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 طرح خالصه
 
 

 

 محصول نام پودر خون

 طرح پيشنهادي ظرفيت سال در تن  ٧٠٠حدود 
 كاربرد موارد غذاي حيوانات پرورشي

 عمده مصرفي اوليه مواد خون كشتارگاهي
  )نفر ( زايي اشتغال 15

 )m²( نياز مورد زمين ٣٠٠٠

 )m²( اداري  ۴٠

 )m²( توليدي ۵٠٠

 )m²( سوله تاسيسات  ١٠٠

 )m²( انبار ۴٠٠

 زير بنا

 اصلي اوليه مواد ساالنه مصرف ميزان  تن خون ٣۵٠٠

 )m³(آب  ۶٠٠

  )KW(برق  ۶٢٢٠٠
 مصرف ميزان
 يوتيليتي ساالنه

 )يورو(ارزي  ۵۵٠٠٠٠

 )ميليون ريال(ريالي  ٣١٢۵

 )ميليون ريال (مجموع  ١٠۶٢۵

سرمايه گذاري 
 ثابت

 طرح اجراي پيشنهادي محل 
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 مقدمه

 در كه است موجود نيز ديگري مفيد بسيار جانبي مواد اصلي، فرآوردههاي و گوشت از غير به حيوانات، صنعتي كشتار در

و  گوشت توليد هزينه آنها، فروش و توسعه با بلكه ميشود جانبي توليدات هب منجر نه تنها بهينه، بهره برداري صورت

 .يافت خواهد كاهش نيز اصلي فرآوردههاي

 حاصل جانبي مواد از كشتارگاه و يك درآمد از درصد ١٢ تا ٧ بين Holmqvist و Bentssonاز  تحقيقي طي

 كشورهاي در كه است اين فكر قابل نكته و است درصد  ٣٢.۵ حدود در صنعتي كشورهاي در ميزان اين و ميشود

 نخواهد همراه سود با توليد باشد، درآمد كل درصد ١٥ از كمتر كشتارگاه جانبي مواد از حاصل درآمد ميزان اگر صنعتي

 .شد

 جذب را آلودگي سريع كه چرا بود خواهد ساز مشكل بسيار طبيعت براي نشود بازيافت اگر كشتارگاهي خون همچنين

 تغيير باعث ،) خون باالي پروتئين دليل به(  باال نيتروژن بودن دارا دليل به طرفي از .ميشود بيماري شيوع باعث و كرده

 .ميشود محل اكوسيستم در

 اساس بر آن توليد امكان تا شود پرداخته خون پودر كارخانه طراحي مراحل به كه است شده سعي گزارش اين در

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

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

FAO) است  آمده بدست ) جهاني بار و خوار سازمان.  
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 شناخت محصول معرفي و – الف

 مصرف خون آرد عنوان به كردن خشك و جمع آوري از پس ميشود ذبح كشتارگاهها در كه كشتاري دامهاي خون
 

 
 

 و است مهم خون آرد توليد كه آنچه .ميباشد پروتئين از خوبي منبع كشتارگاه از حاصله مازاد مواد بين در خون، .ميشود

 تجهيزات و وسائل مستلزم كه است خون آرد تهيه روش و نخو آوري جمع ميدهد، قرار تاثير تحت بشدت را آن كيفيت

 چنين ميشود مجهز كشتارگاههاي در تنها ديگر بعبارت و پذيرد انجام بهداشتي كامال شرايط در بايستي و بوده كافي

 كشتارگاه از ايران در كه خوني معموال ولي كرد تهيه خون پودر ميتوان گرم، خون حيوانات همه از .داد انجام را عملياتي

 همچون دامهاي ديگر، كشورهاي در البته كه ميباشد شتر و بز احيانا و گوسفند و گاو از ميشود، آوري جمع دام هاي

 .ميگردند افزوده آنها به نيز پرورشي حيوانات ديگر و شترمرغ خوك،

 از عاري بايد و ميباشد خودب مخصوص بوي داراي محصول اين .است متغير تيره اي قهوه تا تيره قرمز از خون پودر رنگ

 از كه باشند اي بگونه بايد ايران ملي استاندارد طبق محصول اين ذرات اندازه .باشد گنديدگي و فساد عادي غير بوهاي

 .كنند عبور ميليمتر  ٢.٨  الك

 اين .داد عادت آن به نسبت را دام اي ماهه چند دوره طي بايد و نيست دلچسب چندان حيوانات براي محصول اين

  نوع دو به خون پودر .است برخوردار پايينتري اسيدآمينه سطح از حيواني هاي پروتئين منابع بقيه به نسبت محصول
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 جدول در ١٣٦٦ ملي استاندارد از برگرفته يك هر مجاز شيميايي هاي ويژگي كه .ميشود بندي تقسيم طيوري و دامي

 .است شده منعكس

 خون طيوريپودر  پودر خون دامي ويژگي ها
 ١٠ ١٠ رطوبت وزني درصد حداكثر
 ۶٨ 80 پروتئين وزني درصد حداقل
 5.5 5.5 كل خاكستر وزني درصد حداكثر
 1.5 1.5 اسيد در محلول غير خاكستر وزني درصد حداكثر
 2 2 چربي وزني درصد حداكثر
 1.5 1.5 خام فيبر وزني درصد حداكثر
 2.5 2.5 نمك وزني درصد حداكثر

 

 

 ،كخا كود عنوان به آن از زياد استفاده با كه باال آنقدر است، برخوردار پروتئين حسط از بااليي بسيار ميزان از خون رپود

 براي پايينتري رده جايگزين پروتئين منابع از يكي عنوان به ميتواند خون پودر است شده ثابت امروزه .ميسوزاند را گياه

 همچنين و بوقلمون گراز، و كخو ابريشم، كرم گوسفند، گوشتي، گاو شيري، وگا غذاي ذيهغت در خود مشابه كاالهاي

 .دارد كمتري آمينه اسيد گوشت پودر و ماهي پودر به نسبت چون ميگويند تر پايين رده را ان جهت آن از .باشد غمر

 تشكيل چربي را آن درصد٠.١ و پروتئين درصد  ١٧.٨ آب، را گاو يك خون از درصد ٨٠.۵ كه است كرذ به الزم

 .ميدهد

 يا  corpusclesآن  به حالاصط به كه خون قرمز گلبولهاي ي مجموعه( چگال خون و سماالپ خون اصلي بخش دو

dense blood ميشوند جدا هم از بخش دو اين محل يك در خون ماندن يا ثابت با كه باشند مي ) ميگويند نيز. 

        هظحالم را بخش دو اين اصلي مشخصات زير جدول در .دارد قرار خون چگال بخش در پروتئين ميزان بيشترين

 : فرماييد مي
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 ماده اصلي خون )درصد(آب  )درصد(پروتئين  )درصد(ديگر مواد 
 پالسما 91 7-8 1-2
 خون چگال 62 34-38 1-3

 

 تا ٥٠ رثحداك عتيصن روشهاي در البته كه ميدهد تشكيل سماالپ را خون از درصد ٧٠ تا ٦٠ حدود طبيعي، حالت در

 .نمود جاستخرا سماالپ عنوان به ميتوان را خون درصد ٥٥

 .است شده هئارا يلذ جدول در معمولي خون پودر شيميايي هاي ويژگي

 اسيدهاي آمينه آناليز كلي
  درصد  درصد درصد نوع ماده

 Methionine3.05% Histidine %1,0 %80 خام پروتئين
     Crystine5.2% Valine %1,4 %1 خام چربي

 Lysine10.3% Leucine %6,9 %1 خام فيبر
 Tryptophane 2.35% Arginine %1,0  هضم قابل پروتئين

 Isoleucine4.4% Glycine %0,8 %63.1 پستانداران براي
 

 .ميرسد بفروش فله يا كيلوگرمي ٥٠ تا ٢٥ كاغذي هاي پاكت در شده بندي بسته طور به محصول اين

 

 محصول اريتج نام

 ايران در محصول اين اصلي تجاري عنوان ولي ميشود گفته نيز خون پفك حتي يا خون آرد محصول اين به گاهي گرچه

 اين به است گفتني شناسند، مي )خون كخورا( Blood meal نام با را محصول اين دنيا در و است خون پودر همان

 با  دنياتمامي در تقريبا ولي ميشود گفته نيز Blood Powder يا حتي   )خون آرد ( Flour Blood محصول

  .ميشود مبادله blood meal عنوان همان

 



 

 

شركت افق مهر توس:     مشاور                                            الي            شركت شهركهاي صنعتي خراسان شم:كارفرما  

١٠ توليد پودر خون                                                                                                                       مطالعات امكان سنجي طرح 

 

 Isic محصول كد و گمركي تعرفه شماره

 اين براي گزينه ترين نزديك اما .است نشده گرفته رظن در كدي  ISIC   ٣ليست در خون پودر براي مستقيم طور به

 Production, processing and preserving of meat and"السك تحت ١٥١١ كد محصول

meat products" ميباشد.  

 تحت احتماال لذا .اند نگرفته رظن در گمركي تعرفه شماره مجزا طور به محصول اين براي دنيا هاي كشور از بسياري

 .ميكنند كاال صترخي به اقدام ٢٣٠١.١٠ عنوان همان

 خون پودر كاربرد

 با گاهي آمينه اسيدهاي تعادل لحاظ از يئتنها به طيور و دام يئغذا جيره در نباتي هاي پروتئين مصرف هكيئآنجا از

 طيور و دام يئغذا جيره در گوشت آرد جمله از مختلف حيواني پروتئين منابع از بايد بنابراين ميشود مواجه االتيكاش

 اين البته .است صرفه به مقرون نيز اقتصادي اظلح از منابع گونه اين از استفاده هك است ردهك ثابت تجربه .نمود استفاده

 منابع بقيه به نسبت پايينتري آمينه اسيد حسط از كه چرا است برخوردار دوم اوليت از ماهي پودر از بعد محصول

 بتركي ديگري ذيغم مواد با را خون پودر موضوع، اين جبران براي بايد و دارد طيور و دام ذيهغت در حيواني پروتئين

 .كرد

 از درصد ٢ تا ميتواند و دارد مصرف باشد، مي شورك صنعت دومين هك مرغداري صنعت در محصول اين حاضر حال در

 دام براي كه چرا است محدود درصد ۵-۶به ماده اين از استفاده البته .گيردبر در را گوشتي غمر دانه دهنده يلكتش ماده

 به نياز عموما دام غذاي در خون پودر از استفاده ميشود گفته ورظمن همين به .داد نخواهد نشان آن خوردن  به رغبتي

 .داد عادت آن طعم به نسبت را دام دوره آن در بتوان كه دارد ماهه چند دوره يك

 جلوگيري حيوانات بين بيماري انتقال از تا داد حرارت برسد زنده موجودات استفاده به آنكه از قبل را خون بايد همواره

 قرار استفاده مورد ببيند حرارت درجه ١٠٠ دماي در دقيقه ١٥ مدت به آنكه از قبل نبايد )تازه خون (خام خون .شود

 .گيرد
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 هك هايي ودك به ليك طور به .دارد جروا مابيشك نيز شاورزيك صنعت در كخا ذيهغت براي محصول اين از استفاده البته

 ارگانيك كود عنوان به نيز خون پودر .ميشود گفته Organic Fertilizer اند، آمده بوجود زنده موجودات بقاياي از

 اثر در گياهان سوختن باعث گردد مصرف ميزان از بيشتر آن از كه صورتي در البته .دارد كاربرد باال نيتروژن حسط با

 مورد نيز مايع كود عنوان به ميتواند و ميشود حل آب در كامل طور به محصول اين .ميشود باال كآمونيا با مجاورت

 .قرارگيرد استفاده

 باال پروتئين داشتن با لذا نميشود، گاوي جنون بيماري انتقال باعث محصول اين كه است اين خون پودر مزاياي از يكي

 زير در .ميشود محسوب گوشت پودر براي مناسبي جايگزين مكملها، ديگر همراه به خون پودر،  BSE بحران زمان در

 ساسا بر. ( باشد مي انگلستان و اروپا اتحاديه در دام كخورا براي پروتئيني فرآوردههاي مصرف مقررات به طمربو جدول

 )٩۴/٣٨١  كميسيون مفاد

 منع مصرف براي حيوانات
  انگلستان اتحاديه اروپا

 نشخواركننده غير نشخواركننده نشخواركننده غير نشخواركننده

 دارد دارد دارد ندارد پودر گوشت و استخوان

ديگر فراورده هاي 
*دارد ندارد *دارد ندارد پروتئيني از پستانداران  

 چربي و روغن خون، پودر
 پودر ماهي پودر گوشت
 پر پودر ماكيان، گوشت

 

 ندارد ندارد ندارد ندارد

 

 خوني فرآوردههاي ديگر و سماالپ پودر فسفات، كلسيم دي آمينه، اسيدهاي تين،الگ شير، بجز* 
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 مرتبط ياستانداردها

 مواد يكروبيولوژيكمي و بهداشتي ويژگيهاي  -ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه ٣٢٠٧ شماره ملي استاندارد  -

 .آماده دان و طيور كخورا تهيه اوليه

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

 .آزمون روشهاي و ويژگيها

 خون آرد هاي ويژگي  - ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه ١٣٦٦ شماره ملي استاندارد  -

 ١٣٢١ شماره استاندارد قطب خون آرد برداري نمونه  -

 ايران ٣٢١ شماره استاندارد قمطاب رطوبت مقدار تعيين  -

 ايران ٤٥٧ هشمار استاندارد قمطاب پروتئين مقدار تعيين  -

 ايران ٣٣٢ شماره استاندارد قمطاب لك ستركخا مقدار تعيين  -

 ايران ٣١٤ شماره استاندارد قمطاب اسيد در غيرمحلول ستركخا مقدار تعيين  -

 ايران ٤١٥ شماره استاندارد قمطاب چربي مقدار تعيين  -

 نايرا استاندارد ٥٢٠ شماره استاندارد قمطاب خام فيبر مقدار تعيين  -

 ايران ٢٧٥٥ شماره استاندارد قطب ) سديم لرورك ( كنم مقدار تعيين  -

 ايران ٢٧١١ شماره استاندارد قطب سينكتوالاف مقدار تعيين  -

 ايران ٢٧٥٤ شماره استاندارد قطب يكآمونيا ازت تعيين  -

  .ميباشد دسترسي بلقا (www.isiri.org) ايران استاندارد موسسه سايت قطري از قفو هاي استاندارد كليه * 
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 نياز مورد اوليه مواد

 مواد نگهداري حساب اين با .كرد پودر به تبديل را آن شود، فاسد آنكه از قبل و جاندار از خون استحصال ضمح به بايد

 .باشد نمي مقدور صنعت اين در اوليه

 ولي .كرد استفاده گرم خون حيوانات همه از ميتوان آبزيان و طيور و دام براي يكخورا خون پودر توليد براي العم

 در حال هر به .ميباشد شتر و بز اًاحيان و گوسفند و گاو از ميشود، آوري جمع دام هاي كشتارگاه در كه خوني معموال

 مواد توليد، ميزان برابر ۵ حدودا نتيجه در .ميشود حاصل خون پودر تن ٠.٢ خون، تن ١ هر ازاي به صنعتي، سمقيا

 .است يازن مورد اوليه

 اسمي طور به ساالنه كشور، در صنعت اين اسمي رفيتظ تن ٦٢٠٠ گرفتن رظن در همچنين و نسبت اين احتساب با

 است آن از حاكي رسمي غير هاي آمار البته .ميگيرد قرار استفاده مورد اوليه مواد عنوان به خون تن ٣١٠٠٠

 ٣٧٢٠ حدود چيزي كشور در خون پودر توليد لذا و رنددا را خود رفيتظ درصد ٦٠ از كمتر توان موجود كارخانجات

 .باشد مي تن ١٨٦٠٠ كارخانجات اين مصرفي اوليه مواد و تن

 شده مطرح ) كشتارگاه اصلي محصول ( الشه عنوان به حبذ از بعد زنده دام يك از  %۵٠ ا  حدود آمار قطب كه آنجا از اما

 و دامداري صنعت در خون توليد ميزان بتوان شايد ميباشد، خون وزني لحاظ از زنده دام يك از درصد ٣ همچنين و

  سال، در قرمز گوشت هزارتن ١٧٠٠ توليد بر مبني وئفا ٢٠٠٦ سال آمار به توجه با را كشتارگاهي

 كرد براورد تن زاره)  =٠.٠٣*٢*١٧٠٠ (١٠٢

 سال در تن ١٨٦٠٠ خون پودر توليد براي خون تقاضاي ميزان و سال در تن ١٠٢٠٠٠ خون توليد ميزان به دقت با

 هاي واحد تكميل درصورت البته .است صنعت اين در اوليه منابع وفور معناي به كه ميشود ساحسا چشمگيري تفاوت

 منابع به نسبت كه رسيد خواهد ) =٠.۶*١٧٢٠٠٠*۵ (تن ٥١٦٠٠٠ به صنعت اين نياز مورد خون ،ثاحدا حال در

  هاي رفيتظ مبناي بر اساسا چراكه ندارند دقيقي مبناي محاسبات اين گرچه .دارد متعادلي نا بسيار وضعيت اوليه
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 خون پودر براي كه همانطور بسياري ديگر طرفي از .نيستند استناد قابل لزوما كه ميباشد صنايع وزارت به ميالاع

 خواهد برداري هرهب به ، نيز ثاحدا دست در كشتارگاهي هاي واحد از بسياري است شده گرفته رظن در آتي رفيتظ

 .يافت خواهد افزايش نيز كشور خون رفيتظ نتيجه در رسيد،

 

 خون پودر جايگزين كاالهاي

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

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

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

 اشاره گلوتن و كتان بذر كنجاله ،زميني بادام كنجاله كنجد، كنجاله آفتابگردان، كنجاله پنبه، تخم كنجاله سويا، كنجاله

 .كرد

 رظن به صرفه به چندان آنها با طيور و دام ذيهغت العم و دارد انساني استفاده شير و كشك حيواني، هاي پروتئين بين از

 هآمين هاي اسيد ميزان در خون پودر شد، گفته كه همانطور اما .دارند را پودر به تبديل قابليت خون ضايعات اما .نميرسد

 .كرد استفاده نيز ديگري منابع از آن كنار در بايد دليل همين به و دارد محدوديت )ليزين و ايزولئوسين خصوصا(

 .ميدهد نشان را مشابه محصوالت با خون پودر غذايي ارزش مقايسه زير جدول
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 رديگ كشورهاي با مقايسه و محصول گمركي تعرفه

 صترخي به اقدام آن تحت ميتوان كه ٢٣٠١.١٠ كد اما ! نميباشد تعرفه داراي شورك يكگمر دفاتر در خون پودر اساسا

 عمارات انگلستان، استراليا، امريكا، جمله از دنيا كشورهاي از بسياري .ميباشد درصد ٤ تعرفه داراي كرد، خون پودر

 عربستان بحرين، كشور هاي تعرفه مقابل در و .نميگيرند رظن در يگمرك ضعوار محصول اين براي قعرا و عربي متحده

 .ميباشد درصد ٣٠ الجزيره و درصد ٢٠  پاكستان درصد، ٥/١٣ تركيه درصد، ٥ كويت و عمان صعودي،

 الثم عنوان به .ميكنند بطل كننده وارد از ماليات عنوان به را درصدي ، گمركي تعرفه كنار در نيز ها كشور از يضبع

 .است كرده وضع ٢٣٠١.١٠ تعرفه شماره براي را درصدي١٧ ماليات مذكور، درصد ٣٠ از يرغب الجزيره وركش

 

 آالت ماشين گمركي تعرفه

  (Centrifuges)مركزها از گريز درصد ٢٠ - آبگونها باالبرهاي گيري، اندازه وسيله داراي حتي ها، آبگون براي تلمبه

 يا مايعات كردن تصفيه يا گذراندن صافي از براي دستگاههاي و آالت شينما مركز، از گريز هاي كن خشك همچنين

 درصد١٠ - گازها

 

 خون پودر قيمت

 .ندك تعيين را قيمت حسط مستقيم طور به ميتواند نيز تقاضا .ذيردپمي تاثير آن اوليه مواد قيمت از خون پودر قيمت

 .است شده گزارش تن هر ازاي به دالر ٥٨٠ قيمت ٢٠٠٧ مه ماه در امريكا، بازار در خون پودر براي

 از بعد العم .ندارد نزولي يا صعودي روند آن قيمت كه چرا دانست، متعادلي بازار داراي را خون پودر ميتوان درمجموع

 يافت ميتوان يراتغت براي كه دليلي عمده .است نگرفته پيشي تن هر ازاي به دالر ١٠ از يراتغت تمامي ٢٠٠٤ سال

 .ميباشد ) ماهي پودر و سويا كنجاله خصوصا( برقي االهايك قيمت يرغت
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 )تن هر ازاي به دالر – خون پودر قيمت( 

 

 
  )٢٠٠٧ سال –قيمت پودر خون ( 

 

 محصول كنندگان مصرف

 هاي كارخانه .است حيوانات پرورش مراكز و ها دامداري در خون پودر اصلي مصرف شد، بيان كنون تا كه آنچه قطب

 .ميرسانند فروش به دام غذاي عنوان به و كرده بتركي ديگر افزودني مواد با را خون پودر دام، ايغذ توليد
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 طرح اجراي پيشنهادي هاي محل مقدماتي بررسي

 قابليت خون چراكه !باشيم داشته را فاصله كمترين آن منابع از بايستي مي كنيم تبديل پودر به را خون هكآن براي اساسا

 به آن تبديل به نسبت بايد جاندار از خون استحصال صمح به لذا .ميشود فاسد و ندارد عادي حالت در اردند كردن انبار

 درصورت ولي .كرد نگهداري هفته يك مدت به اسيد ناچيز مقداري افزودن با را خون ميتوان البته .كرد اقدام پودر

 پروتئين كه چرا .كرد خواهيم پيدا دست باالتري ئينپروت ميزان حسط و تر كيفيت با محصول به تازه، خون از استفاده

 (TVN) شده آزاد نيتروژن ميزان هرچه نهايت در كه ميكند نيتروژن كردن آزاد به شروع گمر از سپ خون، در موجود

        .  شود مي كاسته پودر مرغوبيت از باشد بيشتر

 اين تعدد و باشد مي ها كشتارگاه همسايگي در ون،خ پودر ارخانهك براي محل تنها شده، عنوان بمطال به توجه با

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

 

 توليد تكنولوژي مقدماتي بررسي

 استفاده دام از خون كردن جخار براي هايي سيستم از است بهتر كشتارگاه در خون، باالي بسيار فساد قابليت دليل به

 .باشند استريل و بسته الكام كه شود

 الزم كيفي كنترل هاي تست انجام از سپ و خون پودر توليد كارخانه به آن انتقال و دام از گيري خون از سپ ابتدا 

 كردن خشك مرحله وارد را آن پسس .كنند مي داري نگه سردخانه در را آن خون، تازگي و كيفيت از اطمينان جهت

 .كنند مي

 توليد سيستم از استفاده به مايل كه صورتي در يا كرد استفاده پيوسته هاي كن خشك از مستقيما ميتوان رحلهم اين در

 آن آب از بخشي تا) ببندد دلمه (شود بسته آن بواسطه تازه خون كه سازيم مهيا را شرايطي ميتوانيم باشيم، پيوسته غير

  حرارت آن به اضبع بستن دلمه سرعت افزايش براي ولي است پذير امكان خون نگهداشتن ساكن با كار اين .شود جدا
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 در .ميكنند جدا خون از را آب % ٧٥ )ديكانتر( كردن سانتريفوژ جمله از فيزيكي هاي روش با پسس .ميدهند كمي

 گدي در نيز عمل اين .شود خشك تا ميكنند ظليغت را است جامد مواد نصف و آب نصف كه حاصل ماده عمل اين نتيجه

 .ميشود انجام ) ميشود تامين آب بخار با اساسا سيستم اين حرارت( مستقيم غير حرارتي هاي

 همزن با را محصول نهايت در بايد است )خون پودر نه و( خون پولك و سفل روش اين محصول كه آنجا از نهايت در اما

 .كرد تبديل پودر به بمناس هاي

 .ميباشد اصلي مراحل گوياي زير نمودار خون پودر توليد براي كلي حالت در
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 طرح هاي خروجي و ورودي

 بر عاتالاط .است شده هئارا زير جدول در نياز مورد آب بخار و قبر خون، ميزان ساسا بر طرح، هاي خروجي و ورودي

 .ميباشد خام مواد تن يك هر ساسا

 مقدار واحد 
 ١ تن خون

 ورودي ها ٢۴ KWh برق

 kg ۴٣٠ بخار آب
 ٠.٢ تن پودر خون ي هاخروج

 

 

 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

 .ميكند پيدا بيشتري اهميت روز به روز آبزيان و طيور و دام پرورش ايراني،

 و طيور و دام گوشت طعم در دام غذاي حتي .ميكند ايفا را مهمي نقش آن از حاصل گوشت كيفيت و شدر در دام غذاي

 ارضا را انسان نتيجه در و دام هاي نياز بتواند كه غذايي شد، كرذ كه انچه به توجه با لذا .دارد سزايي به نقش آبزيان

 .است برخوردار خاصي اهميت از نمايد

 شمار به دام غذاي تهيه براي اصلي منبع است، طبيعت از برخاسته اينكه و خود پروتئيني ايغن به توجه با خون پودر

 گوشتي، گاو شيري، گاو غذاي ذيهغت ازجمله طيور و دام طبيعي رشد به خون پودر است داده نشان مطالعات .ميرود

 رژيم با غمر جوجه يك كه ريطو به .بخشد مي سرعت غمر همچنين و بوقلمون گراز، و كخو ابريشم، كرم گوسفند،

 .ميرسد خود كامل رشد به جراي غذايي هاي رژيم با مقايسه در تري كوتاه مدت در خون، پودر پروتئيني
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 جديد غذايي منابع به نياز ندارد، شدن مدرن سمت به ميل جز اي چاره روريپدام صنعت اينكه به توجه با ديگر، طرف از

 .شودمي ساحسا پيش از بيش تر مقوي و

 جايگزين كاالهاي وجود همچنين و دنيا در خون پودر بودن سدستر در دليل به بودن، استراتژيك حيث از وجود اين با

 .ردد گنمي محسوب استراتژيك كااليي ماده، اين فراوان،

 

 تقاضا و عرضه وضعيت – ب

 محصول بازار

 .است شده بندي بخش جيخار و داخل بازاريابي قسمت دو به محصول، اين بازاريابي مطالعات

 خارجي بازاريابي

 نگاهي با ادامه در آيد،  ميبدست حساب به گوشت نندهك توليد هاي شورك فرعي محصوالت از خون پودر هك آنجا از

 .ميدهيم تعميم خون پودر بازار به را آن جنتاي است،  آمده  بدستFAO از كه گوشت توليد وضعيت به گذرا

 اتحاديه چين، شورهايك .است شده توليد گوشت تن مليون ٢٧۶.۶ حدود دي،المي ٢٠٠٦ سال در جهان، سراسر در

 ايران، شورمانك بين اين در .اند ردهك خود آن از رو توليدات اين پنجم تا اول هاي رتبه هند و برزيل متحده، اياالت اروپا،

 ٢٠٠٧ سال تخمين و است ردهك يدتول گوشت )جهان توليدات كل از درصد ٠.۶معادل(  تن ميليون١.٧ سال اين در

 گوشت عمده كننده توليد كشورهاي به طمربو عاتالاط زير جدول در .است) درصد ٠.۶۴معادل  (تن ميليون ١.٨ برابر

 .فرماييد مي مشاهده را  ٢٠٠٦ سال در
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 هند برزيل اياالت متحده اتحاديه اروپا چين جهان حوزه
 ٢٠٠۶ميزان توليد در سال 

 ۶.٧ ٢٢.١ ۴٠.٨ 42.5 ٨١ ٢٧۶.۶ )ن ميليون ت(

 ٢ ٨ 14.7 15.4 29.3 ١٠٠ (%)سهم توليد 

 )كشورهاي توليد كننده (

 

 .بوده است   )درصد٠.۶۵ معادل(  تن ميليون ١.٨ با برابر ٢٠٠٦ سال در ما شورك مصرف هك حتوضي اين با

 هند برزيل اياالت متحده اتحاديه اروپا چين جهان حوزه
سال  در  مصرفميزان
 ٨.۶ ١۶.٨ ٣٨.١ 41.6 ٨١.٩ ٢٧۶.٢ )ميليون تن ( ٢٠٠۶

 ٣.١ ۶.١ 13.8 15 29.6 ١٠٠  (%)مصرفسهم 

 
 

 شده مطرح )كشتارگاه اصلي محصول (الشه عنوان به حبذ از بعد زنده دام يك از % ٥٠ حدودا آمار قطب كه آنجا از اما

 و دامداري صنعت در خون توليد ميزان بتوان شايد ميباشد، خون وزني لحاظ از زنده دام يك از درصد ٣ همچنين و

 بضري احتساب با طرف آن از و كرد براورد تن ميليون )=٠.٠٣*٢*٢٧۶.۶(١۶.۶  ،شده گزارش بازه در را كشتارگاهي

 اين البته .ميشود توليد خون پودر تن ميليون  ٣.٣٢ ساالنه حدودا گفت بتوان )اوليه مواد به پودر نسبت( ٠,٢ تبديل

 .ميرسد رظن به بعيد موضوع اين عمل در اصوال كه ميباشد خون پودر به ضايعات كمال و تمام تبديل ضفر با ضوعمو

 سطرهاي به ايتنع ا ب . است شده هئارا زير جدول در نيز ٢٠٠١ سال در ها گاه كشتار جانبي محصوالت عرضه ميزان

Porcine Origin و Mixed و  Ruminant Origin حجم از ميتوان طمخلو و كخو انداران،پست تفكيك به 

  .شد مطلع سال آن در خوني محصوالت توليدات
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شركت افق مهر توس:     مشاور                                            الي            شركت شهركهاي صنعتي خراسان شم:كارفرما  

٢٨ توليد پودر خون                                                                                                                       مطالعات امكان سنجي طرح 

 

 
 

 بيشترين بحث در لذا است حيوانات و دام ذيهغت در خون پودر اصلي كاربرد 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

 هاي وعهممج زير از GLiPHA(Global Livestock Production and Health Atlas) از كه زير، نمودار

FAO ، به طمربو آمار اين كه است كرذ به الزم .است  ، شده هئارا پرورشي حيوانات دارندگان باالترين كشورهاي آمار 

 اين و .است كنندگان توليد بين در جهاني چهاردهم رديف در ايران ميشود، هظحالم كه همانطور .باشد مي ٢٠٠٤ سال

 .است كشورمان در صنعت اين نياز مورد اوليه مواد وفور معناي به
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آمار  قطب 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 گوشت مصرف 

 طيورات    گوشت و گاو گوشت ،كخو گوشت تفكيك به را رشد اين ، ٢٠٠٢ سال درFAPRI   از زير جدول .شود مي

 :دهد مي نشان اينگونه
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 نيز پرورشي حيوانات و دام توليدات گوشت، به افزون روز نياز با اينكه، اول است، بررسي قابل هتج دو از موضوع اين

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

 در ضايعات اين اصلي كاربرد دليل به و مييابد ايشافز نيز صنعت اين اوليه مواد عنوان به كشتارگاهي، ضايعات حيوانات،

 حيوانات كخورا بازار در ماده اين سهم شدن بيشتر باعث كه شده بيشتر خون پودر توليد به تمايل خون، پودر توليد

 .فرماييد مي هظحالم ٢٠٠٢ سال در را مختلف كشورهاي دام كخورا توليدات به طمربو آمار ادامه در ميگردد

 

 

 صنعت اصلي رقباي ميتوان آمار  اين از .است آمده بدست Feed International از  ٢٠٠٣ سال در آمار ينا البته

 .باشند مي تن ميليون بحس بر واحدها كليه .نمود شناسايي حوزه هر در را پرورشي حيوانات كخورا
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 اروپا اتحاديه در صنعتي دام كخورا توليدات

 
 التين آمريكاي رد صنعتي دام كخورا توليدات

 
 اقيانوسيه و آسيا در صنعتي دام كخورا توليدات
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 شمالي آمريكاي در صنعتي دام كخورا توليدات

 
 افريقا و ميانه خاور در صنعتي دام كخورا توليدات

 
 اروپا اتحاديه در صنعتي دام كخورا توليدات
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 داخلي بازاريابي

 الثم عنوان به.است استان هر در اجرا دست در هاي طرح و فعلي توليد ميزان لشام است، آمده ادامه  ذيلدر كه جدولي

 اجرا دست در بقيه و فعال آن واحد ٢ تنها كه ميباشد توليدي واحد ٤ داراي "خون پودر" عنوان تحت اصفهان استان

 اين اجرا دست در انهكارخ ٢ اندازي راه با و بوده سال در تن ٢٥٠ استان اين فعال رفيتظ حساب، اين با هستند،

 .رسيد خواهد سال در تن ١٦٥٠ به آينده در رفيتظ

 ظرفيت اسمي درصد پيشرفت استان آتي ظرفيت اجرا دردست طرفيت فعال طرفيت
 )١۵١١١٨١٢(پودر خون 

   اردبيل050005000
1 85 ۵٠٠٠ 

  اصفهان14001650 250
1 100 ٢٠٠ 
2 100 ۵٠ 
3 10 ۶٠٠ 
40 ٨٠٠ 

   ايالم050005000
1 100 ١۵٠ 

   آذربايجان غربي01335013350
12 ١۵٠٠ 
2 0 ١٠٠٠٠ 
3 0 ١۴٠٠ 
4 0 ٢۵٠ 
50 ٢٠٠ 

   بوشهر0500500
1 0 ٢۵٠ 
2 0 ٢۵٠ 

   چهارمحال بختياري0190 190
1 100 ١٩٠ 

   بيخراسان جنو 0700٧٠٠
١ 0 ٧٠٠ 
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 ظرفيت اسمي درصد پيشرفت استان آتي ظرفيت دردست طرفيت فعال طرفيت
  خراسان رضوي300300 0
 ١ 0٢٠٠ 
 2 0١٠٠ 
  خوزستان15001500 0
 1 42 ١۵٠٠ 
  سمنان128600128600 0
 ١ 98 ۵٠ 
 2 50 ٢٠ 
 3 5١٢۵٠٠٠ 
 4 0٢٠٠٠ 
 5 0۵٠٠ 
 6 0۵٠٠ 
 7 0۵٠٠ 
 8 0٣٠ 

  فارس9901355 365
 ١ 100 ٣۶۵ 
 2 0٣٠٠ 
 3 0١۵٠ 
 4 0١۵٠ 
 5 0١۵٠ 
 6 0١٠٠ 
 7 0١٠٠ 
 8 0۴٠ 

  قزوين04000 4000
 1 100 ۴٠٠٠ 
  گلستان15001500 0
 1 0١۵٠٠ 

  گيالن01200 1200
 1 100 ١٢٠٠ 
  لرستان38103810 0
 ١ 0٢٩٠٠ 
 2 0٩١٠ 
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 ظرفيت اسمي درصد پيشرفت استان آتي ظرفيت دردست طرفيت فعال طرفيت
  مازندران12501250 0
 ١ 40 ٢۵٠ 
 ٢ 0١٠٠٠ 
  مركزي10501050 0
 ١ 0٨٠٠ 
 ٢ 0٢۵٠ 
  هرمزگان10001000 0
 ١ 0١٠٠٠ 

  همدان200475 275
 ١ 100 ٢٧۵ 
 ٢ 10 ٢٠٠ 
  يزد6060 0
 ١ 0٣٠ 
 ٢ 0٣٠ 
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 .است آمده تفكيك به استان هر اجراي دست در رفيتظ و فعلي رفيتظ ،قفو جدول از استفاده با

درصد ظرفيت  استان
كل ال ف

درصد ظرفيت 
كل آ

جمع ظرفيت 
ال ف

جمع ظرفيت 
ا ا

جمع ظرفيت 
آ  ۵٠٠٠ 5000 0 %2.9 %0 اردبيل

 ١۶۵٠ 1400 250 %0.9 %4 اصفهان
 ۵٠٠٠ 5000 0 %2.9 %0ايالم

 ١٣٣۵٠ 13350 0 %7.7 %0آذربايجان غربي
 ۵٠٠ 500 0 %0.2 %0بوشهر

 ١٩٠ 0 190 %0.1 %3چهارمحال بختياري
 ٧٠٠ 700 0 %0.4 %0خراسان جنوبي
 ٣٠٠ 300 0 %0.1 %0خراسان رضوي

 ١۵٠٠ 1500 0 %0.8 %0خوزستان
 ١٢٨۶٠٠ 128600 0 %74 %0سمنان
 ١٣۵۵ 990 365 %0.7 %6فارس
 ۴٠٠٠ 0 4000 %2.3 %64 قزوين

 ١۵٠٠ 1500 0 %0.8 %0 گلستان
 ١٢٠٠ 0 1200 %0.7 %19 گيالن

 ٣٨١٠ 3810 0 %2.2 %0 لرستان
 ١٢۵٠ 1250 0 %0.7 %0 مازندران
 ١٠۵٠ 1050 0 %0.6 %0 مركزي

 ١٠٠٠ 1000 0 %0.5 %0 هرمزگان
 ۴٧۵ 200 275 %0.2 %4 همدان

 ۶٠ 60 0 %0.03 %0 يزد
 ١٧٢۴٩٠ 166210 6280 %100 %100 كل
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 خون پودر واردات و صادرات روند بررسي

 و صادرات عدم معناي به احتماال ناي .است نگرديده ثبت شورك يكگمر دفاتر در محصول اين واردات و صادرات اساسا

 .باشد مي امروز به تا آن، واردات

 

 خون پودر تقاضاي ميزان برآورد

 .شود مي محاسبه مصرف و توليد رويكرد دو با خون پودر ساليانه تقاضاي ادامه در

 

 )تقاضا مطالعه(خون پودر مصرف رويكرد) الف

 تن ميليون ١۶.٣ سال در آبزيان و طيور و دام غذاي توليد مياس رفيتظ صنايع، وزارت توسط شده هئارا آمار بنابر

 .است اقتصادي و بهينه درصد ٢ بين دام نوع به بسته طيور و دام كخورا در خون پودر سهم و .ميباشد

 )اسمي رفيتظ(  تن ميليون ١۶.٣   :آبزيان و طيور و دام غذاي كارخانجات رفيتظ

  )٠.۶ حتصحي بضري با رسمي رفيتظ(  تن ميليون٩.٨   :زيانآب و طيور و دام غذاي كارخانجات رفيتظ

 )است خون پودر دام، غذاي درصد ٢ نهايتا(  تن ١٩٦٠٠٠ : دام غذاي كارخانجات توسط خون پودر براي فعلي تقاضاي

 

 )عرضه مطالعه(  خون پودر توليد رويكرد ) ب

  )اسمي رفيتظ(  تن ٦٢٠٠ :  ١٣٨٥ سال داخل توليدات مجموع 

 (B)  تن  ٣٧٢٠ ):  ٠.۶(حتصحي بضري احتساب با سال همان توليدات وعمجم

 كه درصورتي .باشد مي تقاضا ميزان از كمتر و ميباشد تن ٣٧٢٠ كشور در خون پودر ساالنه توليد كه ميشود هظحالم

 بازار شود انجام الزم هاي سازي گفرهن و برسد دام غذاي توليد كارخانجات قبول مورد حسط به محصول اين كيفيت

 .) بالقوه رفيتظ عنوان به (است افزايش قابل تن ١٩٦٠٠٠ حسط تا محصول
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 تن ١٩٠٠ حدود در رفيتظ با كارخانهاي ايجاد نيازمند .دهيم پوشش را بالقوه رفيتظ از درصد ١ بخواهيم چنانچه لذا

 از  !است كشور فعلي ليداتتو رفيتظ نصف معادل رفيتظ اين ميگردد، هظحالم كه همانطور كه .باشيم مي سال در

 خون، يعني صنعت اين اوليه ماده ميزان .نموديد هظحالم )تقاضا و عرضه وضعيت – ب( بخش در كه همانگونه طرفي

 .ميباشد نيز واحدها اين اسمي رفيتظ از كمتر حتي و ميدهد را خون پودر توليد فعلي واحدهاي مصرف كفاف فقط

 تن ميليون١۶.۶    :كشور در خون توليد ميزان برآورد

 تن ٣٣٢٠  : )ميباشد خون از خون پودر توليد نسبت كه ٠.٠٢ بضري احتساب با (خون پودر توليد رفيتظ رثحداك

 .است كشور در خون پودر توليد اسمي رفيتظ تن ٦٢٠٠ اكنون هم كه است صورتي در اين

 .ندارد ياقتصاد توجيه كارخانه اين كشور، داخل در اوليه مواد وجود حيث از لذا

 

 تقاضا 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 آبزيان و طيور و دام پرورش مورد در ها دولت هاي سياست  -

 نجانشي كاالهاي مصرف به كنندگان مصرف رغبت و ميل  -

 خون پودر قيمت با مقايسه در جانشين كاالهاي قيمت  -

 روريپدام صنعت رشد  -

 كود عنوان به كشاورزي صنايع در استفاده قبيل از جديد مصرف هاي حوزه ايجاد امكان  -

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

 كه .است رشد حال در درصد  ١.۴٧ خنر با كشور جمعيت كه ميشود هظحالم زير، جدول در شده هئارا 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 روريپامد صنعت گسترش معناي به اين و .بود خواهد افزايش حال در نيز است آمده

 

 درصد رشد واحد مقدار آمار
 ١.۴٧ هزار نفر ۶٧.۴٧٧ كل جمعيت
  درصد 26  )شهري(خانوار خوراكي هاي هزينه سهم
  درصد 39  )روستايي(   خانوار خوراكي هاي هزينه سهم
 ١.٩ هزار تن 800 قرمز گوشت توليد مقدار
 ٨.٨ هزار تن 7.179 شير توليد مقدار
 ٧.۴ هزار تن 1.237 غمر گوشت توليد مقدار
 ١۵.٩ هزار تن 759 غمر تخم توليد مقدار

 ١٣٨۴مركز آمار ايران       

 

 فني تحليل و تجزيه - ج

 ضعف و قوت نقاط - توليد روشهاي و تكنولوژي اجمالي بررسي

 Ring روش دو به خود Flash روش  .ميشود خشك Flash ياSpray  هاي روش از يكي با معموال خون پودر

Drying  و Drum Drying ميزان بر مستقيمي تاثير خون، كردن خشك روش انتخاب .ميشود بندي تقسيم 

 مستقيم طارتبا خام پروتئين و ميدهيم خون به كه حرارتي ميزان بين كه چرا دارد خون پودر "خام پروتئين" مضه

 قابليت همچنين و دام در آن خام پروتئين جذب ميزان بدهيم، ونخ پودر به بيشتري حرارت هرچه درواقع .دارد وجود

 .آيد مي پايين آب در آن خام پروتئين لالانح
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 در فشار تحت پسس و داده حرارت گراديسانت درجه ١۴٠ حرارت تا والاتوك در كردن، منعقد از بعد را كامل خون سابقاً

 پودر صورت به كامل خون آن در كه كنند ىم استفاده ئىههادستگا از حاضر حال در .نمودند ىم خشك چرخان ىهاگدي

 .گردد ىم خشك ىرپاس طريقه به و پاشيده

 كاهش درصد ١٢ تا ١٠ فقط ميزان به را آن رطوبت ميباشد )دوست آب(  هيدروفيل اي ماده خون پودر كه آنجا از

 .كرد توليد نيز پايين سمقيا در يتوانم را خون پودر .نشود فاسد تا ميكنند نگهداري خشك جايي در پسس و ميدهند

 از بعد پسس داده حرارت ميباشد زدن هم حال در مدام كه حالي در آرامي به را آن نياز، مورد خون آوري جمع از سپ

 ميتوان .ميكنند خشك مصنوعي حرارت منبع يا خورشيد نور مجاورت در را آن شد، تبخير خون در موجود آب رثاك آنكه

 آن كردن خشك كار اين .كرد طمخلو گندم يا جبرن سسبو جمله از ديگر مواد با كردن خشك از قبل را شده پخته خون

 .ميبرد باال را آن غذايي ارزش و ميكند تسهيل را

 

 را آن باالي كيفيت ممكن، جاي تا كردن خشك و پختن هاي فرايند لالخ در خون پودر حرارت درجه داشتن نگه پايين

 .كرد خواهد مينضت

 اين در ولي جوشاند را آن پسس ببندد دلمه داد اجازه خون به ابتدا ميتوان آب، جاستخرا به كردن كمك براي لبتها

 به مرده آهك درصد ٣ يا زنده آهك درصد ١ اينكار براي .ميابد كاهش آن ) آمينه اسيد يك( ايزولئوسين حسط حالت

 الي ١٠ ميزان به نيز ميباشد، معدني مواد از بسياري شامل كه خشك ماده تلفات از روش، اين با .ميكنند اضافه خون

 يا اسيدسولفوريك ) درصد ٠.٧ ( كاند مقداري افزودن با ميتوان را خام خون همچنين .ميشود كاسته درصد ١٥

 به كمتري حرارت است بهتر ممكن حد تا كه آنجا از .كرد نگهداري هفته يك مدت به ديگر اسيدي از همسان مقداري

 ميباشد Spray و  Flash روش به آن كردن خشك خون، پودر كردن خشك راي بروش بهترين بدهيم، خون پودر

 .بود خواهد باالتر آنها آمينه اسيدهاي حسط و ميدهند خون به را ممكن دماي كمترين كه چرا

 



 

 

شركت افق مهر توس:     مشاور                                            الي            شركت شهركهاي صنعتي خراسان شم:كارفرما  

۴١ توليد پودر خون                                                                                                                       مطالعات امكان سنجي طرح 

 

 محدوديت عنوان به آن نايزولئوسي كمبود همچنان البته .ميدهد نشان آن خوردن به بيشتري تمايل دام ديگر طرفي از

 .ماند خواهد باقي
 

 
 Spray و Flash   روش توسط شده توليد خون پودر مقايسه
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 Drum Drying روش

 غدا غلطك اين با ستما نتيجه در .ميريزند داغي دوار حسط روي را شود خشك ميخواهد كه مايعي روش اين در

(Drum)  و شده جدا آن حسط از بايد كه قسمتي در حاصله پودر  آنچرخش با و شده تبخير مايع در موجود آب 

 يا تك انواع به را ها Drum Dryer نوع .ميكنند تامين آب بخار با عموما را دوار غلطك اين حرارت .ميگردد جمع

 ينا معموال ولي  ميشود خشك )ثانيه چند حد در( سريع بسيار محصول روش اين با .ميكنند بندي تقسيم غلطكه دو

 .است مواجه رفيتظ محدوديت با تكنولوژي

 
 

 
 

 

 
 



 

 

شركت افق مهر توس:     مشاور                                            الي            شركت شهركهاي صنعتي خراسان شم:كارفرما  

۴٣ توليد پودر خون                                                                                                                       مطالعات امكان سنجي طرح 

 

 Ring Drying روش

 آنكه ضمن .است نقاله طخطو بوسيله گرم هواي با اي هظمحف از شود خشك است قرار كه مايعي گذر روش، اين ساسا

 كن كخش چرخه از تا ميكنند جدا مابقي از را محصول شده خشك هاي قسمت مدام سانتريفوژ دستگاه يك بوسيله

 .است يمالم و ناگهاني سريع، نسبتا فرايند اين .شود جخار

 .ميشود گرفته يكنواخت ماده دروني و سطحي رطوبت روش، اين با

 
 

 محصول كردن خشك آنها در كه چرا .ميشود گفته Flash Drying مذكور روش دو به شد، گفته القب كه همانطور

 .ميگيرد انجام سرعت به
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 Spray Drying روش

 ابتدا .است ساده روش ساسا .ميشود استفاده آن از مدرن كارخانجات بيشتر در كه است روشي ري،پاس كن خشك روش

 هواي ضمعر در با ريز بسيار قطرات اين پسس شده بندي تقسيم ريز بسيار راتذ به شود خشك است قرار كه مايعي

 از تبخير ميزان آن، جريان سرعت و هظمحف هواي دماي عامل دو بوسيله ميتوان روش اين با .گرفت خواهند قرار گرم

 .رسيد رظن مورد رطوبت به و داد يرغت را ريز قطرات

 
 

 مخالف جهت در پايين از خون ريز رانذ و مشود هظمحف وارد باال از گرم هواي A شكل در ميشود هظحالم كه همانطور

 ولي ميشود جخار شده خشك طور به هظمحف پايين از يتنها در گرم هواي جريان نتيجه در و ميشود پرتاب هظمحف به

 آوري جمع را محصوالت درپايين و شده وارد مخزن باالي از همزمان طور به گرم هواي و خون قمعل راتذ B شكل در

 .ميكنند

 ولي دارد كمي بسيار هاي محدوديت العم رفيتظ در و دارد زيادي بسيار هاي استفاده غذايي صنايع در روش اين گرچه

  ديگر هاي تكنولوژي از تر پايين آن در محصول شده تمام قيمت البته .است باالتر نسبتا آن اجراي ميزان حال عين در
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 مايل كارخانجات و شود كمتر  Drum Drying روش از استقبال كه است شده باعث موضوع اين اينكه كما .ميباشد

   .ميباشند  Spray روش به تكنولوژي يرغت به

 ميزان به را )انرژي هاي هزينه خصوصا( توليد هاي هزينه ميتوان خون در موجود پروتئين از بخشي از پوشي چشم با ماا

 بيشترين.چگال خون و سماالپ شده، تشكيل اصلي بخشِ دو از خون شد، اشاره القب كه همانگونه .داد كاهش گيري چشم

 .است چگال خون در نيز پروتئين ميزان

 )درصد( خون پروتئين سهم نسبت خون اصلي ماده )درصد(خون در فراواني ميزان)درصد (آب)ددرص (پروتئين

 ٨ پالسما 45 91 8-7
 ٩٢ خون چگال 55 62 38-34

 

 استفاده  )است ها سانتريفوژ از اي ساده نوع و ديگر يك از فاز دو جداساز معناي به (ديكانتر از كه درصورتي نتيجه در

 در موجود پروتئين از %٨ فقط دادن دست از با .كنيم بندي تقسيم چگال خون و سماالپ بخش دو به را خون و كنيم

 .داد كاهش % ٤٥ را شود تبخير كردن خشك حين  در بايد كه آبي حجم ميتوان خون،
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 قطعات ريز

 ساعت در ليتر ٢٥٠٠٠ رفيتظ با .كشنده تانكر از كننده تخليه پپم

 مكعبي متر ٣٠استيل ساستنل خون كننده خيرهذ تانكر

 آمده پديد جامد قطعات ساييدن براي ساينده، ماشين با mohnoپ پم

 كننده گرم پيش تانكر

 mohno  پپم

 خون كننده منعقد خودكار سيستم

 ديكانتر دستگاه

 ديكانتر كننده تظمحاف سيستم

 ديكانتر كننده تخليه پيچنده

 كن خشك

 استيل ساستنل جداكننده سايكلن

 خون پودر كننده تخليه پيچنده

 كننده خيرهذ كانتينر

 كن خشك از خروجي بخار كننده مايع

 هوا كننده تصفيه

 كنترل تابلوي

 ها پسوپا و ها لوله مجموعه
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 .باشد مي باز سر چاين ٤٠ كانتينر ٥ با برابر سوم دستگاه و باز سر چناي ٤٠ كانتينر ٤ با برابر اول دستگاه دو حجم

 .است خريدار عهده به حمل هزينه و دارند گارانتي ماه ١٢ ها دستگاه كليه .ميباشند٨٩ تير به طمربو ها قيمت اين

 به الزم .است شرح بدين مربوطه آالت ماشين مشخصات آمد، عمل به ايراني شركت يك از كه ميالاستع در همچنين

 پودر توليد بخش به طمربو تجهيزات از يضبع لذا دارد كاربرد نيز گوشت پودر توليد براي مجموعه اين كه است كرذ

 .ميباشد متفاوت هم با محصول دو اين توليد تكنولوژي نوين، تكنولوژيهاي در كه است كرذ به الزم البته .ميباشد گوشت

 .نبود سدستر در آن وروديهاي ديگر و قبر مصرف به طمربو عاتالاط همچنين

 از  IS  ١ مدل معادل تقريبا) ساعت در كيلوگرم ١٠٦٠  (روز در ضايعات تن  ٨.۵ با برابر مجموعه اين ورودي رفيتظ

  .ميباشد قبلي شركت
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 تعداد تجهيزات و آالت ماشين رديف

 ١ ليتر ٥٠٠٠ رفيتظ به ضايعات پخت گدي ١

 1 پودر انتقال ايركانو هوپر 2

 1 )سانتريفوژ(  گير چربي 3

 1 )روغن كوچك مخزن (همزن با ليتر ٧٥ مخزن 4

 2 روغن انتقال پپم 5

 1 ليتري ١٥٠٠ روغن خيرهذ 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

 1   ٢٠٠-۶۵ كن خنك جبر سيركوالسيون پپم 12

 1   pvi٢٠٠ وكيوم پپم 13

 1 جداكننده مخزن 14

 1 سكندان پپم 15

 1 بوگير دستگاه 16

  سيستم كل براي قبر تابلو 17
 :آموزش و بنص مهندسي، - فني خدمات طراحي،  
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 ها ورودي و اوليه مواد

 بر عاتالاط .است شده هئارا زير جدول در نياز مورد آب بخار و قبر خون، ميزان ساسا بر طرح، هاي خروجي و ورودي

  .ميباشد خام مواد تن يك هر ساسا

 مقدار واحد  
 ١ تن خون

 ورودي ها ٢۴ KWh برق

 Kg ۴٣٠ آب بخار
 ٠.٢ تن خون پودر خروجي ها

 

 خواهيم زير بنايي زير امكانات مند نياز سال در خون پودر تن ۵٠٠ رفيتظ با اي كارخانه اندازي راه ورظمن به تيجهن در

 .بود

    تن٢۵٠٠ خون
 Kwh  ٣٠ برق

 Kg/h  ٣۵٨ بخار آب
 

 

 شده شناسايي زير خودكار تمام دستگاه سه .آمد عمل به ايتاليا MECCAR شركت از كه ميالاستع طي زمينه اين در

 :ميشوند معرفي ادامه در و
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 :فني اطالعات

 IS5مدل  IS2  مدل     IS1     مدل  

 ١٢۵.۶ ٨٨.٩ ٧٢.٢ (KW) ورودي قبر ميزان

 ٨٨ ۵ ۶٢.۵٠ (KWh) مصرفي  توان ميانگين

 ٢٢٠٠ ٨۶٠ ۴٣٠ )بار ٦ فشار در kg(بخار توليد ميزان

 ۵٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ساعت -ليتر بحس بر ورودي مواد ميزان
ب حس بر خروجي محصول ميزان

 ٨٧۵ ٣۵٠ ١٨٠ ساعت -كيلووات

 ١٧۵٠ ٧٠٠ ٣۶٠  )تن ( ساالنه رفيتظ
 

 

 انساني نيروي برآورد

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

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

 و نترلك جهت انساني نيروي تعداد نيز آالت ماشين مورد در .ميشود صهالخ انبار در كليفترا بوسيله انبار در ها پالت

 .ميشود پيشنهاد سازنده تكشر خود توسط دستگاه ارتظن

 محصول اين زمينه در هك متخصصي پرسنل تنها .ميباشد ماهر غير ارگرك نوع از خط براي نياز مورد انساني نيروي ليهك

 كزشپدام تركد كي يا و روبيولوژيكمي صمتخص كي حداقل به نياز هك ميباشد آزمايشگاه واحد به طمربو است نياز مورد

 شكل اين به را انساني نيروي يزانم متوسط طور به ميتوان نتيجه در .ميباشد است دام امور در ارك سابقه داراي هك

 :كرد براورد
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 تعداد شرح

 ١ مديريت

 1 كيفيت كنترل

 7 توليد خط
 2 تاسيسات و تعميرگاه

 2 خدمات

 2 مالي و اداري

 15 مجموع
 

 

 طرح اجراي محل تعيين

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

 مرغوب اوليه منابع از استفاده معناي به ها 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 بمناس محلي انتخاب ميشود دمحدو آبزيان و

 ورضح متوجه كشور، هاي كشتارگاه وضعيت به گذرا نگاهي با اما .باشد داشته سزايي به تاثير محصول كيفيت در مجددا

 براي بمناس هاي گزينه تعدد معناي به قادقي اين و ميشويم كشور استانهاي تمامي در گسترده طور به صنعت اين

 عمل نگارنده ديد از طرح اجراي براي چندگانه حتي يا و يكه اي منطقه معرفي لذا .ميباشد طرح مجريان و گذار سرمايه

  نزديكي به توجه شد گفته كه همانطور و.دارد وجود طنقا اقصي در صنعت اين به نياز كه چرا .نميرسد رظن به صحيحي
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 مايل كه درصورتي گرچه .باشند طرح بمناس منطقه انتخاب براي الزم معيار دو ميتوانند مصرف بازارهاي و اوليه بعمنا

 معيار دو كنار در نيز را ... و قطار ايستگاههاي يا بنادر به نزديكي معيار ميتوان باشيم، صادرات هدف با طرح اجراي به

 .كنيم كرذ نيز قفو اصلي

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

 .كند انتخاب خود را بهينه گزينه ميتواند گذار سرمايه زير جدول يمظتن
 

 گزينه ها

A B C 
 )وزن ( معيار اهميت معيارها

 ۵ محيطي زيست شرايط ۵ ٣ ۵
 ٧ ارك نيروي به دسترسي ۵ ١ ۵
 ٧ جمايحتا خريد براي بازار به دسترسي ۵ ٣ ٧
 ٩ قبر ۵ ١ ٧
 ٩ اوليه منابع به دسترسي ۵ ٩ ٧
 ٩ گاز ٧ ٣ ۵
 ۵ زمين مساحت ٧ ٧ ٣
 ٧ جهاني هاي بازار به دسترسي ٧ ٣ ٧
 ٧ آزاد منطقه ويژگي ٧ ١ ٧
 ٩ ماليات ٩ ١ ۵
 ٩ راهها به دسترسي ۵ ١ ۵
 ٧ فرودگاه ٩ ١ ٩
 ٧ لهكاس ٩ ١ ٧
 ٩ امنيت ٧ ١ ١
 ٧ شيرين آب به دسترسي ٣ ١ ٣
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 و سليقه به توجه با ستون اين بود، خواهد متفاوت ديگري با گذار سرمايه هر براي قفو جدول "معيار اهميت " ستون

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

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

 با امتيازها، بودن يفيك لحاظ به ،قفو جداول در .كرد انتخاب طرح اجراي براي را محل بهترين گزينه، هر وزني امتيازات

 اين ساسا بر مربوطه محاسبات و است آمده بدست آنها ميك ارزش )زير جدول( ٩ تا ١ سمقيا شك خط از استفاده

 .است گرفته صورت اعداد
 

 خوب خيلي خوب متوسط مك مك خيلي 

 ٩ ٧ 5 3 1 بتثم معيارهاي
 ١ ٣ 5 7 9 منفي معيارهاي

 
 

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

 ،قفو جدول فرضي اعداد به توجه با و نگارنده رظن از طرح  اجرايبراي منطقه بهترين اين بنابر .است آمده يلذ شرح

  .ميباشد A منطقه

 A B C نام منطقه

 625 271 717 امتياز كسب شده
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 آالت ماشين كننده توليد هاي كشور

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

 از هرچقدر گرچه شوند تهيه كشور از جخار از  Dicanter است بهتر صنعت اين نياز مورد آالت ماشين بين العم

 بايد خارجي آالت ماشين هيهت براي هرحال به .بود خواهد مجاز ها دستگاه در تصرف و يرغت بكاهيم، رظن مورد كيفيت

 كننده توليد عنوان به ايتاليا و كدانمار و آلمان كشورهاي ولي گيرد صورت مبدا كشور انتخاب براي مناسبي تحقيقات

 .ميگردد پيشنهاد كيفيت با صنعتي آالت ماشين

 و يكديگر از مختلف دموا جداسازي براي جهاني شهرت با آلمان Flottwegشركت  كانتر دي يا كانتر تري خريد براي

 .باشد مناسبي گزينه ميتواند شركت آن رقباي يا

 ساعت بر كيلوگرم ١٠٠٠ رفيتظ تا خون پودر آالت ماشين كنندگان توليد از يز ن Meccar Impiantiشركت 

 .ميباشد

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

 .هستند منطقه هاي كشور در خون پودر كارخانجات كننده توليد تخصصي طور به نيز تايلندي

 سازان ماشين كه چرا ندارد وجود داخلي هاي شركت از آالت ماشين تامين براي خاصي هظحالم چهي مجموع در اما

 .ميباشند كن خشك آالت ماشين ساخت براي زيادي تجربه ايراني
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 بندي جمع

 اين براي صادرات اولويت سياست ميباشد، مصرف بازار بالقوه رفيتظ از كمتر بسيار موجود هاي واحد رفيتظ كه آنجا از

 آن براي نيز خوبي جهاني بازار محصول اين صادرات به تمايل صورت در البته نميرسد، رظن به منطقي چندان محصول

 .كند برطرف را صادرات موانع از بسياري ميتواند نيز جهاني ارتتج سازمان به كشورمان پيوستن بين اين در .دارد وجود

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

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

 طرفي از و كرد خواهد كمك ها كشتارگاه هاي درامد افزايش به طرف يك از موضوع اين .كرد تبديل ارزشمندي مواد

 هايي كشتارگاه از بخشي خود فعال هاي واحد كه چرا برد خواهد بين از آينده در را اوليه مواد كمبود احتمال ديگر،

 از ميتوان ضايعاتي، چنين از بهينه استفاده ضمن كار اين با .آيد مي بدست )خون( اوليه مواد آنجا در كه بود خواهند

 حمل هاي هزينه و انبار حذف بدليل آنكه ضمن .كرد استفاده مجدد نيز دام تغذيه چرخه براي )خون پودر( آن محصول

 .كرد خواهد پيدا افزايش سرمايه بهروري نقل و

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

 به ميتواند ذيربط هاي سازمان توسط 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

 

 


