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 درصد ارزش دالري هر تن ارزش دالري ارزش ريالي )kg(وزن  نام كشور رديف

 98 102,9 ۶٫۴۵٩.٩۶٠6,133,657,384665,116 ارمنستان ١
 1 90,0 8,533 78,138,324 ٩۴٫٨۴۴ عراق ٢
 < ١ 120.0 2.328 21.466.488 ١٩٫۴٠٠ لبنان ٣

  102.8 675.978 ۶٫۵٧۴٫٢٠۴6.233.262.196 جمع كل
 ٨۵ ) پيشنهادي شده اصالح جدول(

 

 گوشت پودر صادرات به كلي نگاه

 ارزش دالري هر تن ريارزش دال ارزش ريالي )kg(وزن  سال
 بدون صادرات ١٣٧٩
 بدون صادرات ١٣٨٠
 بدون صادرات ١٣٨١
 بدون صادرات ١٣٨٢
١ ١٣٨٣۴٫٧٩٠ 62.897.140 7.400 500.3 
١٣٨۴ ٢۵٠٫٨۵۶ 374.195.536 41.490 165.3 

 120.0 675.978 ۶٫۵٧۴٫٢٠۴6.233.262.196 ) ماه اول ١١(١٣٨۵
 106.0 241.622 ٢٫٢٧٩٫٩۵٠2.223.451.624 ميانگين
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 با آنها در مندرج اطالعات تطابق عدم ولي كند تعديل كمي را فوق جداول اعداد است كرده سعي نگارنده گرچه : توضيح

 اطالعات كه است شده باعث همچنان آن واردات و صادرات طبيعي غير روند همچنين و محصول جهاني هاي قيمت

 .برسند ظرن به نامتعادل شده منعكس

 مطلب اين كه .نپذيرفته انجام گوشت پودر براي صادراتي ١٣٨٢ سال تا توسعه چهارم برنامه ابتداي از كه داريم توجه

 .است محصول اين روي بر گاوي جنون جهاني وضعيت تاثير بدليل
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 داخلي بازاريابي

 كه همانطور .است استان هر در اجرا دست در هاي طرح و فعلي توليد ميزان شامل است، آمده ادامه در كه جدولي

 تحت تهران استان مثال طور به .اند كرده كسب مختلف عناوين تحت را خود مجوز مختلف كارخانجات ميشود مشاهده

 با هستند، اجرا دست در بقيه و فعال آن واحد ٢  تنها كه ميباشد توليدي واحد ٧ داراي" )خوراكي(گوشت پودر" عنوان

 در ظرفيت اين اجرا دست در كارخانه ۵ اندازي راه با و بوده سال در تن ٣٧٨٠ استان اين عالف ظرفيت حساب، اين

 .رسيد خواهد سال در تن ١١٧٨٠ به آينده

 ظرفيت اسمي درصد پيشرفت استان ظرفيت آتي ظرفيت دردست اجرا ظرفيت فعال
  )  15111641كد ) ( خوراكي ( پودر گوشت 

   شرقيآذربايجان  3200 1600  1600
1 100 1000 
2 100 600 
3 92 600 
4 0 300 
5 0 700 

   آذربايجان غربي 8250 8250 0
1 82 400 
2 0 450 
3 0 400 
4 0 400 
5 0 400 
6 0 5000 
7 0 700 
8 0 500 

   بوشهر 3000 3000 0
 

 

 
 



 

 

شركت افق مهر توس:     مشاور                                           شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي            :كارفرما  

٣٣ توليد پودر گوشت و روغن صنعتي                                                                                           مطالعات امكان سنجي طرح 

 

 بررسي روند واردات گوشت

١٣٧٩ 

 درصد ارزش دالري هر تن ارزش دالري ارزش ريالي )kg(وزن  نام كشور رديف

 74 976.0 32.326 56.731.440 ٣٣٫١٢٠ امارات متحده ١
 26 561.159.9 6.509.454 11.424.092.33 ١١٫۶٠٠ پرو ٢

  146.283.0 6.541.780 11.480.283.773 ۴۴٫٧٢٠ جمع كل
 

 ها داده اين از بعضي نگارنده نظر به ولي است شده گرفته استعالم كشور گمرك نسازما از همگي اطالعات اين گرچه*  

 شده ثبت كشور گمرك دفاتر در دستي طور به احتماال فوق اعداد كه موضوع اين گرفتن نظر در با .ميباشند نادرست

 .ميرسد نظر به محتمل اشتباهاتي چنين وقوع است،

 و عربي متحده امارات سطر اعداد رشد تناسب عدم ، ١٣٧٩ جدول ٢ و ١ ايسطره دالري و ريالي ارزشهاي مقايسه با

 گوشت پودر وزن ثبت هنگام ميدهد احتمال نگارنده لذا .ميباشد مشهود راحتي به شده صادر محصول وزن به نسبت پرو

 پيشنهاد زير جدول آمار اين اصالح براي لذا .باشد شده داده رخ اطالعات ورود اشتباه ارمنستان كشور به شده صادر

 .ميگردد

  ) ٧٩ جدول تصحيح شده پيشنهادي (

 درصد ارزش دالري هر تن ارزش دالري ارزش ريالي )kg(وزن  نام كشور رديف

 <1 976.0 32.326 56.731.440 ٣٣٫١٢٠ امارات متحده ١

 99 156.1 6.509.454 ١١٫۶٠٠٫٠٠٠11.424.092.333 پرو ٢
  562.03 6.541.780 ١١٫۶٣٣٫١٢٠11.480.283.773 جمع كل
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١٣٨٠ 

 درصد ارزش دالري هر تن ارزش دالري ارزش ريالي )kg(وزن  نام كشور رديف

 100 154.700.9 5.246.682 9.207.927.314 ٣٣٫٩١۵ پرو ١
  154,700,9 5,246,682 9,207,927,314 ٣٣٫٩١۵ جمع كل

 

 .است هشد تصحيح صورت بدين نيز فوق جدول مشابه، استداللي با* 

 

 درصد ارزش دالري هر تن ارزش دالري ارزش ريالي )kg(وزن  نام كشور رديف

 100 154.7 5.246.682 ٣٣٫٩١۵٫٠٠٠9.207.927.314 پرو ١
  154,7 5,246,682 ٣٣٫٩١۵٫٠٠٠9,207,927,314 جمع كل

 

 )٨٠ پيشنهادي شده تصحيح جدول(

 

 صادرات اطالعات ) ١٣٨٠ و ١٣٧٩ با برابر (  ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ لهاي سا در نيز FAO آمار طبق كه است ذكر به الزم

 با رابطه در نگارنده پيشنهادي روش كه آنست دهنده نشان جدول اين .است شده داده نشان اينگونه ايران واردات و

 !ميباشد صحيح كامال ها داده اصالح

 

)تن(وزن  سال  )هزار تن (ارزش دالري  )هزار دالر ( ارزش دالري  

١١٫ (١٣٧٩) ٢٠٠٠۶٣٣ 6542 562,4 
٣٣٫٩١ (١٣٨٠) ٢٠٠١۵ 5247 157,7 
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١٣٨١ 

 ! واردات بدون

١٣٨٢ 

 ! واردات بدون

١٣٨٣ 

 ! واردات بدون

١٣٨۴ 

 درصد ارزش دالري هر تن ارزش دالري ارزش ريالي )kg(وزن  نام كشور رديف

 100 806.2 1.817 16.513.817 ٢٫٢۵٣ چين ١
  806,2 1,817 16.513.817 ٢٫٢۵٣ جمع كل

 

 گوشت پودر واردات به كلي نگاه

 ارزش دالري هر تن ارزش دالري ارزش ريالي )kg(وزن  سال
١٣٧٩ ۴۴٫٧٢٠ 11.480.283.7736.541.780 546.3 
٣٣٫٩١ ١٣٨٠۵ 9,207,927,314 5,246,682 154,7 
 بدون واردات ١٣٨١
 بدون واردات ١٣٨٢
 بدون واردات ١٣٨٣
١٣٨۴ ٢٫٢۵٣ 16.513.817 1,817 806,4 
 258,8 3,930,093 6,901,574,968 ٢۶٫٩۶٣ ميانگين
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 مطلب اين كه نپذيرفته انجام گوشت پودر براي وارداتي هيچ سال، سه مدت به ١٣٨٣ تا ١٣٨١ سال از كه داريم توجه

 .است محصول اين روي بر گاوي جنون جهاني وضعيت تاثير بدليل
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 ضاتقا بر موثر عوامل

 :برشمرد زير صورت به ميتوان را تقاضا بر موثر عوامل شد، گفته كنون تا آنچه به توجه با

 جمعيت رشد  -

 محصول اصلي متقاضي عنوان به طيور و دام پرورش مورد در ها دولت هاي سياست -

 گوشتي منابع ميزان  -

 جانشين كاالهاي مصرف به كنندگان مصرف رغبت و ميل -

 گوشت پودر قيمت با مقايسه در جانشين كاالهاي قيمت -

 دامپروري صنعت رشد -

 فسيلي سوخت جايگزين عنوان به ... و ها نيروگاه در استفاده قبيل از جديد مصرف هاي حوزه ايجاد امكان -

 خانگي حيوانات غذاي در استفاده قبيل از جديد مصرف هاي حوزه ايجاد امكان -

 

 جمعيت مطالعه

 كه .است رشد حال در درصد ١,۴٧ نرخ با كشور جمعيت كه ميشود مالحظه زير، جدول در شده ئهارا آمار به توجه با

 زير جدول در آن آمار كه غذايي مواد توليد مقدار نتيجه در و است آتي سالهاي در جمعيت افزايش دهنده نشان اين

 .بود خواهد وابسته صنايع و ريدامپرو صنعت گسترش معناي به اين و .بود خواهد افزايش حال در نيز است آمده

 

 

 

 

 



 

 

شركت افق مهر توس:     مشاور                                           شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي            :كارفرما  

٣٨ توليد پودر گوشت و روغن صنعتي                                                                                           مطالعات امكان سنجي طرح 

 

 درصد رشد واحد مقدار آمار
 1.47 هزار نفر 67.477 جمعيت كل

  درصد 26 )شهري ( خانوار  خوراكي هاي هزينه سهم
  درصد 39  )روستايي (خانوار خوراكي هاي هزينه سهم
 1.9 هزار تن 800 قرمز گوشت توليد مقدار
 8.8 هزار تن 7.179 شير توليد مقدار
 7.4 هزار تن 1.237 مرغ گوشت توليد مقدار
 15.9 هزار تن 759 مرغ تخم توليد مقدار

  )١٣٨۴ – ايران آمار مركز( 
 

 

 فني تحليل و تجزيه - ج

  ضعف و قوت نقاط - توليد هاي روش و تكنولوژي اجمالي بررسي

 .پزيم مي مستقيم غير صورت هب را خام مواد حيواني، منابع از حيواني روغن و گوشت پودر تهيه براي

      سپس . ميكنيم جداسازي stick water به موسوم مايعي و جامد مواد قسمت دو به را شده پخته مواد سپس

stick water  جلو آن در معلق پروتئين رفتن هدر از روش بدين تا بازگرداند مصرف چرخه به و كرده تغليظ مجددا را 

 كارخانه از خارج به را حاصل مايع و كرده نظر صرف آن از ميتوان و است اختياري الكام عمل اين البته .شود گيري

 .كرد هدايت

 پختن، نتيجه در .شوند  تامين (Evaporator)ها  اواپراتور طريق از بايد كه هستيم آب بخار نيازمند پختن عمل براي

 دارند آن بر سعي صنعت اين آالت ماشين و دميرو هدر) است چشمگيري حرارتي انرژي داراي كه( آب بخار از مقداري

 .كنند بهتري استفاده آن از سيستم چرخه به رفته هدر انرژي اين برگرداندن با كه
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 انواع (مختلف پخت هاي دستگاه در گوشت آن، در كلي طور به كه دارد ساده بسيار فرآيند يك گوشت پودر توليد

Cookerپخت دماي و پخت براي نياز مورد زمان دستگاه، نوع انتخاب البته كه ميشود پخته ) بخار هاي ديگ و ها 

 ميتوان كلي طور به آنچه اما .گذاري سرمايه حجم و امكانات به البته و شود حاصل داريم توقع كه است كيفيتي به بسته

 ٩٠ حداكثر و ادگر سانتي درجه ٨٠ حداقل دما بايستي مي باال كيفيت حصول براي كه اينست كرد بيان پخت مورد در

 از بيش دماي و رفته بين از مضر هاي باكتري آن در كه است دمايي حداقل درجه٨٠ دماي .باشد گراد سانتي درجه

 كيفيت .بود خواهد بهتر نيز حاصله كيفيت باشد، تر كوتاه پخت زمان هرچقدر .ميشود پودر سوختن باعث درجه ٩٠

 .شودمي حاصل دقيقه ٢٠ تا ١۵ بين زماني در مطلوب

 مرحله در .ميشود گفته "سوپ" آن به اصطالحا كه ميĤيد در مايع و جامد از مخلوطي شكل به پودر پخت، مرحله از پس

 قسمت اين در گوشت پودر توليد مختلف هاي تكنولوژي در عمده تفاوت كه ميگيرد صورت مايع از جامد جداسازي بعد

 .است ) جداسازي نحوه(

 كه دارد وجود ماده نوع سه جامد، و مايع مخلوط در كه چرا .شود گرفته نظر در كار نهدام بايد ابتدا جداسازي در

 : از عبارتند

 مرطوب پودر -  ١

  روغن – ٢

 پسĤب - ٣

 .شود خارج آن مايع تمام تا ميكنند پرس را سوپ دارند، را پودر توليد هدف تنها كه گوشت پودر كارخانجات برخي در

 روش ترين جديد ميريزند دور را حاصله مايع و كرده هدايت ها كن خشك به كردن شكخ براي را حاصله پودر سپس

 داخل به كه سوپي يعني .است مرحله يك در  سوپ فاز سه جداسازي براي (Tricanter) كانتر تري از استفاده دنيا

 .ميشود خارج دستگاه خروجي سه از فاز سه صورت به ميشود هدايت كانتر تري دستگاه
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 داده توضيح ادامه در كه سنتي روش مقابل در مواد، سازي جدا براي ) كانتر تري( سانتريفوژ روش از استفاده با اقعو در

  .كنيم توليد پيوسته طور به را محصول كه داشت خواهيم را امكان اين است، شده

 

 :كرد توليد زير روش با سنتي صورت به ميتوان را محصول همين اما

 يا خوابيده شكل مستطيل ظروفي ميرود، كار به ) استخوان و گوشت يا( گوشت پودر توليد براي كه ربخا انتقال مخازن

 تغذيه )اواپراتور( بخارساز دستگاه يك با مخازن اين .ميشوند ساخته سنگين فلز از كه هستند ايستاده شكل استوانه

  .آورند بدست را گوشت پخت براي الزم انرژي تا ميشوند

 اي گونه به را حرارت و نميكنند استفاده آب از ميگيرد صورت روغن استخراج هدف تنها با بيشتر كه خشك روش در

 .ميدهند انجام كمتري حرارت درجه اعمال با را روش اين .دهند دست از را خود آب اوليه مواد كه ميكنند اعمال

 را سر و پاها ها، استخوان جمله از را دام رگتربز قطعات سپس .ميكنند پر آب با را مخزن سوم يك ابتدا ر،ت روش در اما

 در را شده خرد هاي استخوان و احشا جمله از الشه نرم مواد سپس و كوچكتر قطعات مرحله اين از بعد ميريزند، آن در

 عمل براي كافي فضايي گرفتن نظر در با .ميكنند اضافه مخزن به را دام چربي قطعات نهايت در ميريزند مذكور مخزن

 .بماند  خالي مخزن باالي ¼ حدود بايد ميشود گفته ختن،پ

 را مخزن باشد كيلوگرم ١٨حدود  بايد فشار اين .ميكنند تزريق مخزن به مستقيما را فشار تحت بخار مخزن، در بستن با

 و مواد از گيري روغن و ها ميكروب بردن بين از منظور به حرارت اين .ميدارند نگه حالت اين در ساعت ۵ حدود

 .ميباشد مخزن داخل مواد كردم نرم همچنين

 اي دقيقه ۴٠ -۴۵ فرصتي مخزن به و ميدهيم كاهش يكنواخت طور به را مخزن فشار مخزن، به دادن حرارت از بعد

 به )گوشت روغن( رنگي سفيد هاي چربي شده، نشين ته مخزن ته به تر سنگين مواد كار اين با .شود خنك تا ميدهيم

 و آسياب براي كردن خشك از پس و .ميكنيم تخليه را مخزن داخل مواد آنها، آوري جمع با .يكنندم رسوب آب سطح
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 را چربي اين آن تغليظ با كه است چربي و پروتئين از چشمگيري مقدار حامل مخزن آب .فرستيم مي بندي بسته 

 .بازميگردانيم ليدتو چرخه به كن، خشك مرحله از قبل را حاصل پروتئيني مواد و كرده جدا مجدد

 .شويم مطلع آن غذايي ارزش از تا شود آناليز مجزا طور به بايد توليدي محموله هر روش اين با

 روش از حاصله ضايعات كه موضوع اين و توليد سازي بهينه همچنين و ميشود داده كيفيت به كه اهميتي به توجه با

 هاي روش با مقايسه در روش اين دارد، بر در نيز كمتري گيآلود تبعا و است ديگر هاي روش از كمتر مراتب به سوم

 با بايد سيستم از خروجي هواي محيطي، زيست مالحضات دليل به كه است ذكر به الزم البته .ميشود پيشنهاد ديگر

 .شود تصفيه بيوفيلترها از استفاده

 در .ميگردد خنك آن به شده تغليظ پساب شدن اضافه از پس و شده خشك مرحله دو در پودر جداسازي، مرحله از پس

 گوشت پودر توليد خطوط اين تمامي در مراحل اين كليه كه ميشود كامل فرآيند بندي، بسته و كردن آسياب با ادامه

 .است يكسان

 .شود مي برآورد شرح بدين طرح براي نياز مورد مساحت شده مطرح مطالب نتيجه در

 مساحت  شرح
 )متر مربع (

 ٣۵٠ زيربنايي و مكانيكي تاسيسات با راههم توليد سالن
 20 اوليه مواد انبار
 50 محصول انبار

 110 آزمايشگاه و تاسيسات و تعميرگاه
 50 اداري هاي ساختمان
 70 خدماتي و رفاهي هاي ساختمان

 650 توليدي جمع
 750 پاركينگ و كشي خيابان
 450 سبز فضاي
 1850 كل جمع
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 مناسب ميتواند مربع متر ٣٠٠٠ مساحت به زميني انتخاب كارخانه، گسترش فضاي درصد ۶٠ گرفتن نظر در با اما 

 .باشد
 

 ها ورودي و اوليه مواد

 اساس بر اطالعات .است شده ارائه زير جدول در استخوان و گوشت خون، ميزان اساس بر طرح، هاي خروجي و ورودي

  .باشد مي خام مواد تن يك هر

 مقدار واحد  

 1 تن كشتارگاهي ضايعات
 KWh 82 برق

 MWh 0.53 حرارت
 هاورودي 

 900 ليتر آب
 محصوالت

 0.39 تن استخوان و گوشت پودر
 KWh 45 موضعي حرارت

 آب به انتشار

COD gr 44 
 gr 77 نيتروژن
 gr 0.10 فسفر

 هوا به انتشار

 gr 15 آمينه مشتقات

 خروجي ها

 gr 0.77 هيدوژن سولفيد
 

(http://www.lcafood.dk/processes/industry/bonemeall.htm) 
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 :زد تخمين ذيل شرح به را نياز مورد مواد ميتوان سال در محصول تن ۵٠٠ ظرفيت براي نتيجه در
 

 ١٢۵٠ ضايعات كشتارگاهي

 Kwh ۵١ برق

  ليتر در ساعت۵۶٠ آب
 

 موفق گرفت، صورت اينترنت در كه كاملي جستجوهاي در چراكه تاس روبرو مشكل با قدري مربوطه، آالت ماشين تهيه

 بيماري تاثيرات در را آن دليل نگارنده كه باشد گوشت پودر توليد هاي دستگاه سازنده كه نشديم كارخانهاي يافتن به

 شد يافت مجموعه يك پذيرفت، صورت ايراني شركت يك از كه استعالمي طبق نهايتا .ميداند صنعت اين بر گاوي جنون

 نوين، هاي تكنولوژي در كه است ذكر به الزم البته .مينمايد توليد نيز خون پودر گوشت، پودر توليد بر عالوه كه

 در آن وروديهاي ديگر و برق مصرف به مربوط اطالعات همچنين .ميباشد متفاوت هم با محصول دو اين توليد تكنولوژي

 .نبود دسترس

 ٢۵٠ احتساب با كه .ميباشد ) ساعت در كيلوگرم ١٠۶٠  (روز در ضايعات تن ٨,۵ با ربراب مجموعه اين ورودي ظرفيت

 تن              ٨۵٠ با برابر آن ساالنه ظرفيت ،) گوشت پودر به ضايعات تبديل نسبت (  ٠,۴ ضريب و كاري روز

 .مي باشد ) ۵.٨*٢۵٠*۴.٠( 
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 تعداد ماشين آالت و تجهيزات رديف

 1  ليتر۵٠٠٠ديگ پخت ضايعات به ظرفيت  ١
 1 پودر انتقال كانواير هوپر 2
 1  )سانتريفوژ(  گير چربي 3
 1 ) روغن كوچك مخزن(   همزن با ليتر ٧۵ مخزن 4
 2 روغن انتقال پمپ 5
 1 ليتري ١۵٠٠ روغن ذخيره مخزن 6
 1 سقفي تن يك جرثقيل 7
 1 ساعت در تن ١ آسياب دستگاه 8
 1 گيري كيسه نقاله و سيلو 9
 1 ٣٠٠ درريچه دو با مدل استيل تمام سايكلون 10
 1 استيل تمام ٣٠٠٠ مدل استيل كندانسور 11
    ٢٠٠-۶۵پمپ سيركوالسيون برج خنك كن  12
   pvi ٢٠٠پمپ وكيوم   13
   مخزن جدا كننده 14
  پمپ كندانس 15
  دستگاه بوگير 16
   تابلو برق براي كل سيستم 17
   مهندسي ، نصب و آموزش–هزينه طراحي ، خدمات فني  ١٨
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 انساني نيروي برآورد

 ندارد، وجود دستي دخالت هيچ بندي پالت زمان تا خط به اوليه مواد ورود از و است پيوسته سيستم اينكه به توجه با

 جابجايي براي و آالت ماشين مختلف فاكتورهاي كنترل براي اوليه، مواد تخليه و تحويل زمان در انساني نيروي به نياز

 و كنترل جهت انساني نيروي تعداد نيز آالت ماشين مورد در .ميشود خالصه انبار در ليفتراك بوسيله انبار در ها پالت

 .ميشود پيشنهاد سازنده شركت خود توسط دستگاه نظارت

 محصول اين زمينه در كه متخصصي پرسنل تنها .ميباشد ماهر غير كارگر نوع از خط براي نياز مورد انساني نيروي كليه

 دامپزشك دكتر يك يا و ميكروبيولوژي متخصص يك حداقل به نياز كه ميباشد آزمايشگاه واحد به مربوط است نياز مورد

 .ميباشد است دام امور در كار سابقه داراي كه

 تعداد شرح
 ١ مدير كارخانه

 ١ تكنسين آزمايشگاه
 ۵ كارگر
 ١ يرگاه و تاسيساتتعم

 ٢ مالي و اداري
 ٣ خدماتي

 ١۵ جمع
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 طرح اجراي محل تعيين

 هر در را محصول اين است، آمده طرح اجراي براي پيشنهادي محلهاي تعيين مقدماتي بررسي بخش در آنچه به توجه با

 مرغوب اوليه منابع از استفاده معناي به اه كشتارگاه به نزديكي كه چرا كرد توليد ميتوان دارد وجود كشتارگاه كه شهري

 طيور و دام امور به محصول اين استفاده كه آنجا از ديگر طرفي از .دارد مستفيم رابطه نيز محصول كيفيت با كه ميباشد

 همچنين و نقل و حمل هاي هزينه در ميتواند محصول بازار به توجه با مناسب محلي انتخاب ميشود محدود آبزيان و

 .باشد داشته سزايي به تاثير محصول كيفيت در مجددا

 كشور استانهاي تمامي در گسترده طور به صنعت اين حضور متوجه كشور، هاي كشتارگاه وضعيت به گذرا نگاهي با اما

 اي منطقه معرفي لذا .ميباشد طرح مجريان و گذار سرمايه براي مناسب هاي گزينه تعدد معناي به دقيقا اين و ميشويم

 در صنعت اين به نياز كه چرا .نميرسد نظر به صحيحي عمل نگارنده ديد از طرح اجراي براي چندگانه حتي يا و يكه

 الزم معيار دو ميتوانند مصرف بازارهاي و اوليه منابع نزديكي به توجه شد گفته كه همانطور و.دارد وجود نقاط اقصي

 معيار ميتوان باشيم، صادرات هدف با طرح اجراي به مايل كه درصورتي گرچه .باشند طرح مناسب منطقه انتخاب براي

 .كنيم ذكر نيز فوق اصلي معيار دو كنار در نيز را ... و قطار ايستگاههاي يا بنادر به نزديكي

 و آنها تمامي گرفتن نظر در اين با كه باشد گزار سرمايه نظر مد نيز ديگري گانه چند معيارهاي دارد امكان نهايت در

 .كند انتخاب خود را بهينه گزينه ميتواند گذار سرمايه زير دولج تنظيم

 

 

 

 

 

 



 

 

شركت افق مهر توس:     مشاور                                           شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي            :كارفرما  

۴٧ توليد پودر گوشت و روغن صنعتي                                                                                           مطالعات امكان سنجي طرح 

 

 گزينه ها 
A B C 

 اهميت معيار معيارها
 )وزن(

 5 محيطي زيست شرايط ۵ ٣ ۵
 7 كار نيروي به دسترسي ۵ ١ ۵
 7 مايحتاج خريد براي بازار به دسترسي ۵ ٣ ٧
 9  برق ۵ ١ ٧
 9 اوليه منابع به دسترسي ۵ ٩ ٧
 9 گاز ٧ ٣ ۵
 5 زمين مساحت ٧ ٧ ٣
 7  جهاني هاي بازار به دسترسي ٧ ٣ ٧
 7  آزاد منطقه ويژگي ٧ ١ ٧
 9 ماليات ٩ ١ ۵
 9  راهها به دسترسي ۵ ١ ۵
 7 فرودگاه ٩ ١ ٩
 7 اسكله ٩ ١ ٧
 9 امنيت ٧ ١ ١
 7 شيرين آب به دسترسي ٣ ١ ٣

 

 

 و سليقه به توجه با ستون اين بود، خواهد متفاوت ديگري با گذار رمايهس هر براي فوق جدول "معيار اهميت " ستون

 قطعيت وجه هيچ به و است شده تكميل نگارنده نظر به توجه با ستون اين اعداد .ميشود پر او براي صرفا فرد هر خواست

 مجموع كردن جمع با و دهكر ضرب گزينه آن در را معيار هر اهميت بايد طرح، اجراي مناسب منطقه انتخاب براي .ندارد

 .كرد انتخاب طرح اجراي براي را محل بهترين گزينه، هر وزني امتيازات

 بدست آنها كمي ارزش )زير جدول ( ٩تا ١ مقياس كش خط از استفاده با امتيازها، بودن كيفي لحاظ به فوق، جداول در

 .است گرفته صورت اعداد اين اساس بر مربوطه محاسبات و است آمده
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 خيلي خوب خوب متوسط كم خيلي كم 
 9 7 5 3 ١ معيارهاي مثبت
 1 3 5 7 ٩ معيارهاي منفي

 

 به انتخابي هاي گزينه نهايي امتياز معيارها، آن در گزينه هر امتياز همچنين و مختلف هاي معيار وزني درصد به توجه با

 فوق، جدول فرضي اعداد به توجه با و نگارنده نظر از طرح اجراي براي منطقه بهترين اين بنابر .است آمده ذيل شرح

  .ميباشد Aمنطقه 

 A B C نام منطقه
 625 271 717 امتياز كسب شده

 

 

 آالت ماشين كننده توليد هاي كشور

 .نيستند برخوردار خاصي تكنولوژي از كه چرا باشد داخل ساخت ميتواند صنعت، اين نياز مورد هاي دستگاه از بسياري

 هرچقدر گرچه شوند تهيه كشور از خارج از سانتريفوژ كننده جدا است بهتر صنعت اين نياز مورد آالت نماشي بين عمال

 بايد خارجي آالت ماشين تهيه براي هرحال به .بود خواهد مجاز ها دستگاه در تصرف و تغير بكاهيم، نظر مورد كيفيت از

 ماشين كننده توليد عنوان به دانمارك و آلمان هايكشور ولي گيرد صورت مبدا كشور انتخاب براي مناسبي تحقيقات

 جهاني شهرت با آلمان Flottwegشركت  كانتر دي يا كانتر تري خريد براي .ميگردد  پيشنهادكيفيت با صنعتي آالت

 .باشد مناسبي گزينه ميتواند شركت آن رقباي يا و يكديگر از مختلف مواد جداسازي براي

 Works Co  A&S Thai شركت بين اين در هستند، مشهور كمتر قيمت به نيز يآسياي هاي كشور ديگر طرفي از

  .دارد دست صنعت اين در نيز تايلندي

 .است گذاشته تاثير جدي طور به نيز آن آالت ماشين بازار بر بلكه محصول، بازار بر تنها نه گاوي جنون موضوع اما

 .برد نام گوشت پودر آالت اشينم تخصصي كننده توليد را شركتي بتوان سختي به چنانچه



 

 

شركت افق مهر توس:     مشاور                                           شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي            :كارفرما  

۴٩ توليد پودر گوشت و روغن صنعتي                                                                                           مطالعات امكان سنجي طرح 

 

 بندي جمع

 بازار وضعيت با رابطه در حاضر اطالعات به توجه با .است پذير توجيه كامال فني لحاظ از طرح شد، گفته كه همانطور

 آناليز مطالعات انجام به نياز موضوع اين البته .نيست انتظار از دور نيز طرح اقتصادي پذيري توجيه گوشت، روغن و پودر

 كاسته گاوي جنون بحران از ناشي شوك از كمي اخير سال دو اين در كه مادامي چراكه ميباشد دقيقي بسيار ريسك

 مخاطره به را گذار سرمايه سرمايه امنيت ميتواند موضوع اين و نشده رفع كامل طور به خطر همچنان ولي است، شده

 مصرف براي )ماهي پودر و سويا از بعد( محصول بودن دو درجه ذات ديگر طرفي از و طرف يك از مطلب اين .اندازد

  .شد متصور طرح براي را روشني چندان آينده نتوان ميشود باعث )دام غذاي (كنندگان

 استفاده از اگر .ميباشد ريختني دور كااليي عمال محصول اين اوليه مواد .شد غافل سكه ديگر روي از نبايد هرحال به اما

 داشت، نخواهيم اختيار در چنداني تنوع گوشت، پودر به تبديل از بغير كنيم، نظر صرف جزئي موارد از بعضي در را آن از

 .ميباشد گير چشم نسبتا آن افزوده ارزش لذا

 پذيري توجيه براي قطعي جوابي نميتوان شده ذكر منفي و مثبت عوامل آينده، وضعيت از ابهام بدليل حال عين در

 .ميباشيم تفصيلي و دوم مرحله مطالعات انجام نيازمند قطعي جواب آوردن بدست براي الذ .كرد عنوان طرح اقتصادي

 بهتر كاري و كسب چنين جهاني تجارت سازمان به ايران پيوستن از ناشي واردات و صادرات سهولت بدليل احتماال

 براي ميتوان خطر عنوان به هآنچ كرد، نخواهد تهديد را مذكور صنعت خطري رخدادي چنين وقوع با واقع در .شد خواهد

 نه ميشود مرتبط او فرهنگ همچنين و )گاوي جنون وضعيت (كننده مصرف خاطر آرامش به بيشتر برشمرد صنعت اين

 بوجود ايران براي اي ويژه وضعيت جهاني تجارت سازمان در عضويت آنكه ضمن .اقتصاد و ها قيمت سازي جهاني

 .آورد نخواهد

 ها كشتارگاه با همه از بيش كاري و كسب چنين روي بر گذاري سرمايه اولويت كه اينست ،است مسلما كه آنچه اما

  به را آن مستقيم طور به ميتوان تبديلي هاي واحد احداث با و ميشود توليد دامي ضايعات كه جايي دقيقا يعني .ميباشد

 



 

 

شركت افق مهر توس:     مشاور                                           شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي            :كارفرما  

۵٠ توليد پودر گوشت و روغن صنعتي                                                                                           مطالعات امكان سنجي طرح 

 

 )گوشت پودر( آن محصول از ميتوان ضايعاتي، ينچن از بهينه استفاده ضمن كار اين با .كرد تبديل ارزشمندي نسبتا مواد

 .كرد استفاده مجدد نيز دام تغذيه چرخه براي

 با توليدي هاي واحد تطبيق .كند اتخاذ مستعد هاي واحد كيفي تقويت براي مناسبي كارهاي و ساز بايد دولت لذا

 به ميتواند ذيربط هاي سازمان وسطت محصول اين از استفاده براي سازي فرهنگ همچنين و مرتبط ملي استانداردهاي

  . شود منجر ديگر طرف از آبزيان و طيور و دام پرورش صنعت رشد و طرفي، از صنعت اين رشد

 

 

 

 والسالم
 ١٣٨٩تيرماه 

 شركت افق مهر توس
 

 


