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 خالصــه طرح

 خوراك دام از باگاس  نام محصول

 دامخوراك جهت تغذیه   موارد کاربرد

 تن 20000  :ظرفیت پیشنهادي

باگاس، مالس، جو، کنجاله، سبوس،   :عمده مواد اولیه

 ...اوره، نمک و 

 میلیون ریال 21543.4  :سرمایه گذاري ثابت

 میلیون ریال 13975.3  :سرمایه در گردش

 متر مربع 5000  :زمین مورد نیاز

  :زیر بنا

 متر مربع 3295  :تولیدي

 متر مربع 600  :انبار

 متر مربع 270  :و غیره خدماتی و اداري

مصرف سالیانه آب،برق و 

  سوخت

 مترمکعب1300  :آب

 کیلووات 112500  :برق

 لیتر 75000  :گازوئیل

 خوزستاناستان   :محل هاي پیشنهادي جهت اجراي طرح



خوراك دام از باگاس: طرح تولید                                                                      امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

٢

 

 معرفی محصول -1

پنج دهه اخیر همواره از مشکالت و تامین علوفه جهت تعلیف جمعیت دامی کشور در

خارج از توان مراتع، لطمات شدیدي با استفاده بی رویه و. معضالت مملکت ما بوده است

گیاهی مراتع از نظر کیفی و کمی وارد گردیده بطوري که پوششبر ذخایر علوفه اي کشور 

روستایی و عشایري کشور با کمبود دچار تخریب و فرسایش گردیده و هر ساله دامهاي

دامداریهاي صنعتی و باال رفتن از سوي دیگر گسترش .علوفه بیشتري مواجه میگردند

اد پروتئینی را در الویت هاي مومیزان مصرف تولیدات دامی مزید بر علت شده و تامین

،مهمترین منبع تامین کننده غذاي بعد از مراتع .نخست طرحهاي ملی قرارداده است

کارخانجات تهیه کننده خوراك دام و طیور دامهاي کشور را تولید خوراك دام آماده توسط

در  1333خوراك دام و طیور در ایران در سال اولین واحد تولید کننده .تشکیل می دهد

خوراك دام پارس بود و ظرفیت سالیانه آن تهران تاسیس گردید ،نام این واحد ،شرکت

تعداد یازده  1342-56از آن پس طی سالهاي  .بودهزار تن خوراك دام آماده 12معادل 

واحد خوراك دام در شهرستانها تاسیس و آغاز به 7واحد خوراك دام دیگر در تهران و 

هزار تن بوده است که  2/313تولید آنها در مجموع ظرفیت اسمیبهره برداري نمودند که 

هزار تن مابقی مربوط به  129خوراك دام تهران و هزار تن آن مربوط به واحدهاي 2/184

طبق آخرین برآوردها که توسط . شهرستانها بوده استواحدهاي تولید خوراك دام در

کارخانه تولید خوراك دام  267 است در حال حاضروزارت جهاد کشاورزي انجام گرفته

سرنی، پیت ، مالس (فرآورده هاي جانبی شکر  .باشندآماده در کشور مشغول فعالیت می

میلیون واحد دامی به منظور تولید غیر مستقیم ساالنه 5/6میتواند براي ) و کیک صافی 

 7نیشکر و صنایع جانبی   در طرح توسعه .تامین کندهزارتن گوشت قرمز علوفه کافی 80
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هزار تن در سال و مجموع  100

محصوالت تولیدي این کارخانجات از 

غنی . متغیر خواهد بود) خریدار(دهنده 

هضمی مواد به روش پخت با بخار در 

آوري براي اولین بار در ایران توسط 

اولین ..جانبی به اجرا در آمده است

واقع در مجموعه شرکت کشت و 

برداري رسیده و در حال حاضر به بهره

مراحل بعدي طرح ،دو مراحل نهایی ساخت و آزمایشات را طی می کند همچنین در

  .اري خواهند رسیدبردبه بهره)1385

وهمچنین این خوراك پایه که هم میتواند بطور مستقیم به مصرف دامها برسد

پیت  %77آنرا در فرموالسیون خوراك کامل نیز بکار میبرندکه مخلوطی است به نسبت 

است  %3میزان پروتئین این خوراك حدود 

                                                            امکانسنجـی مقـدماتی

٣

100با ظرفیت هر کارخانه کارخانه تولید خوراك دام آماده

محصوالت تولیدي این کارخانجات از . شده استهزار تن در سال پیش بینی 700

دهنده نظر ارزش غذایی متناسب با درخواست سفارش

هضمی مواد به روش پخت با بخار در با هدف باال بردن ضریب) پیت(واد سلولزي 

آوري براي اولین بار در ایران توسط این فن. فشار باال در این کارخانجات صورت میگیرد

جانبی به اجرا در آمده استکارخانجات خوراك دام شرکت توسعه نیشکر و صنایع

واقع در مجموعه شرکت کشت و (شعیبیهانه خوراك دامکارخانه از این مجموعه کارخ

به بهره) 1383(می باشد که درسال) صنعت امام خمینی

مراحل نهایی ساخت و آزمایشات را طی می کند همچنین در

1385(کارخانه خوراك دام امیر کبیر و دعبل در سال آینده

:انواع خوراك دام

خوراك دام پایه

این خوراك که با نام تجارتی ختن به بازار 

شده است شامل مخلوطی از پیت 

غنی شده به روش پخت با 

مالس و با افزودن) هیدرولیزاسیون

بسته به درخواست ،اندکی اوره میباشد که 

تولید بر اساس نیاز با درصدهاي متفاوت

این خوراك پایه که هم میتواند بطور مستقیم به مصرف دامها برسد

آنرا در فرموالسیون خوراك کامل نیز بکار میبرندکه مخلوطی است به نسبت 

میزان پروتئین این خوراك حدود  .%10مالس و با رطوبت % 23غنی شده، 

امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

کارخانه تولید خوراك دام آماده

700ظرفیت 

نظر ارزش غذایی متناسب با درخواست سفارش

واد سلولزي سازي م

فشار باال در این کارخانجات صورت میگیرد

کارخانجات خوراك دام شرکت توسعه نیشکر و صنایع

کارخانه از این مجموعه کارخ

صنعت امام خمینی

مراحل نهایی ساخت و آزمایشات را طی می کند همچنین در

کارخانه خوراك دام امیر کبیر و دعبل در سال آینده

انواع خوراك دام

خوراك دام پایه- 1

این خوراك که با نام تجارتی ختن به بازار 

شده است شامل مخلوطی از پیت عرضه

غنی شده به روش پخت با 

هیدرولیزاسیون(بخار

بسته به درخواست ،اندکی اوره میباشد که 

بر اساس نیاز با درصدهاي متفاوت

این خوراك پایه که هم میتواند بطور مستقیم به مصرف دامها برسد. میگردد

آنرا در فرموالسیون خوراك کامل نیز بکار میبرندکه مخلوطی است به نسبت 

غنی شده، 
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ورهاي مختلف تولیدي کم میباشد و دامدار براي مصرفکه این مقدار پروتئین براي منظ

 .نمایداین خوراك باید در جیره روزانه دام مواد پروتئینی نظیر انواع کنجاله را منظور

خوراك دام کامل- 2

انواع مواد مغذي افزودنی و پریمکس این خوراك مخلوطی است از خوراك پایه به اضافه

دام فرمول آن متوازن گردیده اهداف تولیدي انواعکه براساس ) ویتامینه و معدنی(

میگردند و تولیداتی که به این ودرکارخانه قبل از پلت شدن محصول با یکدیگر مخلوط

 .با هدف تولیدي تعیین شده باشدطریق حاصل می آید میتواند جیره ایده آلی براي دامها

تغییر میباشد و نوع جیره اي پشم و غیره ماهداف تولیدي دامها نظیر تولید شیر، گوشت،

روزانه به دامها داده شود نیز متفاوت است لذا که باید براي تولید این محصوالت به صورت

کامل مصرف میگردد متنوع و مقدار آن نیز متفاوت مواد افزودنی که براي تولید خوراکهاي

پیت غنی مخلوط (میگردد مقدار خوراك پایه میباشد و براساس سفارش مشتري تعیین

کل فرمول % 50تا % 10مصرف قرارمیگیرد از که براي تولید جیره ها مورد) شده و مالس

 .خوراك متغییر است
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  نام و کد آیسیک محصول - 1- 1

همان تقسیم بندي متداول ترین طبقه بندي و دسته بندي در فعالیت هاي اقتصادي 

طبقه بندي و دسته بندي استاندارد بین : آیسیک است و طبق تعریف عبارت است از 

 :مطابق ذیل می باشد نشاسته ذرتکد آیسیک . المللی فعالیت هاي اقتصادي

 

 کد آیسیک نام محصول ردیف

 15331130 خوراك دام از باگاس 1

  

  شماره تعرفه گمرکی - 1- 2

 .مطابق جدول ذیل می باشد خوراك دام از باگاستعرفه هاي گمرکی مربوط به صنعت 

 

 

  شرایط واردات - 1- 3

 1350سال مصوب  دامپزشکیقانون  7این محصول موکول به رعایت ماده  ورود و ترخیص

 .می باشد

 ردیف
شماره تعرفه 

 گمرکی
 نوع کاال

حقوق 

 ورودي
SUQ  

Kg 15 سایر 230909090 1



خوراك دام از باگاس: طرح تولید                                                                      امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

۶

 .می باشد 1346قانون حفظ نباتات مصوب  11مورد موکول به رعایت ماده  حسبورود 

 

  )ملی یا بین المللی(بررسی و ارائه استاندارد  - 1- 4

 مرجع عنوان استاندارد شماره استاندارد ردیف

 خوراك دام 6275 1
موسسه استاندارد و تحقیقات 

 صنعتی ایران

2 4838 
 پیت و باگاس نیشکر براي مصرف درخوراك

 متراکم دام

موسسه استاندارد و تحقیقات 

صنعتی ایران

 کربنات کلسیم جهت مصرف در خوراك دام 4837 3
موسسه استاندارد و تحقیقات 

صنعتی ایران

4 322 
کنجاله دانه آفتابگردان مورد مصرف در خوراك 

 دام

موسسه استاندارد و تحقیقات 

صنعتی ایران

 

  در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصولبررسی و ارائه اطالعات الزم  - 1- 5

 2007ن در سال ادر جه خوراك آماده دامتحوالت قیمت  

ت زراعی به ویژه  ت بازار جهانی نفت، خشکسالی در برخی از مناطق تولید محصوال تحوال

استرالیا، اروپاي شرقی و مناطقی از آمریکا و همچنین افزایش نرخ برابري یورو و کاهش 

ر از جمله عواملی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم بازار جهانی و  شدید ارزش دال

و  1386هاي دام و طیور را به ویژه در اواخر سال  فرآوردهو  راك دام، خوها  داخلی نهاده

ت ضروري به نظر  تحت تأثیر قرار داد و از این رو، تبیین تحوال 1387اوایل سال 

.رسد می
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ذرت، کنجاله سویا و جو: ها نهاده 

کاهش تولید ذرت در آمریکا در اثر کاهش بارندگی و افزایش سهم ذرت در تولید : ذرت

ونقل دریایی از جمله  سوخت اتانول در اثر افزایش قیمت نفت و افزایش هزینه حمل

به طور مثال بنابر . عواملی بوده که افزایش قیمت جهانی ذرت را در پی داشته است

ر در  دال 210انداف هر تن ذرت آرژانتین از  رسانی رویترز قیمت سی  ع گزارش پایگاه اطال

ر، در دوره مشابه در  دال 292درصد افزایش به  39با ) 1385اسفند ماه ( 2007اول سال 

رسیده در حالی که ذرت وارداتی در بازار داخلی در ) 1386اسفندماه ( 2008سال 

 .درصد افزایش قیمت داشته است 34مقطع یادشده 

در دوره . این وضعیت در بازار کنجاله سویا نیز مشهود بوده است: کنجاله سویا

 123(ر  دال 492ر به  دال 220انداف هر تن کنجاله سویاي آرژانتین از  یادشده قیمت سی

رسیده است در حالی که قیمت کنجاله سویاي وارداتی در بازار داخلی ) درصد افزایش

 .درصد افزایش داشته است 54در مقطع یادشده حدود 

هر تن جو فرانسه نیز در اثر کاهش تولید ناشی از کاهش بارندگی در سال: جو 

و قیمت جو وارداتی در بازار ) درصد افزایش 87(ر  دال 495ر به  دال 265زراعی قبل، از 

 .درصد افزایش داشته است 43داخلی طی دوره مشابه 

هاي وارداتی از یک طرف  هاي جهانی نهاده آور قیمت رغم افزایش سرسام بنابراین به

هاي جهانی به  ها در داخل کشور از قیمت و همچنین تأثیرپذیري مستقیم قیمت نهاده
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درصد از  5درصد از کنجاله سویا و  80درصد از ذرت،  50دلیل ضرورت تأمین حدود 

 54تا  34هاي داخل کشور حداکثر از رشدي معادل  جو مورد نیاز کشور از خارج، قیمت

ها در بازارهاي جهانی دو برابر  درصد برخوردار بوده و به عبارت دیگر، نرخ رشد نهاده

 .بازار داخلی بوده است

رسانی و با توجه به مبانی  ع شود با توجه به توسعه فناوري اطال حظه می همانگونه که مال

ناپذیر  تأثیر افزایش قیمت جهانی بر بازار داخلی اجتناب تئوریک اقتصادي و بازرگانی،

هاي دام و  بنابراین شرکت پشتیبانی امور دام کشور در راستاي تنظیم بازار نهاده. است

هزار تن کنجاله سویا در سطح  285هزار تن جو و  205هزار تن ذرت،  768طیور، 

 .کشور توزیع کرده است

  توضیح موارد مصرف و کاربرد - 1- 6
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اصوالً باید توجه داشت که استفاده از یک نوع ماده غذایی به تنهایی نمی تواند تمام 

احتیاجات دام را برطرف کند، چون از طرفی حجم شکمبه ودستگاه گوارش حیوان محدود 

این مجموعه . است واز طرف دیگر بدن حیوان به مجموعه اي از مواد غذایی احتیاج دارد

ی می نامند که باید برحسب احتیاجات نگهداري واحتیاجات مواد غذایی را جیره غذای

 .تولید حیوان ونوع مواد غذایی وبا توجه به جنبه هاي مالی آن تهیه و تنظیم گردد

باید توجه داشت که برخی از مواد غذایی براي دسته اي از دامها می تواند غذایی کامل 

مثالً شیر براي گوساله شیرخوار . باشد، درصورتی که براي گروهی دیگر این طورنیست

غذاي کاملی است ولی ازیک سن معین به بعد این غذا به تنهایی نمی تواند تمام 

احتیاجات حیوان را برآورده سازدویا میش ها دردوره بارداري به مواد غذایی بیشتري 

، غذاي نامناسب وناکافی اثرات نامطلوب روي میش ها و بره ها می گذارد. احتیاج دارند

زیرا احتیاجات غذایی جنین ازطریق غذاي مادر تامین می گردد وکمبود مواد غذایی 

مخصوصاً دراواخر دوره آبستنی موجب تولید بره هاي الغر وضعیف می گردد وخوراك 

همچنین درپرواربندي، دامها . مناسب باعث رشد سریع بره ها یا گوساله ها می شود

  .رند تا اضافه وزن آنها مقرون به صرفه اقتصادي باشداحتیاج به غذاهاي متراکم و مقوي دا

براي حداکثر تولید شیر ، تغذیه دامها با علوفه وکنسانتره به همراه یکدیگر الزم بوده و 

  .مکمل هم عمل می کنند

به طور کلی براي تامین نیازهاي غذایی دامها باید احتیاجات آنها را درمراحل مختلف 

دن، مراحل مختلف آبستنی، مرحله شیرواري، مرحله زندگی مثل مرحله خشک بو

  .شیرخوارگیبره ها وگوساله ها تامین نمود
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به نظر می رسد که درکشورما تولید یک لیتر شیر از علوفه، گران تر از تولید یک لیتر شیر 

با کنسانتره باشد، زیرا انرژي علوفه کمتر ازغالت است و ازطرفی کیفیت علوفه درکشور 

البته باید توجه داشت که تولید شیر به عوامل مختلفی بستگی داردکه . پایین است

  .مدیریت تغذیه قسمتی ازاین عوامل است

امروزه درعمل ثابت شده است پرواربندي دام با استفاده ازمواد کنسانتره، سود بیشتري را 

  .نسبت به چرا بردن دام نصیب دامداران می کند

فه هاي خشبی مخصوصاً آن دسته که داراي فیبر بیشتري دامدران عزیز می دانند که علو

هستند ، به دلیل قابلیت هضم کمتر، مدت زمان بیشتري درشکمبه مانده و برروي مقدار 

هر چند که . تولید شیر یا گوشت اثر منفی می گذارند ومقدار تولید را کاهش می دهند

ازعلوفه هاي خشبی نیز براي تولید شیر با کیفیت مناسب وحفظ سالمتی دام بایستی 

درجیره روزانه دام استفاده کرد، اما کنسانتره، درمقایسه با علوفه خشبی ازقابلیت هضم 

بسیار باالیی برخوردار است ودرجایی که کمیت و کیفیت علوفه هاي خشبی درحد پایین 

  .است براي تولید بیشتر وداشتن دام سالمتر، مصرف کنسانتره دامی امري ضروري می باشد

 

  بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول - 1- 7

  

بدیهی است که تمامی  دام براي تولید مناسب به مجموعه اي از مواد غذایی نیاز دارد و

مواد غذایی مورد نیاز دریک نوع علوفه بطور کامل یافت نمی شود لذا براي برطرف کردن 

آسیاب  مقدار مشخص پس از غذایی با یک ترکیب معین و این کمبود ها تعدادي از مواد
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خوراك فشرده شده جدیدي که اصطالحاً کنسانتره نامیده می شود  کردن با هم مخلوط و

به . دام تامین نماید تولید را در احتیاجات نگهداري و تولید می گردد تا حداقل نیاز و

ي مواد غذایی است که قادر است عبارت دیگر کنسانتره یا غذاي متعادل ترکیبی از تعداد

 .مواد ضروري بدن دام را به اندازه کافی تامین کند همه عناصر و

تشکیل  نوع مواد علوفه اي موجود است که بخش هایی ازآن در 15000دنیا بیش از  در

 .کنسانتره نقش داشته

  اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز - 1- 8

میزان احتیاجات دام و ترکیب مواد مغذي  آگاهی از با یا کنسانتره جیره متعادلدر دنیا 

پروتئین مورد  جیره متعادل به مقدار کافی انرژي ولذا  .تشکیل دهنده آن تهیه می گردد

داراي قابلیت هضم بسیار باال می  خوش خوراك وو همچنین نیاز دام را تامین می کند 

ی و ویتامین هاي مورد احتیاج دام به میزان داراي کلیه عناصر معدن این محصول .باشد

قیمت تمام  .عناصر مضر و مواد سمی براي بدن دام می باشد عاري از و مورد نیاز می باشد

این از نظر اقتصادي قابل برگشت بوده، به عبارت دیگر قیمت خوراك دام آماده شده 

فی را براي دامدار از قیمت موادي که دام تولید می کند، کمتر بوده و سود کا محصول

 . بوجود می آورد

جیره متعادل یا کنسانتره، مطابق اصول بهداشتی تهیه شده و به سالمت دام خللی وارد 

براي رسیدن به ظرفیت  .نامطلوب نمی سازد بویژه طعم و بوي شیر وگوشت را نکرده و

بتواند پرمحصول ، استفاده از علوفه اي که  تولیدي دامها، بخصوص دامهاي اصیل و

جوابگوي نیاز هاي دام باشد، بشدت موثر می باشد، بطوري که حتی دامدارانی که شناخت 

اکثراً با کنجکاوي فراوان  کافی ازمسائل تغذیه دام ندارند، کامالً این نیاز را درك نموده و
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درصدد کشف علل موفقیت دامدارانی هستند که درزمینه تولیدات دامی موفق بوده و 

 .با تغذیه صحیح دام به حداکثر بهره وري دست یابند توانسته اند

 

 

 

  کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول - 1- 9 

ایرلند، تایلند، برزیل، استرالیا، : عبارتند از خوراك دام آمادهکشورهاي عمده تولید کننده 

انگلستان، چین، سوئیس، فرانسه، هلند، آلمان، امارات، اندونزي، اتریش، اسپانیا، بلژیک، 

  .ژاپن، ایتالیا، اسلواکی، کانادا، مالزي، هند و ترکیه

 

نشاسته تولیدات داخل، کشورهاي همسایه نظیر عراق، ارمنستان، تاکنون بازارهاي هدف 

 .بوده است قرقیزستان، ترکمنستان، افغانستان، ازبکستان آذربایجان،

 

1386به ایران در سال  خوراك دامکشورهاي صادر کننده 

 )دالر(ارزش  )kg(کلوزن  نام کشور ردیف

 6967 27680  استرالیا 1

 316121 331425 امارات 2

 40038 52696 انگلستان 3

 658 28 ایتالیا 4
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 218147 384000 مالزي 5

 71026 686652 هلند 6

 548066 694071 بلژیک 7

 57201 40000 چین 8

 75319 19800 ژاپن 9

 56127 10020 اتریش 10

 49828 8000 اسپانیا 11

 41561 108000 اسلواکی 12

 8269 2965 ایرلند 13

 21950 285 سوئیس 14

 1511278 2365622 جمع کل

  شرایط صادرات - 1- 10

جهت صادرات محصول محدودیتی وجود ندارد ولی نکته اي که باید بدان توجه نمود این 

 .استانداردهاي جهانی تولید شوداست که باید بر اساس 

 

1386ایران در سال  خوراك دام صادرات

 )دالر(ارزش  )kg(کلوزن  نام کشور ردیف

 31457 104860 آذربایجان 1

 198752 640613 تاجیکستان 2

 62122 97517 ترکمنستان 3

 9312 19400 لبنان 4

 20607 67104 ارمنستان 5

 5754 19180 قطر 6

 1920 1150 قزاقزستان 7

 329924 949824 جمع کل
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 اـه و تقاضـت عرضـوضعی-2

بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولیدات از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل  - 2- 1

ژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی،   واحدها و تعداد آنها و سطح تکنولو

کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آالت علل عدم بهره برداري کامل از ظرفیت ها، نام 

  مورد استفاده در تولید محصول

 میزان تولیدات آنهابر اساس آخرین اطالعات منتشره از سازمان صنایع و معادن واحدهاي فعال و 

 : می باشند صفحه بعدمطابق 
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درصد 

  پیشرفت
تعداد واحدهاي فعال  )تن(ظرفیت  نام استان ردیف

١٠٠       ۵٧۵٢٣۵ ٣۵ آذربایجان شرقی ١

١٠٠ ٢٢٧٠٠٠ ١١ آذربایجان غربی ٢

١٠٠ ١١۵۵۴٠ ۴ اردبیل ٣

١٠٠ ٣٢۶٨٨٠ ٩ اصفهان ۴

١٠٠ ۴٣۵٠٠ ۴ ایالم ۵

١٠٠ ١٢١٨۴٣٠ ٣٠ تهران ۶

١٠٠ ٣١٠٠٠ ۴ چهارمحال بختیاري ٧

١٠٠ ١۶٣۵٠٠ ۴ خراسان جنوبی ٨

١٠٠ ۶۴٩۵٠٠ ٢۶ خراسان رضوي ٩

١٠٠ ۶٠٠٠ ١ خراسان شمالی ١٠

١٠٠ ۴٢٧٠٠ ۶ خوزستان ١١

١٠٠ ٢١١۵٠ ۴ زنجان ١٢

١٠٠ ١٢٧١٧٠ ١٠ سمنان ١٣

١٠٠ ٢١۵۶۵٠ ۶ سیستان و بلوچستان ١۴

١٠٠ ٣٠٨۶٠٠ ٩ فارس ١۵

١٠٠ ٣٣٨۵٠٠ ١٢ قزوین ١۶

١٠٠ ٢١٠۵٠٠ ۶ قم ١٧

١٠٠ ٢١۴٨٠ ٢ کردستان ١٨

١٠٠ ٨۵۶٠٠ ٨ کرمان ١٩

١٠٠ ٣٨٩٨۴٠ ١٠ کرمانشاه ٢٠

١٠٠ ٢٠١٢۵٠ ۵ گلستان ٢١

١٠٠ ٨٠٠٠٠ ۶ گیالن ٢٢

١٠٠ ١٧۵٠٠ ٢ لرستان ٢٣

١٠٠ ۴٣۵۵٠٠ ١٢ مازندران ٢۴

١٠٠ ١١٠٠٠٠ ۴ مرکزي ٢۵

١٠٠ ٢۴٣٠٠ ٣ هرمزگان ٢۶

١٠٠ ۴٩۵٠ ۴ همدان ٢٧

١٠٠ ٩٨۵٠٠ ۵ یزد ٢٨
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 خوراك دام در کشورواحدهاي فعال در زمینه تولید تعداد و ظرفیت اسمی 

 

عواملی نظیر راندمان ماشین آالت و کسب مهارت تدریجی پرسنل و همچنین  با توجه به

تسط کامل بر فرآیند تولید، ظرفیت عملی بخصوص در سالهاي اولیه متفاوت از ظرفیت 

و  90، 80،   75، 70سال اولیه ظرفیت عملی به ترتیب  4در  اسمی بوده است و معموالً

 .می باشد 100

 

 )ظرفیت بر اساس تن( عملیبر اساس ظرفیت  دام خوراكمیزان تولید داخلی 

 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 محصول

 756080 915050 464900 803100 485650 429300 69520 95000 73000 نشاسته از ذرت

ظرفیت (جمع کل

 )اسمی
73000 95000 69520 429300 485650 803100 464900 915050 756080 

% 80(عملی ظرفیت 

 )ظرفیت اسمی
58400 76000 55616 343440 388520 642480 371920 732040 604864 

 

 :به شرح ذیل می باشند خوراك دامتولید برخی از سازندگان و وارد کنندگان ماشین آالت 

0112-5263920-5236720شرکت تولیدي امید

021-66487260: شرکت سما گستر کهن، نماینده انحصاري شرکت ژنگ چانگ 

سازي مشتدماشینشرکت(MESHTAD) 5413584-0511
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با ظرفیت هر کارخانه تولید خوراك دام آماده 7از لحاظ سطح تکنولوژي در حال حاضر 

 که  می باشند هزار تن در سال 700مجموع ظرفیت  هزار تن در سال و 100کارخانه 

محصوالت تولیدي این کارخانجات از نظر ارزش غذایی متناسب با درخواست سفارش

با هدف باال بردن ) پیت(غنی سازي مواد سلولزي . متغیر خواهد بود) خریدار(دهنده 

. هضمی مواد به روش پخت با بخار در فشار باال در این کارخانجات صورت میگیردضریب

یران توسط کارخانجات خوراك دام شرکت توسعه نیشکر آوري براي اولین بار در ااین فن

اولین کارخانه از این مجموعه کارخانه خوراك دام.جانبی به اجرا در آمده استو صنایع

 .می باشد ) واقع در مجموعه شرکت کشت و صنعت امام خمینی(شعیبیه
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از نظر تعداد ، ( اجرا بررسی وضعیت طرح هاي جدید و طرح هاي توسعه در دست  - 2- 2

ژي آنها و سرمایه گذاري هاي  ظرفیت، محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولو

  )انجام شده اعم از ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز

تا  خوراك دامدرصد در زمینه تولید  20 بیش ازتعداد و ظرفیت طرحهاي با پیشرفت 

 1387سال 

  درصد پیشرفت  سال اخذ مجوز  )تن(ظرفیت   نام واحد  استان

  آذربایجان شرقی

 40 81 2500 ابراهیم قربانی زاده 

 50 83 5500 گهر خوراك آذربایجان

خوراك دام وطیور و آبزیان 

 آذربایجان و بناب
30000 83 20 

 20 81 36000 عبدالرزاق تطوي هریس

 20 85 6000 رحمان عادلی زرنقی

  آذربایجان غربی

 20 77 2000 زادهنادر مرتضی 

 70 82 2200 شهد امروز

 36 83 5000 خوراك دام و طیور میاندواب

 80 83 3000 محسن جلیلی جمشیدي

 25 83 10000 اروم گوهر دانه
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 75 84 5000 صنعتی بوکان خوراك

 40 84 10000 اشنوزرین

 25 84 5000 اروم فردانه

 70 84 48000 داروسازي آذر داروي کاویان

 40 85 190000 سیلوانا تالشگران

 

  درصد پیشرفت  سال اخذ مجوز  )تن(ظرفیت   نام واحد  استان

  آذربایجان غربی
 60 86 15000 خوراك گستر دام

 20 86 14400 ابوبکر ستوده

  اصفهان

 22 82 2500 تعاونی تولیدي زرین دانه نائین

 77 84 120000 کابیله

 77 84 20000 تولیدي دانه زرین نقش جهان

 34 85 10000 علیرضا محمودي

 20 83 600 اکبر درویشی  ایالم

  بوشهر

 40 81 100 محصوالت غذائی تنگستان

 80 80 3000 گل بوته هاي سبز بوشهر

 45 84 14400 نسرین قادري

 25 84 3200 آفاق خرماي جنوب

  تهران

 40 81 2000 علی اکبر و محمود رئوفیان

 30 82 36000 مصطوفی فینیسید داوود 

 30 82 1000 تولیدي مادنگین
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 30 84 6000 کریم مختاري

 30 84 40000 دارنا پروتئین 

 30 84 4000 تقی و ابراهیم آهنگی

 40 86 3000 افشین آورا

 

 

  درصد پیشرفت  سال اخذ مجوز  )تن(ظرفیت   نام واحد  استان

  زنجان

تولیدي خوراك آماده دامپرور 

 زنجان
50000 82 28 

تولیدي خوراك کشاورزي دام و 

 طیور نوران
20000 84 24 

 25 86 3000 جواد برجی

  سمنان

 97 79 10000 فیروز دام

 20 79 30000 تعاونی پرواربندان شاهرود

 70 82 2000 فرزاد حسینی

 55 83 5000 تعاونی دامداران کالته خیج

 61 83 10000 خوراك برگزیده قومس

تعاونی دامداران و پرواربندان بخش 

 میامی
3500 84 93 

 55 84 24000 تعاونی کشاورزي گاوداران شاهرود

 30 85 15000حمیدرضا سلیمانی و حسن 
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 ابولقاسمی

  فارس

 28 80 10000 فرآوري خرماي شاهانی جهرم

 30 82 3000 سیاوش آذر میر

 70 82 10000 سهند نامی شیراز

 85 82 9000 مینوصنعتی پارس 

 

 

 

  درصد پیشرفت  سال اخذ مجوز  )تن(ظرفیت   نام واحد  استان

  فارس

تعاونی تولید خوراك دام 

 مرینوس داراب
10000 83 45 

 90 83 22000 ملی کشت و صنعت دامپروري

 35 83 10000 فرزین نهاده سپیدان

 42 83 5000 دانه ریزان شیراز

تعاونی شام شام خوراك 

 سروستان
10000 84 25 

 75 84 60000 تعاونی پویا دانه جهرم

 30 84 60000 مهدي اعتمادي

 30 85 10000 حجت اله زارع و مهدي زارع

  قزوین
 65 82 7200 اصغر صفویه

 91 84 5000 علیرضا علیخانی
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دانه هاي روغنی زرین دانه 

 مسعود
20000 83 52 

 78 84 1830 گلوکوزان

 73 83 12000 بهجانینورعلی 

تولیدي خوراك دام و طیور 

 خوشه لیا
10000 84 61 

 22 84 6000 ایوب صفویه

 94 84 2600 خوراك دام کوهین

 

 

  درصد پیشرفت  سال اخذ مجوز  )تن(ظرفیت   نام واحد  استان

 22 85 7000 محمد رضا نعمتی  قزوین

 20 82 20000 ابوالفضل زند  قم

 21 83 350 سیرجان تعاونی آذرشهر  کرمان

  کرمانشاه
 32 83 12000 مجتمع کشت و صنعت بیستون

 20 84 12000 دان آوران بیستون

 25 83 4620 آرد و نشاسته و گلوکز یاسوج  کهگیلویه و بویر احمد

  گلستان

 30 84 12000 به چینه کردکوي

 22 84 20000 خوراك پاك دام صحرا

 40 84 9000 کاظم میرزایی

 60 85 15000 جهان نماپگاه 
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 30 84 400 سید عبدارضا موسوي  لرستان

  مازندران

تعاونی کشت و صنعت خوش خوراك 

 شمال
1440 83 46 

 نتعاونی کشاورزي دامداران شهرستا

 آمل
30000 83 98 

 40 83 20000 لفقار آملاتوزیعی خدماتی بازرگانی ذو

 40 84 20000 تعاونی خوراك دام مهر دام آمل

 60 84 35000 تعاونی خوراك دام درنا پلت سوادکوه

 

 

 

  درصد پیشرفت  سال اخذ مجوز  )تن(ظرفیت   نام واحد  استان

  مازندران

 25 85 5000 بهرام نصیري سوادکوهی

 40 85 10 محمد رضا پاینده

 25 85 20000 فنی مهندسی افق صنعت سبز

 25 86 13000 تولیدي بازرگانی سینا گستر طبرستان

 40 86 70000 البرز ماکیان

  مرکزي
 21 86 10000 نصرت اله اسعد

 24 85 10000 علی یحیی فتح الهی

 80 80 1000 خرمابن جنوب  هرمزگان

 20 84 18000 گلفام الوند کبود آهنگ  همدان
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 45 85 2500 بنگاه تعاون و حرفه آموزي صنایع زندانیان

 40 85 29200 علیرضا اردالن

 69 84 3000 تعاونی تولیدي دام گستر هرات  یزد

 --- --- 1512050 )ظرفیت اسمی(جمع کل

 --- --- 1209640 )ظرفیت اسمی% 80(ظرفیت عملی 

 

 

 

 

 

 

  )چقدر از کجا(  84بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال  - 2- 3

 

می مطابق ذیل  خوراك دامبر اساس اطالعات اخذ شده از سازمان توسعه صادرات ، واردات 

 :باشد

 1387الی ده ماهه  1379از سال  خوراك دامآمار واردات 

 سال
 خوراك داممیزان واردات 

 )دالر(ارزش  )kg(میزان 

1379 3800 62076 

1380 47000 117627 



خوراك دام از باگاس: طرح تولید                                                                      امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

٢۵

1381 250000 257651 

1382 654410 1333059 

1383 1872510 2590351 

1384 2684344 2395020 

1385 3427240 3907597 

1386 8545495 2150874 

 18426608 11625987 1387ده ماهه 

 

 :مورد نیاز کشور تفاله چغندر و نیشکرکشورهاي عمده تأمین کننده 

سوئد

ترکمنستان

قزاقزستان

 

 

 

 

  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه  - 2- 4

جهت بررسی روند مصرف از شاخص مصرف ظاهري که یک روش برآورد معمول می باشد، استفاده می 

 :گردد

 :که در آن

C :مصرف ظاهري 

Y :تولید داخلی 

M :واردات 
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X :صادرات 

K :موجودي کاال 

 

 .صادرات این محصول می باشدجهت برآورد مصرف داخلی نیاز به اطالعات 

 ایران خوراك دام صادراتآمار 

 سال
 خوراك دام صادرات میزان

 )دالر(ارزش  )kg(میزان 

1379 1542275 189138 

1380 5666868 1203812 

1381 7702638 1516249 

1382 4000 62 

1383 1520257 351438 

1384 878668 475338 

1385 4406868 463259 

1386 949824 329924 

 3635187 11270255 1387ده ماهه 

 

با توجه به فرمول و مقادیر تولید داخلی، صادرات و واردات مصرف ظاهري مطابق جدول 

 : ذیل می باشد

 

 1387ده ماهه الی 1379طی سالهاي  خوراك دامروند مصرف 

  تن:واحد                                                                                                      

  مصرف ظاهري  صادرات  واردات  تولید داخلی سال
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1379 73000 3800 1542275 1465475

1380 95000 47000 5666868 5524868

1381 69520 250000 7702638 7383118

1382 429300 654410 4000 1079710

1383 485650 1872510 1520257 837903

1384 803100 2684344 878668 2608776

1385 464900 3427240 4406868 514728

1386 915050 8545495 949824 8510721

1111812 11270255 11625987 756080 1387ده ماهه 

  

  

  

  

  

  

  

  و امکان توسعه آن  84بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال  - 2- 5

 

 1387الی ده ماهه  1379ایران از سال  خوراك دام صادراتآمار 

 سال
 خوراك داممیزان صادرات 

 )دالر(ارزش  )kg(میزان 
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1379  1542275 189138 

1380  5666868 1203812 

1381  7702638 1516249 

1382  4000 62 

1383  1520257 351438 

1384  878668 475338 

1385  4406868 463259 

1386  949824 329924 

 3635187 11270255  1387ده ماهه 

 

بازارهاي هدف این محصوالت نیز کشورهاي همسایه نظیر امارات متحده عربی، آذربایجان، 

عربستان، افغانستان، قطر،  پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، ارمنستان، کویت، عراق،

امید است با . بوده است تاجیکستان، ازبکستان همچنین کره، انگلستان، قزاقزستان و لبنان

 . افزایش تولیدات داخلی روند صادرات نیز افزایش بیشتري پیدا کند

  

  

  

  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم - 2- 6

 را حیوانی منشاء با غذایی مواد تولید هاي هزینه درصد 70 تا 65 حدود که این به اشاره با

 طیور و دام خوراك قیمت در تغییر هرگونه بنابراین دهد، می تشکیل وطیور دام خوراك

 که میزان هر به لذا. داشت خواهد بخش این تولیدات شده تمام هزینه بر زیادي تاثیر

 یابد کاهش حاصله تولیدات شده تمام قیمت آن نتیجه در و طیور و دام خوراك قیمت
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 که میزان هر به و شود می بیشتر غذایی مواد نوع این به جامعه مختلف اقشار دسترسی

 داراي نیز حاصله هاي فرآورده شود عرضه تر بهداشتی و باال کیفیت با طیور و دام خوراك

 سال از کشور طیور و دام بخش تولیدات میزان که از آنجا .بود خواهند تر مطلوب کیفیت

 پایان تا بخش این تولیدات میزان شود می بینی پیش است، یافته افزایش 85 سال تا 57

 واردات و صادرات بودن آزاد بهتوجه  با .برسد تن میلیون 13 حدود به توسعه چهارم برنامه

 در فقط کشور تولیدات میزان به توجه با و همچنین قانون، طبق دامی منشاء با محصوالت

 از کشور نیاز تامین توان محصوالت مابقی در و داریم نیاز واردات به محصول سه تا دو

 براي محصوالت این از برخی واردات ولی امکان پذیر می باشد داخلی تولیدات طریق

 با باید نیازکشور مورد حجیم ازعلوفه بخشی تامین. است استراتژیک ذخایر و بازار تنظیم

 به نیز بخشی و شود تامین کاشت دست صورت به کشاورزي جهاد وزارت ریزي برنامه

 تحت که عظیمی پتانسیل آنها از حمایت با تا شود سپرده خصوصی بخش و کارخانجات

 با و شده فرآوري و سازي غنی دارد وجود مزارع و ها کارخانه هاي مانده پس عنوان

 خصوصی بخش برحضورجدي عالوه. گیرد قرار طیور و دام غذایی جیره در خوب کیفیت

 این در زیادي تاثیر دانشگاهها و علمی مراکز حضور طیور و دام ك خورا تامین درعرصه

 گوشت شیر، شامل دامی هاي فرآورده تن میلیون 85/10 تولید جهت ایران در. دارد رابطه

 جهت همین به و است نیاز خوراك تن میلیون 62 حدود به مرغ تخم و سفید و قرمز

 با و بوده برخوردار یی ویژه جایگاه و اهمیت از آبزیان و طیور دام، خوراك تولید صنعت

. گیرد قرار توجه مورد باید دارد، وري بهره و دامی تولیدات افزایش در که نقشی به توجه

 در تن میلیون 3/5 اسمی ظرفیت با کارگاه و کارخانه 290 تعداد با ایران در صنعت این

 رقابتی شرایط یک در 85 سال در ها واحد این عملکرد که است فعالیت به مشغول سال

 سرمایه حاوي صنعت این در موجود پتانسیل. است بوده دام خوراك تن میلیون 4/2 تولید

تشکل  وجود متخصص، انسانی نیروي و فنی دانش وجود پیشرفته، تجهیزات عظیم، گذاري

 دیگر، طرف از کشاورزي هاي پسمانده و بقایا وفور و طرف یک از منسجم و توانمند هاي
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 هاي دام ویژه به ها دام غذایی جیره

 فرآورده تولید ارزان، و کیفیت با خوراك

اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و 

 110تا  85از هر تن ساقه تازه نیشکر حدود 

.مالس و باگاس دو محصول جنبی نیشکر است 

                                                            امکانسنجـی مقـدماتی
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جیره در شده فرآوري و آماده خوراك تا کند می

خوراك تولید بر عالوه تا گیرد قرار استفاده مورد 

 .کند کمک ملی اقتصاد به و افزایش را دامی

اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و بررسی 

 مقایسه آن با دیگر کشورها

ºººº!Saccharum Officinarum!

از نظر فیزیولوژیکی، نیشکر یک ساله می تواند تا 

تن نی در هکتار تولیدکند و خوزستان تنهـا  

تن نی در هکتـار نیـز    220منطقه جهان است که 

 .تولید کرده است

درصد عصاره است که  90شکر داراي یساقه تازه ن

از هر تن ساقه تازه نیشکر حدود . درصد ساکاروز می باشد  17تا  1

مالس و باگاس دو محصول جنبی نیشکر است . کیلوگرم قند استخراج می گردد 

امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

می ایجاب

 روستایی

دامی هاي

 

بررسی -3

مقایسه آن با دیگر کشورها

 

! ! !!ºººº

از نظر فیزیولوژیکی، نیشکر یک ساله می تواند تا !

تن نی در هکتار تولیدکند و خوزستان تنهـا   180

منطقه جهان است که 

تولید کرده است

ساقه تازه ن

12حاوي 

کیلوگرم قند استخراج می گردد 
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امتیازها و برتریهاي صنعت تولید نیشکر ایـن اسـت کـه هـم     

محصول شکر و هم مالس باقی مانده از استحصال شکر و هم باگاس و یا تفاله نیشکر قابـل  

کاربرد گسترده نیشکر و فرآورده هاي کناري آن در صـنایع غـذایی، دارویـی و شـیمیایی و     

گیري فزاینده از ماده مالس در صنایع تقطیـري و تخمیـري و خـوراك دام همچنـین     

بهره جستن از تفاله نیشکر یا باگـاس در صـنایع کاغـذ و چـوب همگـی نشـان از اهمیـت        

افزون بـر شـکر کـه یـک کـاالي      . 

ام دي اف ار می رود تولید فرآورده هایی همچـون  

 !خوراك دام، خمیرمایه و الکل نیز براي کشور یک امـر مهـم اقتصـادي محسـوب    

! ! ! !!!! ! ! ! !!! ! !!!
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امتیازها و برتریهاي صنعت تولید نیشکر ایـن اسـت کـه هـم     از برجسته ترین و آشکارترین 

محصول شکر و هم مالس باقی مانده از استحصال شکر و هم باگاس و یا تفاله نیشکر قابـل  

 .بازیافت و تبدیل به مواد غذایی و انرژي است

کاربرد گسترده نیشکر و فرآورده هاي کناري آن در صـنایع غـذایی، دارویـی و شـیمیایی و     

گیري فزاینده از ماده مالس در صنایع تقطیـري و تخمیـري و خـوراك دام همچنـین     

بهره جستن از تفاله نیشکر یا باگـاس در صـنایع کاغـذ و چـوب همگـی نشـان از اهمیـت        

. برجسته و ارزشمند این گیاه و صنعت وابسته به آن دارد

ار می رود تولید فرآورده هایی همچـون  اساسی و پایه اي در اقتصاد کشور به شم

خوراك دام، خمیرمایه و الکل نیز براي کشور یک امـر مهـم اقتصـادي محسـوب    
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امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

از برجسته ترین و آشکارترین 

محصول شکر و هم مالس باقی مانده از استحصال شکر و هم باگاس و یا تفاله نیشکر قابـل  

بازیافت و تبدیل به مواد غذایی و انرژي است

کاربرد گسترده نیشکر و فرآورده هاي کناري آن در صـنایع غـذایی، دارویـی و شـیمیایی و     

گیري فزاینده از ماده مالس در صنایع تقطیـري و تخمیـري و خـوراك دام همچنـین     بهره 

بهره جستن از تفاله نیشکر یا باگـاس در صـنایع کاغـذ و چـوب همگـی نشـان از اهمیـت        

برجسته و ارزشمند این گیاه و صنعت وابسته به آن دارد

اساسی و پایه اي در اقتصاد کشور به شم

)MDF( ،    خوراك دام، خمیرمایه و الکل نیز براي کشور یک امـر مهـم اقتصـادي محسـوب

 .شود

!



خوراك دام از باگاس: طرح تولید            

! !!! !!! !! !!

!! !! ! !! !! !! ! ! !! ! !!æç!! !!!! ! !!!! !

!! !!! !!!æåå! !!!!! !

!! !! ! !!!!! !!!!! !êå!

!

!! !!! !!! !! !! !! !! ! !!!!!! !!!!! !æåå! !!!!! !

!! !!! !!!æåå! !!!!! !

!! !!! !!! !! !!! !! ! !!!!!! !! !! !æåå! !!!!!! !

!! !!! !!! !! !!! !! ! !!!!!! !!!æåå! !!!!! !

! !!! !!! !! !!! !! ! !!!!!! !! !! !

                                                            امکانسنجـی مقـدماتی

٣٢

!! ! ! ! !

! ! ! !!ì!!! !! !!!!!!! !!! ! !!!!ì!! !! ! !! !! !! ! ! !! ! !!

! ! !ì åå!!! !! ! !!!!!! !!!!! !ì!!! !!! !!!

Ž !! !!ç!!! !! ! !!!!èæå!!! !! ! !!!!! !!!!! !

Ž ! !çëí í ëëå!!! !! ! !!!!!! !çå!

! !!! !! !çí ååå!!! !! ! !!!!!! !ëè!

Ÿ! !!èêå!!! !!! !!! !! !! !! !! ! !!!!!! !!!!! !

! !! !! !!! !ì åå!! !! ! !!!!!! !!!!! !ì!!! !!! !!!

! !! !! !! !!!!! !! !æåå!! !!! !!! !! !!! !! ! !!!!!! !! !! !

! !! !! !! ! !!èå!! !!! !!! !! !!! !! ! !!!!!! !!!

! !! !!! ! ! !! !!!! !! !æå! !!! !!! !! !!! !! ! !!!!!! !!!! !

اس

امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

! !! !

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

æå

 

اســاگــب



خوراك دام از باگاس: طرح تولید                                                                      امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

٣٣

را تشکیل می  درصد وزن آن 20-30باگاس یکی از تولیدات جانبی نیشکر است که حدوداً 

این محصول باقیماندة فیبري به جاي مانده پس از عصاره گیري از شکر است که به . دهد

این ماده داراي فیبر باال و . صورت قطعات ریز تراشۀ چوب و به رنگ زرد کاهی می باشد 

نیتروژن و قابلیت هضم پایین است که میزان عناصر تشکیل دهنده آن با توجه گونه هاي 

یشکر و بر حسب رشد سنی نیشکر، نحوه ي برداشت آن و باالخره میزان بازیابی و مختلف ن

تولید متوسط نیشکر در هر . راندمان عصاره گیري در آسیابها به مقدار کمی متفاوت است 

هکتار حدود یکصد تن می باشد و بر اساس تجربیات به دست آمده در خوزستان پس از 

درصد از هر هکتار به  50تن باگاس با رطوبت حدود  32استحصال شربت از نیشکر حدود 

 .دست می آید 

فیبر باگاس داراي ترکیبی غیر محلول در آب بوده و بیشتر از سلولز، پنتوان و لیگنین 

 :مهمترین انواع فیبر موجود در باگاس به شرح زیر است . تشکیل شده است 

خارجی و بافت آوندي می سلولهاي استوانه اي سخت که داراي دیوارهاي محکم  -1

 .نامیده می شوند) فیبر حقیقی( این سلولها .باشد

سلولهایی با شکل نامنظم و دیواره هاي نازك و لطیف که معموالً در قسمتهاي  -2

 .میانی ساقۀ نیشکر قرار دارند و به نام پیت معروفند

ی ساختمان آنها فیبر حقیقی و پیت تقریباً داراي ترکیبات شیمیایی مشابهی می باشند ول

در فیبر نوري حقیقی نسبت طول به قطر بسیار باال بوده و به حدود . بسیار متفاوت است 

درصد می رسد و داراي قابلیت ارتجاع و کشش قابل توجهی در حالت خشک ویا  70

 5این سلولها پیت نامنظم است و نسبت طول قطعات به قطر آنها حدود . مرطوب می باشد

جذب باالي رطوبت . سلولها جاذب الرطوبه بوده و به هم متصل نمی گردنداین . می باشد 



خوراك دام از باگاس: طرح تولید            

توسط پیت سبب محدود شدن موارداستفادة آن گردیده و عمدتاً به عنوان حمل کننده 

 .جدول زیر آنالیز باگاس را بر اساس سه مرجع نشان می دهد

**FNCآزمایشگاه ایران
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توسط پیت سبب محدود شدن موارداستفادة آن گردیده و عمدتاً به عنوان حمل کننده 

 .مالس در تولید خوراك دام به کار می رود 

جدول زیر آنالیز باگاس را بر اساس سه مرجع نشان می دهد

NRC*واحد

91%ماده خشک

5/1%پروتئین خام

امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

توسط پیت سبب محدود شدن موارداستفادة آن گردیده و عمدتاً به عنوان حمل کننده 

مالس در تولید خوراك دام به کار می رود 
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4/07/05/0%چربی

494437%فیبرخام
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%444444

4647-%هیدرات کربن
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Mcal/kg94/192/1987/1انرژي قابل هضم
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انرژي خالص 

نگهداري
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انرژي خالص 

تولید شیر
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95/0-9/0%کلسیم

20/0-29/0%فسفر

10/0-10/0%منیزیم

--50/0%پتاسیم

--20/0%سدیم
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 دامفرآیند تولید خوراك

:کارخانه تولید خوراك دام داراي بخشهاي ذیل می باشد
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)غنی سازي(واحد پخت با بخار-1

 خشک کن-2

غبارگیري-3

مالستزریق-4

آسیاب غالت-5

ترکیب اقالم خوراك دام با یکدیگر-6

مالستزریق بخار و-7

تولید پلت-8

کرامبلر-9

الک-10

 انبارش-11
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سیستم غنی سازي یعنی به دستگاههاي پیت خام پس از خروج از مرحله دي پتینگ به

عدد و ظرفیت هر کدام  6این بخش هیدروالیزرها درتعداد . هیدروالیزر منتقل میشود

تنی تامین میشود  30آتمسفر از بویلر 20بخار با فشار . کیلوگرم میباشد 800برابر با 

 :استسیکل عملیاتی هر هایدروالیزر به شرح زیر

مرحله ثانیه، 180ثانیه، مرحله غنی سازي  40ثانیه ، مرحله فشردگی  90مرحله پرشدن  

هر سیکل ثانیه در 360ثانیه، و کل مراحل فوق در  30ثانیه، مرحله تمیز کردن  20تخلیه 

.کاري انجام میشود

دستگاههاي ابزار دقیق اجراو کنترل کنترل سیکل عملیاتی بطور اتوماتیک به وسیله

.میشود

دیواره سلولی و قسمتهاي فیبري لیگنین یک پلیمرمتشکل از اجزاء فنلی است که در

نیست به محکمی با زنجیره هاي لیگنین عالوه بر اینکه قابل هضم. یافت میگرددگیاهان 

که توسط (آنزیم سلوالز سلولزي و همی سلولزي مجاور درگیربوده و باعث میشود

را به واحدهاي ساده نتواند این مواد) باکتریهاي شکمبه نشخوار کنندگان ترشح میشود

پیت % 20وزن حدود لیگنین از نظر. تامین گردد قندي بشکند تا انرژي مورد نیاز حیوان

هضم ترکیبات روشهاي مختلفی براي تعدیل اثر لیگنین بر. نیشکر را تشکیل میدهد

استفاده از سلولزي به خدمت گرفته شده اندکه شامل غنی سازي بااسید،غنی سازي با

آوري با عملروش . بخاروغنی سازي با استفاده از مواد شیمیایی غیر اسیدي می باشد

عمل آوري با . یک پروسه بیوترمیک تحت فشار است (Steam treatment)بخار

 .انجام میگیرد (Continious)و پیوسته (Batch)خود به دو روش غیر پیوستهبخار،

کارخانجات خوراك دام طرح توسعه و نیشکر و صنایع جانبی به شکلی است که از طراحی
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روش عمل آوري با بخار به شیوه .پیت استفاده گرددناپیوسته براي غنی سازي روش

 .ناپیوسته براي غنی سازي پیت استفاده می شود

هایدروالیزر با پیت پر می شود ، سپس بخارمافوق داغ با ابتدا): فاز شیمیایی(مرحله اول  

اتمسفر از باال اضافه  20-22سانتیگراد و فشاردرجه 210 -200درجه حرارت 

درچنین شرایطی،  .واحد پخت با بخار آمده استمخلتف این فاز در بخشمراحل .(میگردد

زنجیره هاي کربوهیداتی همی . سلولز میگردداسید استیک حاصله باعث هیدرولیز همی

Xyloseکه بیشتر از نوع%) 80(کربنی 5و %) 20(کربنی  6سلولز شکسته و قندهاي 

مل میکند که با گسسته شدن آن عهمی سلولز بمانند سیمان. هستند آزاد میگردند

دراین مرحله بعد از باز شدن شیر ): فیزیکیفاز(مرحله دوم  .دیواره سلولی متالشی میشود

و انبساط گازهاي داخل هیدروالیزر انجام تخلیه هیدروالیزر از پائین، آزادي ناگهانی

الت فیبري که این موجب باز شدن تشکیآب موجود در پیت ناگهان تبخیر میشود. میگیرد

درپایان این مرحله لیگنین همچنان در پیت شایان ذکر است که .دیواره سلولی میگردد

پس از غنی سازي پیت  .ساکاریدهاي دیواره سلولیغنی شده وجود دارد اما مجزا از پلی

مربوطه، پیت غنی شده یا مستقیماً جهت ادامه پروسس به خام و عبور آن از سیکلونهاي

به انبار ذخیره پیت غنی شده منتقل شده و بر اساس منتقل میشود و یاواحد خشک کن 

 .خشک کن منتقل خواهد شدبرنامه تولید مورد نظر به سیستم

کنخشک-2

منظور نگهداري از   انباري که بهبعد از مرحله غنی سازي ،پیت غنی شده می تواند وارد

یا مستقیماً به مرحله بعدي این محصول و به شکل غیر مسقف ساخته شده است گردد و

% 60تا % 50معموالً بین پیت ورودي به کارخانه .ارسال گردد "خشک کن "فرآیند 

توسط بخار صورت می رطوبت دارد ،همچنین در مرحله غنی سازي از آنجاییکه این عمل
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فرآیند کاهش هدف این مرحله از

دمایی در به منظورکاهش رطوبت پیت از

تن 22.5ظرفیت اسمی خشک کن معادل 

الزم به ذکر   .(تن در ساعت می باشد

رطوبت محاسبه شده است و متناسب با 

 دستگاه خشک کن

جرم حجمی بسیار پایین آن به در این مرحله غبار موجود در پیت غنی شده که به واسطه

زیست  به دلیل رفع مشکالتاین عمل

 .انجام می گردد) فیلتربا کمک

دارد و در طرح دو دستگاه نام "داست کالکتور
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هدف این مرحله از.افزایش می یابد % 70گیرد میزان رطوبت به حدود 

به منظورکاهش رطوبت پیت از. می باشد% 10یت غنی شده به حدود 

ظرفیت اسمی خشک کن معادل  .درجه سانتیگراد استفاده می شود 300

تن در ساعت می باشد 10در ساعت ورودي مواد است و خروجی آن حدود 

رطوبت محاسبه شده است و متناسب با    %55با پیت ) خروجی(است که ظرفیت یاد شده 

.)رطوبت پیت تغییر خواهد نمود

دستگاه خشک کن -)6(تصویر

غبارگیري

در این مرحله غبار موجود در پیت غنی شده که به واسطه

این عمل.شکل معلق در هوا در می آید از آن جدا می گردد 

با کمک(محیطی و جلوگیري از پراکنده شدن ذرات در هوا 

داست کالکتور "دستگاه به کار گرفته شده در این مرحله

 .داست کالکتور در هر کارخانه پیش بینی شده است

امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

گیرد میزان رطوبت به حدود 

یت غنی شده به حدود رطوبت پ

300حدود 

در ساعت ورودي مواد است و خروجی آن حدود 

است که ظرفیت یاد شده 

رطوبت پیت تغییر خواهد نمودمیزان

غبارگیري- 3

در این مرحله غبار موجود در پیت غنی شده که به واسطه

شکل معلق در هوا در می آید از آن جدا می گردد 

محیطی و جلوگیري از پراکنده شدن ذرات در هوا 

دستگاه به کار گرفته شده در این مرحله

داست کالکتور در هر کارخانه پیش بینی شده است
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مالستزریق-4

مالس و پیت با .استفاده می شودنزدیکی کارخانهبه منظور نگهداري مالس از مخازنی در 

اثر پاشش مالس بر روي پیت غنی ترکیبات مورد نظر وارد دستگاه میکسر می گردند و در

را به سمت جلو می شده و فرآیند چرخشی دستگاه میکسر که به شکل افقی پیت

 .راند،پیت و مالس با هم ترکیب می گردند

 

آسیاب غالت-5

تن و دو  1000ظرفیت هر سیلو سیلو با 4ري غالت در هر کارخانه به منظور نگهدا

پس از سیلوي فوق الذکر غالت. تن اختصاص یافته است 250با ظرفیت هر سیلو   سیلوي

اند که ظرفیت آنها این مخازن به گونه اي طراحی شده. وارد مخازن روزانه می گردد

روزانه، غالت با توجه به ت در مخازنپس از ورود غال .متناسب با تولید یک روز می باشد

نهایت به دانه هاي با ابعاد ترکیب مورد نظر توزین شده و وارد آسیاب می گردند و در

 )آردینگی مورد نظر.(دلخواه تبدیل می گردند

بر روي نوع مصرف ) آردینگی(هااین مرحله از آن جهت حائز اهمیت است که ابعاد دانه 

آبزیانی همچون میگو نیاز به ابعاد بسیار عنوان مثال براي تولید خوراكتاثیر می گذارد به 

تولید آردینگیهاي مختلف بر روي مسائل کوچکتري می باشد و درنتیجه توانایی طرح در

به عنوان مثال آردینگی مورد .تاثیر فراوانی داردبازاریابی و تعیین و انتخاب بازارهاي هدف
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میلی  3-1میلی متر،خوراك طیور معموالً  1زیر ن معموالنیاز جهت تولید خوراك آبزیا

 .متر می باشدمیلی 6-3متر و خوراك دام بزرگ معموالً 

یکدیگرترکیب اقالم خوراك دام با-6

روي کیفیت محصول نهایی داشته این قسمت از فرآیند تولید شاید بیشترین تاثیر را بر

به مقدار زیادي بستگی به این فراوانی استکه داراي اهمیت  باشد زیرا یکنواختی محصول

خوراك دامی یکنواخت نباشد ،در نمونه توجه داشته باشید که اگر .مرحله از فرآیند دارد

و یا کمتر از قسمتهاي دیگر خوراك هاي مختلف از یک تولید، مقدار ماده خاصی بیشتر

بیشتر از اندازه این و یا مصرف و ممکن است کمبود) تجمع ماده در یک نقطه.(می باشد

از دالیل عمده اصرار در تولید خوراك در واقع یکی.ماده خطراتی را براي دام ایجاد نماید 

محصوالت کارخانجات در مقایسه با ترکیب دام توسط کارخانجات به دلیل یکنواخت بودن

 .با میکسرهاي کوچک می باشد

تزریق بخار و مالس-7

محصول را افزایش داد و یا حسب نیاز مالس و رطوبت در این مرحله می توان در صورت

 .این مرحله عبور دادنوع فرموالسیون می توان محصول را بدون هیچ تغییري از

تولید پلت-8
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باشد و بر این مبنا هزینه جرم حجمی محصول خروجی از مرحله پیشین بسیار کم می

منظور افزایش جرم حجمی و به

شکل فشرده شده .نمودهمچنین سهولت استفاده از آن الزم است محصول را فشرده

به شکل استوانه اي پلت تولیدي توسط این شرکت

انجام تغییرات میلی متر می باشد ولیکن در صورت نیاز می توان با

دام پلت شده دو به منظور تولید خوراك

که هر یک با براي هر یک از کارخانجات پیش بینی شده است

.پردازندتن در ساعت به تولید پلت می

 شدهنمونه خوراك دام پلت 

مناسب نمی باشد می باید قسمتی از 

گرفته شود مجدداً به قطعات محصول پلت شده که می باید در این صنایع به کار

در  .استفاده می شود "کرامبلر "

                                                            امکانسنجـی مقـدماتی

۴٢

جرم حجمی محصول خروجی از مرحله پیشین بسیار کم می

به.حمل و نقل آن بسیار باال و توجیه ناپذیر خواهد بود

همچنین سهولت استفاده از آن الزم است محصول را فشرده

پلت تولیدي توسط این شرکت.خوراك دام را اصطالحاً پلت می نامند

میلی متر می باشد ولیکن در صورت نیاز می توان با 10با قطر متوسط 

به منظور تولید خوراك .ر ماشین آالت ابعاد پلت را تغییر داد

براي هر یک از کارخانجات پیش بینی شده است "پلت تایزر"عدد دستگاه 

تن در ساعت به تولید پلت می 20تن در ساعت و در مجموع  10ظرفیت اسمی 

نمونه خوراك دام پلت  -)9(تصویر

 

کرامبلر

مناسب نمی باشد می باید قسمتی از از آنجاییکه ابعاد پلت تولیدي براي طیور و آبزیان

محصول پلت شده که می باید در این صنایع به کار

 "به این منظور از دستگاهی به نام.کوچکتري تبدیل گردد

امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

جرم حجمی محصول خروجی از مرحله پیشین بسیار کم می

حمل و نقل آن بسیار باال و توجیه ناپذیر خواهد بود

همچنین سهولت استفاده از آن الزم است محصول را فشرده

خوراك دام را اصطالحاً پلت می نامند

با قطر متوسط 

ر ماشین آالت ابعاد پلت را تغییر دادجزیی د

عدد دستگاه 

ظرفیت اسمی 

کرامبلر- 9

از آنجاییکه ابعاد پلت تولیدي براي طیور و آبزیان

محصول پلت شده که می باید در این صنایع به کار

کوچکتري تبدیل گردد
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محصول یکی از پلتایزرها را به ابعاد یک کرامبلر وجود دارد و فقط می تواندهر کارخانه 

.کوچکتر تبدیل نماید

الک-10

یکی از پلت تایزرها وارد همان طور که در مرحله قبل تشریح شد، محصول تولیدي

الک می گردد و ذرات ریز این قسمت از محصول مستقیماً وارد سیستم.کرامبلر نمی گردد

مجدداً به مرحله پلت واقع به شکل صحیح پلت نشده است از آن جدا شده و آن که در

مشابه را طی می نماید با محصول حاصل از کرامبلر نیز مسیري .تایزر منتقل می گردد

که باعث می شود این تفاوت که در سر راه این محصول الکهاي متعددي وجود دارد

جدا کنیم و براي هر ربردهاي متفاوت را از همبتوانیم خوراکهایی با ابعاد مختلف و با کا

 .نوع طیور ویا آبزیان استفاده نماییم

انبارش-11

در .بارگیري و حمل آماده می گرددپس از این مرحله ،خوراك دام به انبار ارسال و جهت

در انبار کیسه قابلیت .شده استکارخانجات خوراك دام دو انبار کیسه و فله پیش بینی

کیلویی در هر ساعت وجود 50کیسه  300و دوخت کیسه ها با ظرفیت  کیسه گیري

 .دارد
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 :خوراك دام از باگاس دیاگرام تولید 

جهانی از لحاظ نهاده  اتدر کشور ما در مقایسه با تولید خوراك دام سطح تکنولوژي تولید

هاي قابل استفاده در تولید این محصول می باشد براي مثال گندمی که از کشورهاي 

آن کشورها است که  3و یا  2گندم در جه  گرددوارد کشور می ... خارجی همانند کانادا و  

تولید  برايهمین گندم تولید کنندگان داخلی نیز از پروتئین می باشد و % 22-23داراي 

در صورتیکه کشورهاي مذکور از گندم درجه یک که داراي  نمایندخوراك دام استفاده می 

لذا کیفیت محصول  کنندپروتئین می باشد در تولید خوراك دام استفاده می % 45-35
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در الزم بذکر است که .به نسبت تولیدات در دنیا پایین می آیدما تولید شده در کشور 

توجه می شود در حالیکه  بیش از کمیت آن کیفیت محصولکشورهاي اروپایی بیشتر به 

 .روي کمیت این محصول سرمایه گذاري می کنندتولید کنندگان ما 

 تکنولوژي هاي مرسوم در فرآیند تولید محصولاط قوت و ضعف تکنولوژي قتعیین ن -4

بخار در فرایند تولید خوراك داممزایاي استفاده از روش پخت با

می گردد که در دستگاه شده و قسمت اعظم آن تبدیل به ترکیباتی سلولز شکسته •

.گوارشی دام قابل جذب است

غذایی و انرژي می باشد به قندهاي ساده شکسته می همی سلولز که مزاحم جذب مواد •

.شود

موجود در پیوندهاي همی سلولزي آزاد می گردند و در اسید استیک و اسید فرمیک •

همچنین با اسیدي ) بدون اضافه نمودن اسید(گیرددي نیز صورت میواقع غنی سازي اسی

 .کاهش پیدا می نمایدشدن خوراك ،امکان رشد قارچها و کپکها
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به بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت  -5

 UNIDOود، در دست اجراء، جبا استفاده از اطالعات واحدهاي مو( تفکیک ریالی و ارزي 

 ... )و اینترنت و بانک هاي اطالعاتی جهانی، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و تجهیزات و 

اجراي اقتصادي جهت و تحقیقات میدانی انجام شده حداقل ظرفیت  بررسیهابر اساس 

تن خواهد  20.000در سال  خوراك دامتولید تقریبی طرح در بخش صنایع کوچک، میزان 

 .بود

 اطالعات مربوط به سرمایه ثابت طرح -1-5

ار داشته و در گسرمایه ثابت به آن دسته از دارائی ها اطالق می شود که طبیعتی ماند

این دارائی ها شامل زمین، . جریان عملیات واحد تولیدي از آنها استفاده می شود

می باشد که در ادامه هر ... ساختمان، وسایل نقلیه، ماشین آالت تولید، تأسیسات جانبی و 

 .محاسبه می شود خوراك دامیک از آنها براي واحد تولیدي 

 

 هزینه هاي زمین  1-1-5

اندازه به هزینه هاي تهیه زمین و ساختمانهاي مورد نیاز این واحد، الزم است براي محاس

بناهاي مورد نیاز از قبیل، سالن تولید، انبارها، ساختمانهاي اداري، تأسیسات، محوطه، 

 . سپس مقدار زمین مورد نیاز براي احداث بناها محاسبه گردد. برآورد شود... پارکینگ  و 

 

 )عمتر مرب(ژ  مترا شرح
بهاي هر متر مربع 

 )ریال(

 جمع

 )میلیون ریال(



خوراك دام از باگاس: طرح تولید                                                                      امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

۴٧

 1000 200000 5000 زمین 

 محوطه سازيهزینه هاي  2-1-5

 )ریال( واحدبهاي  )متر مربع(ژ  مترا شرح
 جمع

 )میلیون ریال(

 15 30000مترمکعب 5000 تسطیح و خاکبرداري و خاکریزي

 63 300000 متر مکعب 210 متر 2دیوارکشی به ارتفاع 

 100 100000 مترمربع1000 خیابان کشی و پیاده رو سازي

 45 50000 مترمربع 900 فضاي سبز و روشنایی

 223   جمع کل

 ساختمانهزینه هاي  3-1-5

 )متر مربع(ژ  مترا شرح
 بهاي هر متر مربع

 )ریالهزار (

 جمع

 )میلیون ریال(

 1500 2000 150 )طبقه 5در ( 15*10سالن تولید

 1200 2000 600 انبارها

 225 2500 90 ساختمان اداري

 250 2500 100 ساختمان رفاهی و خدماتی

 120 1500 80 اتاق برق و تعمیرات

 3295   جمع
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 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 4-1-5

 

 شرح ردیف
 جمع

 )دالر(

1 RECEIVING AND STORAGE SYSTEM144480 

2RECEIVING AND PRECLEANING SYSTEM  49320 

3 DOSING SYSTEM124390 

4 MIXING SYSTEM62330 

5 PELLETING SYSTEM110260 

6 BAGGING AND BULK LOADOUT SYSTEM48190 

7 LIQUID ADDING AND AIR COMPRESSING SYSTEM38510 

8 ELECTRIC CONTROL SYSTEM56800 

9 MISELLANEOUS39040 

 673320جمــــع کــــل

11 INLAND FREIGHT TO SHANGHAI PORT6180 

12 TOTAL PRICE FOB SHANGHAI702700 

13 OCEAN FREIGHT TO ABBAS PORT32250 

14 OCEAN INSURANCE808 

 1438458 همراه با هزینه نصب،حمل دریایی و یا هوایی جمــــع کــــل

 13305.7 جمـــع کـــل به میلیون ریال
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طبق بررسی هاي بعمل آمده ماشین آالت مذکور قابل تامین از کشور چین می باشند از اینرو هزینه 

دالر  1438458در حدود  CIFمرتبط بر این بخش جهت خط کامل تولید خوراك دام با در نظر گرفتن 

 13305.7ریال به ازاي هر دالر ، هزینه تامین ماشین آالت برابر با  9250می باشد که با احتساب 

 .میلیون ریال خواهد بود

 هزینه هاي تاسیسات -5-1-5

 )میلیون ریال(ع جم شرح ردیف

675.0 کیلو وات ساعت  ۴۵٠انشعاب برق  1

2 
تجهیزات برق و روشنایی و تابلو مادر با تجهیزات و اجراي کلیه 

 عملیات خطوط برق
250.0

90.0 اینچ از شبکه 2هزینه انشعاب آب  3

30.0 تجهیزات هواي فشرده با لوازم مربوطه و کمپرسور  4

160 عدد کولر دو تیکه  10وسائل سرمایش و گرمایش شامل  5

50 سیستم اطفاء حریق هشدار دهنده و کپسولهاي سیار 6

300 متر مکعب در شبانه روز30تجهیزات تصفیه فاضالب  7

30 پمپ آب و شیلنگ و شیرهاي مخصوص 8

 1585 جمع

 

 

 )میلیون ریال(جمع  شرح

50 ...)میز، صندلی، کامپیوتر، تلفن، فاکس و ( وسایل و ملزومات اداري
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 هزینه لوازم اداري و خدماتی 6-1-5 

 

 

 وسائط نقلیههزینه هاي  -7-1-5

 )میلیون ریال(جمع  تعداد شرح ردیف

1960.0 کامیون  1

2270 وانت نیسان  2

1120.0 لیفتراك 3

 1350  جمع

 

 

 هزینه هاي قبل از بهره برداري -8-1-5

 )میلیون ریال(ع جم شرح ردیف

 15 هزینه ثبت شرکت و اخذ مجوزات الزم 1

 50 هزینه انجام مطالعات و بیمه و قبوض 2

 40 هزینه انجام مسافرت، دستمزد در دوران قبل از بهره برداري 3

 10 پرسنلهزینه آموزش  4

 10 تولید آزمایشی 5

15 لوازم آشپزخانه

65جمع کل
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 125 جمع

 

 

 

 

 

 

 ثابت سرمایه گذاريهزینه هاي جمع  -9-1-5

 )میلیون ریال(هزینه  شرح ردیف

 1000 زمین 1

 223 محوطه سازي 2

 3295 ساختمان 3

 13305.7 ماشین آالت و تجهیزات 4

 1585 تأسیسات 5

 1350 وسائط نقلیه 6

 65 اثاثه اداري 7

 594.711 هاي پیش بینی نشدههزینه  8

 125 هزینه قبل از بهره برداري 9

 21543.4 جمع هزینه هاي ثابت

 

 سرمایه در گردش مورد نیاز طرح  -2-5
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از پروژه بشرح ) ظرفیت اسمی% 70(سرمایه در گردش مورد نیاز براي پایان اولین سال بهره برداري 

 :زیر برآورد می گردد

)مبالغ به میلیون ریال(                                                                                       

 کمبود/مازاد مورد نیاز موجود ماه/مدت شرح

 مواد اولیه و کمکی

١.۵٠۵٧٢١.١۵٧٢١.١
موجودي کاالي ساخته شده 

١٠۴٢٧١.٩۴٢٧١.٩ و در جریان ساخت
 مطالبات

١٠٣۵٠٠.٠٣۵٠٠.٠

 تنخواه گردان

١Í۴٨٢.٢۴٨٢.٢

Íعــجم !ÍÎ ÐÖÔÒ!ÐÎ ÐÖÔÒ!Ð

 

 مورد نیاز طرح یهکل سرما -3-5

 

 درصد جمع شرح

 جمع هزینه ها ي ثابت
٢١۴١٨.۴۶٠.٣

 قبل از بهره برداري
١٢۵.٠٠.۴

١٣٩٧۵.٣٣٩.٣ سرمایه در گردش

٣۵۵١٨.٧١٠٠ جمع کل
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 مالی طرحتأمین منابع  -4-5

 

 درصد جمع شرح

٢٠٠١٨.٧۵۶.۴آورده متقاضی/سرمایه

١۵۵٠٠.٠۴٣.۶مدت بلندتسهیالت 

١٠٠ 35518.7 جمع کل

 

میلیون ریـــال 21543.4بشرح فوق کلیه هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت پروژه حـدود

در صد ازاین  72درصورت تصویب اعتبار پـیـشنهادي حــدود خواهد خواهد بـــود که 

.گردیداقالم از محل تسهیـــالت پیشنهادي تــــامین خواهد

 

 هزینه هاي سالیانه -5-5

 .هزینه هاي سالیانه مطابق موارد ذیل می باشند

 

 هزینه مواد اولیه -1-5-5

 .آنالیز هزینه هاي مواد اولیه در بخش تأمین مواد اولیه آورده شده است 

 محل تأمین شرح ردیف
 قیمت کل 

 )میلیون ریال(
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 )رطوبت% 50پلت با (باگاس 1
داخلی

202.5 

 کنجاله 2
داخلی

4800 

 سبوس 3
داخلی

1760 

 جو 4
داخلی

30000 

5 
اوره و مکملهاي 

 )ویتامینه(غذایی

داخلی
5000 

 مالس 6
داخلی

180 

 نمک 7
داخلی

2 

 41944.5جمع کل

 

 

 هزینه نیروي انسانی -2-5-5

 کارکنان بخش تولید

 حقوق ماهیانه تعداد  عنوان

 )هزار ریال(  

 جمع حقوق سالیانه

 )میلیون  ریال ( 

۵٠٠٠۶٠.٠ 1 مدیر تولید

٣٠٠٠٣۶.٠ 1 مسئول فنی و کنترل کیفی

٢٨٠٠٣٣.۶ 1 تکنسین آزمایشگاه

٣٠٠٠٣۶.٠ 1 سرکارگر و مسئول فرمواسیون

٢٠٠٠٢۴.٠ 1 بهداشت و حفاظت ایمنی کار

٢٠٠٠٢۴.٠ 1 انباردار

٢٠٠٠٣٣۶.٠ 14 کارگر ماهر و نیمه ماهر 



خوراك دام از باگاس: طرح تولید                                                                      امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

۵۵

549.6 جمع کل حقوق سالیانه کارکنان تولیدي 

494.6 بابت مزایا%  90اضافه میشود 

1044 )میلیون ریال ( جمع کل حقوق و مزایاي سالیانه کارکنان تولیدي 

 کارکنان بخش تولید

 حقوق ماهیانه تعداد  عنوان

 )هزار ریال(  

 حقوق سالیانهجمع 

 )میلیون  ریال ( 

١۵٠٠٠۶٠.٠ مدیر عامل

Î٢٠٠٠۴٨.٠ منشی

٢٢٠٠٠۴٨.٠ حسابدار

Ï٢۵٠٠٣٠.٠ کارمند امور مالی و اداري

١٣٠٠٠٣۶.٠ راننده

١٣٠٠٠٣۶.٠ نگهبان

258.0 جمع کل حقوق سالیانه کارکنان تولیدي 

180.6 بابت مزایا%  70اضافه میشود 

439.0 )میلیون ریال ( حقوق و مزایاي سالیانه کارکنان تولیدي جمع کل 

 

 

 هزینه هاي سوخت و انرژي مصرفی -3-5-5

واحدشرح هزینهردیف
مصرف 

روزانه

مصرف 

ساالنه

هزینه واحد

)ریال(

جمع

)میلیون ریال(

5.2130020002.6مترمکعبآب مصرفی1

4501125001900213.75کیلوواتبرق مصرفی2

3
هزینه 

دیماند
000100کیلووات

0000مترمکعبگاز طبیعی4
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3007500025018.75لیترگازوئیل5

90270004000108لیتربنزین6

443.1جمع

.مصرف گازوئیل جهت دیگ بخار و کامیونت و ژنراتور برق در مواقع نیاز در نظر گرفته شده است

 

 تعمیـــر و نگهـــداري  -4-5-5

 شرح سرمایه گذاري ردیف
مبلغ سرمایه 

 گذاري 

درصد هزینه 

 تعمیر و نگهداري

 جمع هزینه سالیانه

 )میلیون ریال(

٣۶٢٣.۵٣١٠٨.٧ ساختمان و محوطه سازي 1

١٣٧٠۴.٩٧٩۵٩.٣ ماشین آالت و تجهیزات تولید 2

١۶٣٢.۶١٠١۶٣.٣ تأسیسات 3

٠.٠١٠٠.٠ قطعات یدکی 4

١٣٩٠.۵٢٠٢٧٨.١ وسائط نقلیه5

۶٧.٠١٠۶.٧ اثاثه اداري6

20418.4Îجمع هزینه تعمیرات و نگهداري سالیانه ÒÎ Ó

 

  استهالك -5-5-5

 شرح سرمایه گذاري ردیف
مبلغ سرمایه 

 گذاري 

درصد هزینه 

 تعمیر و نگهداري

 جمع هزینه سالیانه

 )میلیون ریال(

٣۶٢٣.۵٧٢۵٣.۶ ساختمان و محوطه سازي 1

١٣٧٠۴.٩١٠١٣٧٠.۵ ماشین آالت و تجهیزات تولید 2

١۶٣٢.۶٢٠٣٢۶.۵ تأسیسات 3

٠.٠٢٠٠.٠ قطعات یدکی 4

١٣٩٠.۵٢۵٣۴٧.۶ وسائط نقلیه5
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۶٧.٠٢٠١٣.۴ اثاثه اداري6

20418.4Ïجمع هزینه تعمیرات و نگهداري سالیانه ÐÎ Ï

 

 

 تولید هزینه هاي سالیانه -6-5-5

 

 شرح سرمایه گذاري ردیف
 جمع هزینه سالیانه

 )میلیون ریال(

۴٨١٧٨.٠ مواداولیه کمکی و بسته بندي 1

١٠۴۴.٢ حقوق و دستمزد 2

٣۴٢٢.۶ سوخت و روشنائی 3

١۵١۶.١ تعمیرات و نگهداري4

٠.٠ متفرقه و پیش بینی نشده5

٢٣١١.٧ استهالك 6

۶۴٢.۶ هزینه هاي اداري 7

٧٠٠.٠ % )1( توزیع و فروش  8

57815.2جمع 

 

 شاخص هاي اقتصادي -6-5

 

)کیلوگرم/ریال(قیمت  نام محصول
 تولید سالیانه

 )تن(

 درآمد

 )میلیون ریال(

 70000 20000 3500 خوراك دام از طیور

 70000.0 در آمد سالیانه
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 :سود و زیان ویژه -

 ویژهسود و زیان =فروش کل-جمع هزینه هاي تولید

 )میلیون ریال(سود و زیان ویژه  =70000- 57815.2 =12184.8

 

 

 

 :سرمایه ثابت سرانه -

 

سرمایه ثابت

تعداد کارکنان
 سرمایه ثابت سرانه=  

 

=769.407میلیون ریال 
.

 سرمایه ثابت سرانه= 

 

 

 

تفکیک هزینه هاي ثابت و متغیر -

هاي ثـابت و مـتغیر در بـاالترین ظـرفیت  کل هزینه هاي تولید وتفکیک آنها به هزینه 

 .مـورد استفاده در طــرح بـشرح زیر خالصه شده است 

)مبالغ به میلیون ریال(                                                                                      
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هزینه هاي تولیدردیف
هزینه هاي متغیرهزینه هاي ثابت

هزینه هاجمع 
درصدمبلغدرصدمبلغ

٠.٠٠۴٨١٧٨.٠١٠٠۴٨١٧٨.٠ مواد اولیه ، کمکی و بسته بندي1

٧٣١.٠٧٠٣١٣.٣٣٠١٠۴۴.٢ حقوق و دستمزد تولیدي2

١٠٢۶.٨٣٠٢٣٩۵.٨٧٠٣۴٢٢.۶ سوخت و روشنایی3

٣٠٣.٢٢٠١٢١٢.٩٨٠١۵١۶.١ تعمیرات و نگهداري4

٠.٠-٠.٠-٠.٠ متفرقه و پیش بینی نشده 5

٢٣١١.٧١٠٠٠.٠٠٢٣١١.٧ استهالك6

Î-٠.٠ اداري و فروش7 ÐÑÏ !Ó100æèéç!ë

4372.653442.657815.2جمع کل هزینه هاي ثابت و متغیر

 

 ه سر به سر طرح ــرآورد نقطــب -

 :ریال برآورد می گرددمیلیون 18488درصد و به مبلغ26نقطه سربسر در طرح 

 بسر سرفروش در نقطه  =                                           ==      =                   18488میلیون ریال 

 

 

رصد از فروش کلد=                       *100=26                                            

 :ارزش افزوده ناخالص -

 ارزش افزوده ناخالص= فروش کل  –) مواد اولیه و بسته بندي+انرژي+تعمیرات و نگهداري(

=70000 -)48178+3422.6+1516.1=(16883.3میلیون ریال 

4372.6

0.2365

هزینه هاي ثابت

1-هزینه هاي متغیر/فروش کل

18488

70000
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 : ارزش افزوده خالص -

 ارزش افزوده خالص= ارزش افزوده ناخالص -استهالك

14571.6میلیون ریال =  2311.7 -  16883.3

 :نرخ بازدهی سرمایه -

 میلیون ریال 775): درصد مقدار وام 5( هزینه تسهیالت مالی معادل

 

 نرخ بازدهی سرمایه=                                                 ×100                     

 

 

 نرخ بازدهی سرمایه=                                  ×100  =% 32                     

 :دوره برگشت سرمایه -

 

 دوره برگشت سرمایه=                                                                               

 

 

 دوره برگشت سرمایه=                                        =  2.3سال                       

 

مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور  میزان -6

قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز در 

 گذشته و آینده

سود و زیان ویژه-هزینه تسهیالت مالی

کل سرمایه گذاري

775 –12184.8

35518.7

کل سرمایه گذاري

سود+هزینه تسهیالت مالی+ استهالك

35518.7

12184.8+775+2311.7
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 :خوراك دام تولید شده به دو صورت تهیه می گردد 

خوراك دام پایه-

شده است شامل مخلوطی از پیت غنی به بازار عرضه این خوراك که با نام تجارتی ختن

مالس و بسته به درخواست ،اندکی با افزودن) هیدرولیزاسیون(شده به روش پخت با بخار

این خوراك پایه که هم . تولید میگردداوره میباشد که بر اساس نیاز با درصدهاي متفاوت

در فرموالسیون خوراك کامل  وهمچنین آنرامیتواند بطور مستقیم به مصرف دامها برسد

مالس و با رطوبت % 23پیت غنی شده، %77نیز بکار میبرندکه مخلوطی است به نسبت 

است که این مقدار پروتئین براي منظورهاي %3میزان پروتئین این خوراك حدود 10%

این خوراك باید در جیره روزانه دام مواد مختلف تولیدي کم میباشد و دامدار براي مصرف

.نمایدپروتئینی نظیر انواع کنجاله را منظور

خوراك دام کامل-2

انواع مواد مغذي افزودنی و پریمکس این خوراك مخلوطی است از خوراك پایه به اضافه

دام فرمول آن متوازن گردیده که براساس اهداف تولیدي انواع) ویتامینه و معدنی(

میگردند و تولیداتی که به این لوطودرکارخانه قبل از پلت شدن محصول با یکدیگر مخ

 .با هدف تولیدي تعیین شده باشدطریق حاصل می آید میتواند جیره ایده آلی براي دامها

پشم و غیره متغییر میباشد و نوع جیره اي اهداف تولیدي دامها نظیر تولید شیر، گوشت،

نیز متفاوت است لذا  روزانه به دامها داده شودکه باید براي تولید این محصوالت به صورت

کامل مصرف میگردد متنوع و مقدار آن نیز متفاوت مواد افزودنی که براي تولید خوراکهاي

مخلوط پیت غنی (میگردد مقدار خوراك پایه میباشد و براساس سفارش مشتري تعیین

کل فرمول % 50تا % 10مصرف قرارمیگیرد از که براي تولید جیره ها مورد) شده و مالس
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% 20کنجاله، % 20سبوس ، % 10جو، % 30خوراك دام کامل شامل  .ك متغییر استخورا

 .می باشد) ویتاینه(اوره و مکمل هاي غذایی% 2نمک و % 3پلت ، 

مختلفهايقیمتبامختلفمناطقدرونیستثابتیقیمتداراينیشکرباگاسقیمت

تنهربرايریالهزار450مادهاینبرايقبولقابلمیانگینوشودفروش میوخرید

.است
 

 نوع مواد اولیه و بسته بندي ردیف
میزان مصرف 

 ساالنه
 واحد

قیمت 

 )ریال(واحد

 کل هزینه

 ریال - یلیونم

 تهیه خوراك دام از باگاس –الف 

 202.5 450 تن 450 )رطوبت% 50پلت با (باگاس 1

 4800 4800 تن 1000 کنجاله 2

 1760 2200 تن 800 سبوس 3

 30000 3000 تن 10000 جو 4

 5000 100000 تن 50 )ویتامینه(ه و مکملهاي غذاییراو 5

 180 2000 تن 90 مالس 6

 2 100 تن 20 نمک 7

 41944.5    جمع

 

 

 

 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -7
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مکانانتخاب،بازارواقتصاديمطالعاتازبعداولگامصنعتیواحداینایجادبراي

ونقلحملهزینهگرفتننظرنظردرباطبیعتاً .استصنعتیواحدایجاد اینبرايمناسب

تولیديکارخانهمکانمحصول،شدهتمامبرقیمتمهم گذارتاثیرعواملازیکیعنوانبه

بهیامصرفبازاربهمحصولنوعوطرح مشخصاتاساسبرکهشودانتخابطوريباید

کارکیفیتدرکهدیگر مهمموارد .باشدممکنهمسایگیحداکثرداراياولیهمواد

الزم،انسانی نیرويوجودمانندمنطقهدرالزمتولیديامکاناتوجودگذارنداثرکارخانه

 وسیاستشرایطوجوددسترسی،کانالهايوراههاوجودها،زیرساختوتاسیساتوجود

.استنظرموردعواملسایرومناسبدولتیهاي

احتیاجکهمحصولخاصخصوصیاتهمچنینوشرایطاینگرفتننظردربابنابراین

منابعنزدیکیدراولدرجهدربایستمیداراسترااولیهموادبهبودن نزدیکبرايمبرم

رامناسبیشرایطکشاورزيضایعاتیموادچراکه .گیردقرارگندمیاونیشکرتولیداصلی

قیمترفتنباالباعثودادهافزایشراکاالونقلحمل هزینهوندارندشدنجاجابهبراي

.گرددمیاولیهمواد

درخوزستاناستان،نیشکرمزارعبهبودننزدیکبرايخوبشرایطدارايمکانهاياز

سوختعنوانبههاباگاسازشرکتاین .استکارونصنعتوکشتکارخانه همجواري

تولیدهايباگاسازتوانمیتوافقصورتدرکهکندمیاستفاده سازبخارهايکوره

.نموداستفادهتولید خوراك دامفراینددرشده
 

 

 

 وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال -8
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بر اساس بخشهاي در نظر گرفته شده در این طرح، تعداد کارکنانی که در این کارخانه 

نفر در  8نفر در بخش تولید و  20نفر می باشند که  28مشغول به فعالیت خواهند شد 

 . به کار خواهند شد بخش اداري مشغول

 کارکنان بخش تولید

 تعداد تخصص و تحصیالت عنوان ردیف

 1 دامپروريمهندس  مدیر تولید 1

 1 صنایع غذایی و دامپزشکی مسئول فنی و کنترل کیفی 2

 1 فوق دیپلم آزمایشگاه تکنسین آزمایشگاه 3

 1 فوق دیپلم سیونالسرکارگر و مسئول فرمو 4

 1 لیسانس بهداشت حرفه اي بهداشت و حفاظت ایمنی کار 5

 14 دیپلم کارگر ماهر و نیمه ماهر 6

 1 دیپلم انباردار و متصدي سردخانه 7
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 اداري و خدماتیکارکنان بخش 

 تعداد تخصص و تحصیالت عنوان ردیف

مدیریتلیسانس  مدیر عامل 1
١

3 
 منشی

فوق دیپلم
Î

لیسانس حسابداري حسابدار 4
٢

5 

کارمند امور مالی و 

Ïفوق دیپلم اداري

دیپلم راننده 6
١

با سواد نگهبان 7
١

 

 -راه( بررسی و تعیین میزان تامین آب ، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی  -9

و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي ...) بندر  -فرودگاه –راه آهن 

 طرح

آب مورد نیاز در این پروژه جهت فرآیند تولید، آشامیدن پرسنل ، نیازهاي  :آب مصرفی

مترمکعب در نظر گرفته  5.2ستفاده براي فضاي سبز، روزانه بهداشتی و همچنین جهت ا

الزم بذکر است اگر کارخانه مذبور در شهرك صنعتی احداث گردد نیاز آب . شده است 

کارخانه را می توان از طریق لوله کشی آب شهرك تامین نمود در غیر اینصورت بایستی با 

عنایت به موقعیت و محل اجراي طرح اقدام به حفر چاه نمود بطوریکه جوابگوي نیاز آب 

 .ارخانه باشدک
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میزان برق مورد نیاز با در نظر گرفتن ماشین آالت مورد استفاده و همچنین  :برق مصرفی

 KWh450روشنایی محوطه ، ساختمانهاي اداري ، سالن تولید و تاسیسات در این طرح 

 . در روز در نظر گرفته شده است

ات گرمایشی از و همچنین تاسیس خوراك دامجهت انجام فرآیند تولید  :سوخت مصرفی

سوخت استفاده می گردد که البته در درجه اول اولویت با گاز می باشد و در صورت 

درصورتیکه شبکه لوله کشی گاز در . دسترسی نداشتن به آن از گازوئیل استفاده می گردد

محل احداث کارخانه موجود باشد جهت تامین انرژي مورد نیاز از گاز بعنوان سوخت 

رده در صورت عدم دسترسی به گاز از گازوئیل بعنوان سوخت جهت مصرفی استفاده ک

 .تامین انرژي کارخانه استفاده می گردد

خط تلفن  4جهت سهولت در انجام امور این طرح استفاده از  :امکانات مخابراتی و ارتباطی

 .خط اینترنت مورد نیاز می باشد 1خط فاکس و همچنین  1، 

بهتر است کارخانه در محلی احداث گردد که دسترسی به مواد اولیه به سهولت امکان  :راه

همچنین امکان رفت و آمد . پذیر باشد و در کمترین زمان ممکن در محل فراهم گردد

 .وسائط نقلیه جهت جا به جایی مدیران و پرسنل امکان پذیر باشد

وضوع که این محصول از محصوالت صادراتی با عنایت به این م ...:راه آهن، فرودگاه، بندر و 

کشور می باشد و صادرات به نسبت خوبی نیز دارد لذا نزدیکی به بندر می تواند یکی از 

مزیتهاي ممکن باشد همچنین دسترسی به فرودگاه و یا راه آهن جهت حمل و نقل مواد 

 .اولیه و یا محصول تولیدي از محسنات طرح مذکور می باشد

 



خوراك دام از باگاس: طرح تولید                                                                      امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

۶٧

ه جامع، بررسی و انتخاب محل مناسب جهت اجراي طرح با در نظر گرفتن در یک مطالع

عوامل زیر بنایی نظیر آب، برق، سوخت و راه هاي ارتباطی ، هم از نظر فنی و هم از نظر 

 .اقتصادي کامالً ضروري می باشد

در استانهاي جنوبی کشور به دلیل دسترسی به راههاي آبی و هوایی به سهولت امکان 

 .به بازارهاي خارجی فراهم استدسترسی 

با توجه به اینکه اکثر شهرکهاي صنعتی داراي تأسیسات آب و برق و مخابرات می باشند، 

چنانچه کارخانه مزبور در شهرك صنعتی احداث گردد از این لحاظ مشکل خاصی ایجاد 

 .در زیر میزان سوخت و انرژي مورد نیاز ساالنه آورده شده است. نمی گردد

 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی  -10

حمایت تعرفه گمرکی و مقایسه با تعرفه جهانی-

این . در اغلب  واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تأمین می شود

ماشین آالت پس از آزمایش هاي اولیه وتأیید عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد 

ه در حال حاضر براي این ماشین آالت در نظر گرفته شده حقوق گمرکی ک. خواهند شد

 . درصد می باشد 10است 

شرکتهاي سرمایه گذار –حمایت هاي مالی، بانکها -

یکی از مهمترین حمایت هاي مالی براي طرح هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مدت 

ین راستا براي ساخت و تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد اولیه می باشد که در ا

درصد سرمایه در گردش توسط بانکها تأمین می  100درصد سرمایه ثابت و  70حدود 

 .گردد
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درصد  80همچنین با اجراي طرح در شهرك صنعتی، چهار سال اول بهره برداري از 

سال معافیت مالیاتی  10معافیت مالیاتی و در صورت اجراي طرح در مناطق محروم از 

 برخوردار خواهد بود

 

 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید -11

 از جامعه افراد سالمت و حیات ادامه حهت نیاز مورد غذایی مواد تامین که این به اشاره با

 غذایی مواد واردات به کشورها برخی حاضر درحال است، جامعه هر ناپذیر اجتناب نیازهاي

 می استفاده سیاسی حربه عنوان به مسئله این از کشورها از بعضی لذا هستند، وابسته

 کشورهاي در آن نامناسب توزیع و دردنیا کنونی درشرایط غذایی مواد کمبود. کنند

 براساس طوریکه به ، شده کشورها برخی در گرسنگی مشکل ایجاد موجب مختلف

 مواجه گرسنگی و غذا کمبود مشکل با دنیا در نفر میلیون 680 از بیش رسمی آمارهاي

 حادتر آینده در مسئله این آبی منابع محدودیت و جمعیت رشد به توجه با که هستند

 می اضافه دنیا جمعیت نفربه 145 هردقیقه المللی بین رسمی آمار براساس. شد خواهد

 در و گذشت خواهد نفر میلیارد 8/7 مرز از دنیا جمعیت 2025 سال تا روند این با که شود

 بسیاري 2025 سال تا شده بینی پیش همچنین. رسد می نفر میلیارد 2/9 به 2050 سال

 افزایش بنابراین. باشند نفر میلیون 100 باالي جمعیتی داراي توسعه حال در کشورهاي از

 امنیت تامین همچنین و کشورشان امور اداره براي جوامع وابستگی و طرف یک از جمعیت

 است عهجام هر در غذایی مواد تامین بحث بودن اساسی دهنده نشان دیگر طرفی از غذایی

 غذایی امنیت به دستیابی تحقق. گیرد قرار ها دولت توجه مورد جدي صورت به باید که

 رشد، به رو جمعیت و موجود جمعیت براي غذایی مواد تامین امکان به منوط درکشور

 بودن مطلوب و غذایی مواد به اقشارجامعه همه دسترسی امکان مستمر، و پایدار تولید

 پایان تا ایران کشور، ساله 20 انداز چشم برنامه به توجه با همچنین و می باشد آن کیفیت
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 بزرگ ازقدرتهاي ویکی اقتصادي نظر از منطقه برتر قدرت عنوان به باید برنامه این

 بخش مسائل به پرداختن هدف این تحقق راستاي در که باشد مطرح دنیا اقتصادي

 ایجاد مانند ابعادي از کشاورزي بخش به توجه. ناپذیراست اجتناب ضروریات از کشاورزي

 اهمیت حائز نیز غیره و صنایع توسعه زیست، محیط حفظ ، اجتماعی عدالت ایجاد اشتغال،

 است، برخوردار باالیی اهمیت از دامی منشاء با غذایی تولیدات غذایی امنیت دربحث. است

 مسائل بر زیادي تاثیرات) ازدیاد یا کمبود(  بازار در مواد این وجود در تغییر کوچکترین

 سریعا مسئولین و کنندگان مصرف تولیدکنندگان، طوریکه به گذارد می جامعه اقتصادي

 منشاء با غذایی مواد مصرف جهت تقاضا مردم درآمدي وضعیت ارتقاء با. شوند می معترض

 ملی ناخالص تولید افزایش کشورها جمعیت افزایش که آن ضمن. یابد می افزایش حیوانی

 جهت تقاضا افزایش موجب مردم درآمد میزان رفتن باال با امر این که دارد دنبال به را

 درصد 70 تا 65 حدود که این به اشاره با. شود می دامی منشاء با غذایی مواد مصرف

 دهد، می تشکیل وطیور دام خوراك را حیوانی منشاء با غذایی مواد تولید هاي هزینه

 شده تمام هزینه بر زیادي تاثیر طیور و دام خوراك درقیمت تغییر هرگونه بنابراین

 نتیجه در و طیور و دام خوراك قیمت که میزان هر بهو . داشت خواهد بخش این تولیدات

 نوع این به جامعه مختلف اقشار دسترسی یابد کاهش حاصله تولیدات شده تمام قیمت آن

 بهداشتی و باال کیفیت با وطیور دام خوراك که میزان هر به و شود می بیشتر غذایی مواد

 بینی پیش. بود خواهند تر مطلوب کیفیت داراي نیز حاصله هاي فرآورده شود عرضه تر

و .برسد تن میلیون 13 حدود به توسعه چهارم برنامه پایان تا تولیدات میزان شود می

 به توجه با و قانون، طبق دامی منشاء با محصوالت واردات و صادرات بودن آزاد همچنین با

 محصوالت مابقی در و داریم نیاز واردات به محصول سه تا دو در فقط کشور تولیدات میزان

لذا احداث واحدهاي جدید در این  داریم را داخلی تولیدات طریق از کشور نیاز تامین توان

 .نیازهاي جامعه می باشد بخش از 


