
                   
  شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

  
مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح 

  خوراک دام و طیور اولیه
  
  

  :کارفرما
  استان خوزستانشرکت شهرک های صنعتی 

  
  
  

  :تهیه کننده 
  شرکت سانیار صنعت توس

  
 1387زمستان 

 



                 
 شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

 ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                 
 شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

 ٣

  خالصه طرح
  

  خوراک دام و طیور  نام محصول
  تن24000  ظرفیت پیشنهادی طرح

  183429600  )ون ریالیمیل (مواد اولیه
  30  اشتغال زایی

  10000  زمین مورد نیاز
  150  اداری

  1000  سالن تولید
  1000  انبار مواد اولیه
  1000  انبار محصول

  25  آشپزخانه 
  50  رخت کن و نماز خانه

  50  سرویس ها 

  زیر بنا

  75  ساختمان نگهبانی
  17210834  )هزار ریال(سرمایه ثابت 

  58451919  )زارریاله(سرمایه در گردش
  90000  )متر مکعب( مصرف ساالنه آب 
  150000  )کیلو وات بر ساعت( مصرف ساالنه برق

  مصرف ساالنه سوخت  750000  )متر مکعب( گاز
  9000  )لیتر(بنزین

    محل پیشنهادی برای احداث طرح
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  :مقدمه 
  آشنایی با نیازهای غذایی دام

ارزش مـواد   در پی افزایش نقش تغذیه در اقتصاد دامپروری، از اواسط قرن اخیر تـاکنون، شناسـایی  

متخصـصین، بخـصوص    توجـه ) ای مزرعـه (یین احتیاجات غذایی حیواناتغذایی و مواد خوراکی و تع

  .انجـام گرفتـه اسـت    علوم دامی را به خود معطـوف داشـته و تحقیقـات بیـشماری در ایـن مـدت      

دلیل پایین بودن هزینه تأمین علوفه  مراتع مهمترین بخش از منابع تجدید شوندۀ کشور است که به

 .کـشت آبـی فـشار زیـادی بـر آن وارد مـی شـود         علوفـه از طریـق  از آنها در مقایسه با هزینه تولید

 50میلیون تن علوفه خشک در مراتع تولید می شـود کـه    4/21در شرایط معمولی به طور متوسط 

 درصـد باقیمانـده آن   50تغذیه دام بـه مـصرف مـی رسـد و       میلیون تن در10 /7درصد آن معادل 

  دمان باقی می جهت ادامه حیات مراتع وحفظ آن

آنکه طبق آمار، جمعیـت دام کـشور    کند؛ حال  میلیون واحد دامی را تعلیف می60این مقدار حدود 

 دو برابـر ظرفیـت مراتـع کـشور را تـشکیل       میلیون واحد دامی است که تقریبا107ًرقمی در حدود 

از پـس بهبـود کیفـی دام    . کشور را به دنبال دارد این مسأله سبب چرای بیش از حد مراتع. دهد می

  .امری اجتناب ناپذیر است) و غیرمرتعی مرتعی(طریق افزایش کمی و کیفی علوفه 

در مراتع و پایین بودن ظرفیت تولیدی آنها نیاز بـه اسـتفاده از    بنابراین با توجه به افزایش تعداد دام

 با ارتقای دانـش  و به منظور رسیدن به هدف فوق. ضروری به نظر می رسد منابع غذایی غیر مرتعی

و فن تولید خوراک دام می توان درصد زیادی از بقایای کشاورزی را بازیافت و در قالب خـوراک دام                    

  .به چرخه تولید باز گرداند

استفاده از یک نوع ماده غذایی به تنهایی نمی تواند تمـام احتیاجـات دام    اصوالً باید توجه داشت که

ش حیوان محدود اسـت واز طـرف دیگـر    چون از طرفی حجم شکمبه ودستگاه گوار را برطرف کند،
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ایـن مجموعـه مـواد    . مجموعه ای از مواد غذایی احتیاج دارد بدن حیوان به

نامند که باید برحسب احتیاجات نگهداری واحتیاجات تولید حیوان ونـوع   غذایی را جیره غذایی می

  .توجه به جنبه های مالی آن تهیه و تنظیم گردد مواد غذایی وبا

از مواد غذایی برای دسـته ای از دامهـا مـی توانـد غـذایی کامـل باشـد،         شت که برخیباید توجه دا

مثالً شیر برای گوساله شیرخوار غذای کاملی اسـت  . گروهی دیگر این طورنیست درصورتی که برای

 معین به بعد این غذا به تنهایی نمی تواند تمام احتیاجات حیوان را برآورده سازدویا ولی ازیک سن

اثـرات   غـذای نامناسـب وناکـافی   . دردوره بارداری به مواد غـذایی بیـشتری احتیـاج دارنـد    میش ها 

مـادر تـامین    نامطلوب روی میش ها و بره ها می گذارد، زیرا احتیاجات غذایی جنین ازطریق غذای

هـای الغـر وضـعیف     می گردد وکمبود مواد غذایی مخصوصاً دراواخر دوره آبستنی موجب تولید بره

همچنـین درپرواربنـدی،   .خوراک مناسب باعث رشد سریع بره ها یا گوساله ها مـی شـود   می گردد و  

 .مقرون بـه صـرفه اقتـصادی باشـد     دامها احتیاج به غذاهای متراکم و مقوی دارند تا اضافه وزن آنها

علوفه وکنسانتره بـه همـراه یکـدیگر الزم بـوده و      تغذیه دامها بابرای حداکثر تولید شیر ، 

  . می کنندمکمل هم عمل

را درمراحل مختلـف زنـدگی مثـل     به طور کلی برای تامین نیازهای غذایی دامها باید احتیاجات آنها

مرحله شیرخوارگیبره ها وگوساله هـا   مرحله خشک بودن، مراحل مختلف آبستنی، مرحله شیرواری،

 .تامین نمود

 از تولیـد یـک لیتـر شـیر بـا      درکشورما تولید یک لیتر شیر از علوفه، گـران تـر   کهبه نظر می رسد 

 .باشد، زیرا انرژی علوفه کمتر ازغالت است و ازطرفی کیفیت علوفه درکشور پـایین اسـت   کنسانتره

قسمتی ازاین  البته باید توجه داشت که تولید شیر به عوامل مختلفی بستگی داردکه مدیریت تغذیه

  .عوامل است



                 
 شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

 ٧

سـتفاده ازمـواد کنـسانتره،    با ا امروزه درعمل ثابت شده است پرواربندی دام

  .کند سود بیشتری را نسبت به چرا بردن دام نصیب دامداران می

مخصوصاً آن دسته که دارای فیبر بیـشتری هـستند ،    دامدران عزیز می دانند که علوفه های خشبی

بیشتری درشکمبه مانده و برروی مقدار تولید شیر یا گوشت  کمتر، مدت زمان به دلیل قابلیت هضم

هر چند که برای تولید شیر با کیفیت مناسب . تولید را کاهش می دهند ر منفی می گذارند ومقداراث

 بایستی ازعلوفه های خشبی نیز درجیره روزانه دام استفاده کرد، اما کنـسانتره،  وحفظ سالمتی دام

کیفیـت   درمقایسه با علوفه خشبی ازقابلیت هضم بسیار باالیی برخوردار است ودرجایی که کمیت و

کنسانتره دامـی   علوفه های خشبی درحد پایین است برای تولید بیشتر وداشتن دام سالمتر، مصرف

  .امری ضروری می باشد

  انواع جیره غذایی

 طوراجمال به مجموعه مواد غذایی که یک حیوان درطول یک شبانه روز کامل دریافت می کنـد  به

نـوع و   ه نوع پایه ریزی می گردند کـه بـسته بـه    به طور عمومی جیره ها برس.جیره اطالق می شود

  .دامها متغیر است... جنس و

تولید وافزایش یا کاهش وزنـی نداشـته باشـد ، جیـره آن       اگر حیوانی هیچ نوع:جیره نگهداری*

ــه حیــوان تعیــین  ــه آن جیــره نگهــداری گفتــه مــی شــود  براســاس نیــاز روزان  .مــی گــردد کــه ب

ن آن مشخص است این جیره برای دامهای ماده آبـستن درنظـر   از عنوا چنان که: جیره آبستنی* 

 . اینکه درچه ماهی از حاملگی هـستند جیـره آنهـا تنظـیم مـی شـود       گرفته می شود که برحسب

 .تنظـیم مـی گـردد   ...)شـیر، گوشـت ، پـشم و   ( این جیره نیز بر اساس تولیدات دام:تولید جیره* 

  کنسانتره اصول تهیه جیره متعادل یا

  :جیره های غذایی دام باید نکات زیر رعایت شوددرتهیه 
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جیره متعادل باآگاهی ازمیزان احتیاجات دام و ترکیب مواد مغذی تـشکیل            

   .می گردد دهنده آن تهیه

  .می کند جیره متعادل به مقدار کافی انرژی وپروتئین مورد نیاز دام را تامین

  . می باشدجیره متعادل خوش خوراک ودارای قابلیت هضم بسیار باال

میـزان مـورد نیـاز مـی      جیره متعادل دارای کلیه عناصر معدنی و ویتامین های مورد احتیاج دام به

  .باشد

  .بدن دام می باشد جیره متعادل عاری ازعناصر مضر و مواد سمی برای

بوده، به عبارت دیگـر قیمـت جیـره از     قیمت تمام شده جیره متعادل از نظر اقتصادی قابل برگشت

 .کـافی را بـرای دامـدار عایـد مـی کنـد       مت موادی که دام تولید می کنـد، کمتـر بـوده و سـود    قی

بهداشتی تهیه شـده و بـه سـالمت دام خللـی وارد نکـرده       جیره متعادل یا کنسانتره، مطابق اصول 

  .رانامطلوب نمی سازد وبویژه طعم و بوی شیر وگوشت

وپرمحصول ، استفاده از علوفه ای که  ای اصیلبرای رسیدن به ظرفیت تولیدی دامها، بخصوص دامه

باشد، بطوری که حتی دامـدارانی کـه شـناخت     بتواند جوابگوی نیاز های دام باشد، بشدت موثر می

نیاز را درک نموده واکثـراً بـا کنجکـاوی فـراوان درصـدد       کافی ازمسائل تغذیه دام ندارند، کامالً این

مینه تولیدات دامی موفق بوده و توانسته اند بـا تغذیـه   که درز کشف علل موفقیت دامدارانی هستند

  .وری دست یابند صحیح دام به حداکثر بهره

  دام مواد مغذی موجود درکنسانتره واهمیت آن درتامین سالمتی

نیاز دام را تامین کـرده وایـن     موادی هستند که انرژی مورد:کربوهیدرات ها یا مواد قندی انرژی زا

کربوهیدرات ها اولین و مهمتـرین  . شود الیت های حیاتی مختلف بدن دام میانرژی صرف تامین فع

تولید شیر ، گوشت ، حرکت ، خوردن و سـایر فعالیـت    مثالً دام برای. ماده مغذی برای دام هستند 
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موادی مثل غالت، مـالس و تفالـه چغنـدر     . های روزانه به انرژی نیاز دارد

  .قند دارای انرژی زیاد هستند

موجـب    پروتئین درشکل گیری عضالت و تولید شیر اهمیت بـسیاری دارد وکمبـود آن  :ین هاپروتئ

کنجاله تخم پنبـه   موادی مثل. کاهش رشد، تولید ، اختالل درسالمت دام وتولید مثل دام می گردد

  .وکنجاله سویا دارای پروتئین زیادی می باشند

نقـش   چربی نیز درتامین انرژی بدن دام. تند اکثر مواد غذایی ، دارای مقداری چربی هس:ها  چربی

بـدن دام   نیـز توسـط چربـی هـا بـه      E و K ،A ،D حیاتی دارد وبعضی ازویتامین ها مثل ویتامین

   .منتقل می شوند

مواد معـدنی درسـاختمان اسـکلت بـدن دام     . دارند  این مواد نقش مهمی درتغذیه دام:مواد معدنی

مهمترین عناصـر مـورد نیـاز دام    . و غیره به کار می روند وشتشیر، گ: ودرترکیب تولیدات دام مانند

سدیم،کلر، گوگرد، منگنز، روی، ید و آهن بـوده کـه کمبـود هریـک      کلسیم ، فسفر، منیزیم،: شامل

  .تولید وباروری دام می گردد ازآنها موجب کاهش رشد،

مین مقدار باید حتماً به بدن مورد نیاز دامها هستند ولی به ه  این مواد به مقدار کمتری:ویتامین ها

جنـین   بعضی از ویتامین ها، باعث عوارضی مثل کـوری، عـدم بـاروری، سـقط     کمبود. دامها برسند

ویتامین های مـورد نیـاز   .می شوند... و  Eو Aکمبود ویتامین(سیستم ایمنی  وکاهش رشد و ضعف

تولید   ها به وسیله خود حیوانوبقیه ویتامین Aو E ،D کنسانتره اضافه شوند عبارتند از که باید به

  .می شود وبه همین دلیل کمتر به جیره افزوده می شود
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  :معرفی محصول -1

 خوراک های دام را به طور کلی می توان به دو دسته مواد متراکم و خوراک هـای خـشبی و علوفـه                       

وراک هـای   با توجه به محدودیت های موجود در کشور نسبت به تولید و تـامین خـ               . ای تقسیم کرد  

متراکم، شناخت انواع علوفه ها و مواد خشبی و زمینه تولید، عمل آوری و استفاده بهینـه از آنهـا در                     

   .تغذیه دام امری ضروری است

  علوفه :الف 

هرگونه خوراک گیاهی و پر حجم که ارزش غذایی داشته باشد و خـوش خـوراک هـم باشـد علوفـه                      

  . انسانی حاصل شوندکشت باشند یا از خودروست ای ممکن ا گیاهان علوفه .نامیده میشود 

 و همچنین دارای آمیالز که آنزیم مخصوص A,C,E,Kهای  یونجه سرشار از ویتامین :یابیده یونجه

عنـوان مثـال      شـود بـه     های بسیاری در یونجـه یافـت مـی          آنزیم .باشد  ای است می    هضم مواد نشاسته  

باشــد  پــروتئین مــی ٪20یونجــه دارای حــدود . ، و پکتیــاز نــام بــردتــوان از امولــسین، اینورتــاز مــی

  :اند از های موجود در یونجه عبارت پروتئین

 اسید فـسفریک  یونجه دارای   . سیستین و   آسپاراژین  ،  فنیل آالنین ،  آدنین،  هیستیدین،  آرژنین  ،  لیزین

بنـابراین  .  اسـت سـیلیس  و ارسـنیک  و مقدر جزئـی    آهن،  منیزیومیونجه همچنین دارای    . نیز هست 

و در جیـره غـذایی گـاو     .اسـت دام یونجه از نظر مواد غذایی بسیار قوی است و غذای خوبی بـرای و         

  .شیری بین دو تا چهار کیلوگرم یونجه در روز کافی است

 Secale(بـا نـام نـام علمـی         ) secale(چـاودار  :چاودار

montanum (  گنـدم سـیاه، گیـاهی اسـت از          یا همـان 

هـای زراعـی      اغلب چاودار ). Poaceae(خانواده گندمیان   

دیپلوئید بوده و انواع تتراپلوئید و دیپلوئید روزبلندشان نیـز          
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  باشد موجود می

، کوبی خرمنپوشاند و هنگام      را می  جو و   گندم چون   غالتهای    ای که اطراف دانه     ساقه و پوسته   : کاه

 از یونجـه کـاه و  .  کـشاورزی اسـت  کاه از محصوالت جانبی . گویند   می کاهکند،     آن را پراکنده می    هوا

 . اند خوراک اصلی چارپایان

                                                                      انواع کاه       

 کاه نخود  •

  کاه گندم  •

  کاه برنج  •

   کاه آمونیاکی •

  کاه عدس  •

  کاه جو  •

  یوالفکاه  •

 نظر از .ندارد دامها براى زیادى غذایى ارزش پرحجم بودن، و خشک علت به کاه

 بـرنج  کـاه  از گنـدم  کاه همچنین .است بهتر گندم کاه جو از کاه غذایى، ارزش

 .باشد بلند ىرشته ها صورت به که کاه است بهتر سنگین دامهاى براى .است بهتر

 در جیـره  علوفـه  ایـن  مقدار چه هر .باشد الزم مقدار به و کم باید کاه مصرف

 است بهتر .میگیرد را غذا بیشتر مصرف و هضم جلوى باشد، بیشتر دامها غذایى

 ماننـد  هاى علوفه و کاه اگر  .داد دامها به دیگر خوراکهاى از همیشه بعد را کاه

 بـراى  .دارنـد یم بیشتر غذایى ارزش .شوند ادهد دامها به شده غنى صورت به آن

  .داد قرار غذایى جیره در علوفه این از بیشترى مقدار توانیم خشک گاوهاى
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                                                                                                                                                 :جو دوسر یا یوالف

 کـه  گنـدمیان    گیـاهی اسـت از خـانواده   Avena sativaنام علمـی  

اسـت    سـاله   گیاهی علفی یک   .  ستدارای گلهای بسیار ریز و نامشخص ا      

                       .شود که به عنوان غذای دام کشت می

 و نـشاسته  ماننـد  هیـدرات کـربن   آن دارای مقدار زیادی    های  دانه هستند و    ای  سنبله یوالف   های  گل

ت خـود    را در ترکیبـا    اسید لینولئیک  و   اسید اولئیک ،  اسید پالمتیک  مانند   اسیدهای چربی همچنین  

. شود   می  و ساقه بند بند و توخالی دارد که هرکدام به یک خوشه منتهی             ریشه افشان یوالف  . داراست

  .کند  آن باریک است و قسمت پائینی آنها به صورت غالفی دور ساقه را احاطه میهای برگ

ایـن علـف   . شـود  اسـتفاده مـى   نشخوارکنندگان وبه خصوص گاوها این علف در تغذیه :باغ علف 

 بـه عـالوه در گاوهـاى شـیرى باعـث     . کند ها را زیاد مى  هاى طویل، نشخوار دام    شتهعلت داشتن ر   به

البته این برای گاوهای شیری بهتر اسـت تـا گاوهـای گوشـتی زیـرا                . شود بیشترشدن چربى شیر مى   

بـه  .گاوهای گوشتی بـه کنـسانتره وابـسته انـد وگاوهـای شـیری بـه علوفـه بـا رشـته هـای طویـل                         

از ایـن علوفـه      گاوهـای گوشـتی    شکمبه هاى آردى از   شدن سریع خوراک   جلوگیرى از خارج   منظور

زیرا این علوفه با ذرات بلندی که دارد محیط یکنواخت شکمبه گاوهـای پـرواری را                 .استفاده میشود 

که پر از کنسانتره است دست کاری کرده وباعث دفع مدفوع می شود واز نفـخ هـم جلـوگیری مـی                      

ود که به گاوهائی که مقادیر زیادی آرد گنـدم در کنـسانتره خـود               به همین دلیل توصیه می ش     . کند

  .می خورند از این علف بدهید

  دامى کنسانتره یا شده فشرده خوراکهاى - ب

 خوراکهاى را اند شده تشکیل کمى هاى رشته از که خوراکهایى و آردى هاى علوفه  

 کنسانترهاى
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ز مـواد غـذایی نیـاز دارد    به مجموعه ای ا دام برای تولید مناسب  . گویندیم

دریک نوع علوفه بطور کامل یافت نمی شود لذا بـرای   وبدیهی است که تمامی مواد غذایی مورد نیاز

مواد غـذایی بـا یـک ترکیـب معـین ومقـدار مـشخص پـس          تعدادی ازبرطرف کردن این کمبود ها 

 نامیده مـی شـود   شده جدیدی که اصطالحاً کنسانتره ازآسیاب کردن با هم مخلوط وخوراک فشرده

بـه عبـارت دیگـر    . واحتیاجات نگهداری وتولید را دردام تـامین نمایـد   تولید می گردد تا حداقل نیاز

متعادل ترکیبی از تعدادی مواد غذایی است کـه قـادر اسـت همـه عناصـر ومـواد        کنسانتره یا غذای

  .را به اندازه کافی تامین کند ضروری بدن دام

  ه کنسانتره و ارزش غذایی آنهاتشکیل دهند برخی از مواد 

 نوع موادعلوفه ای موجود است کـه بخـش هـایی ازآن درتـشکیل کنـسانتره                 15000دردنیا بیش از    

ما تنها از تعداد انگشت شماری بهره گیری می شود که این اقـالم   نقش داشته ومتاسفانه درمملکت

  :نیز عبارتند از

نشاسته درآن ، ارزش غذایی  است که به واسطه فراوانیدانه ذرت یکی از انواع دانه های غالت : ذرت

ماده اولیه انرژی زا به مقدار زیاد مورد استفاده  نسبتاً زیادی دارد و از رو درجیره دام وطیور به عنوان

و قابلیت هضم آن باالست وبندرت سـبب ایجـاد مـشکالت     ذرت، خوش خوراک بوده. قرار می گیرد

  .تغذیه ای می شود

 رحسب گونه و ارقام، متفاوت بوده و دارای رنگ های زرد، سفید و قرمز می باشدکه دانهب دانه ذرت

بطورمعمول  ذرت. است   A پیش ساز ویتامین(زرد آن مصرف بیشتری دارد وسرشار از کارتینوئید 

از نظـر  . باشـد   درصد فیبر می7/2 درصد چربی و 5/3 درصد پروتئین، 8 درصد رطوبت ، 14حاوی 

  مواد مغذی قابـل هـضم   تئین، کلسیم و فسفر، فقیرتر ازدانه های دیگر است ولی مجموعمقدار پرو

TDN نظـر دو اسـید آمینـه ضـروری      همچنین دانـه ذرت از . آن دربین غالت باالترین مقدار است
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شـیرخوار، غلـه    ذرت درتغذیـه گوسـاله  . لیزین و تریپتوفان فقیر می باشـد 

وانـرژی متابولیـسمی     مگا کالری2ی گاوهای شیری حدود میزان انرژی خالص ذرت برا. اصلی است

   . مگاکالری درکیلوگرم است2/3آن برای طیور حدود 

پس از گندم، جو متداولترین غله، بخصوص درمناطق معتدل وسرد محـسوب شـده و پـروتئین     :جو

 جـو فاقـد  .  درصد مـی باشـد  4/5حدود )مواد غیر قابل هضم( درصد وفیبر آن 10-12درحدود  آن

  . درصد کنسانتره را تشکیل می دهد30-50بوده وحدود  Dو Aویتامین

 درصـد  6/4 درصد پـروتئین خـام و   5/12-16 سبوس گندم بسته به نوع گندم حاوی :گندم سبوس

 ارزش پروتئین سبوس بیشتر از ذرت و آرد گندم بوده.  درصد فیبر خام می باشد10حدود  چربی و

 سـبوس از دیگـر مـواد، فـسفر بیـشتری     .  سـویا نمـی رسـد   ولی به پای دانه های روغنی بخـصوص 

  درصد می باشد14/0ولی از لحاظ کلسیم فقیر و حاوی حدود )  درصد20/1حدود (داشته

زیاد بوده و حـدود    غذایی حجیم و خوشمزه و ارزان می باشد که دارای مواد قندی:تفاله چغندر قند

ازلحـاظ فـسفر ضـعیف مـی      ظر کلسیم غنی واز ن.  درصد چربی می باشد5/0 درصد پروتئین و 6/9

   .باشد
 : کنجاله 

محصول جانبی فرایند های روغن کشی کنجاله نام دارد که دارای مقدار نسبتاً زیادی پـروتئین               

بوده و چنانچه که خوب تهیه شده باشد اسیدهای آمینه متشکل آن از لحاظ میزان و قابلیت جـذب                   

یره غذایی دام و طیور برای تامین قسمت قابل تـوجهی           در حد مطلوبی است و به همین جهت در ج         

  .از پروتئین و بعضی از اسیدهای آمینه ضروری استفاده می گردد

 43 درصـد و حـداکثر   36دانه استاندارد شـده حـداقل     مقدار پروتئین کنجاله پنبه:کنجاله تخم پنبه

بل هضم آن کمتر از کنجالـه   درصد بوده و مواد قا6حدود  چربی دراین نوع کنجاله. درصد می باشد

  . درصد کلسیم می باشد2/0درصد فسفر و  دارای حدود یک. سویا می باشد
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را ازنظـر پـروتئین وارزش غـذایی      این ماده غـذایی مقـام اول  :کنجاله سویا

 درصـد  1 – 3/5پروتئین خام وحـدود    درصد41-46درپروتئین های گیاهی دارا می باشد و دارای 

 درصـد  66/0 درصد کلـسیم و  29/0دارای  کنجاله سویا. می باشد) روغن کشیبسته به روش(چربی 

  متیونین فقیر است کنجاله سویا از نظر اسید آمینه. فسفر می باشد
 :مالس 

 تن نیشکر   100که از هر      هزار تن بوده است از آنجا      2059 ،   1376مقدار تولید نیشکر در سال      

 تن مالس بدست می آید یکی دیگر از محـصوالت           4  تن شکر،  10 تن با گاس تر،      35 تن سرنی،    25

مالس شربت قندی حاصل از استحصال کریستالهای شـکر         . جانبی تولید شکر از نیشکر، مالس است      

این مایع حاوی مقدار زیادی قند می باشد که در          . است که به وسیله سانتریفوژ کردن بدست می آید        

 از مالس در تولید ، خوراک دام، استفاده   .نمی باشد شرایط متعارف قابل استخراج و کریستالیزاسیون       

از گل صافی که در تصفیه شکر بدست می آید برای تولید کود و خوراک دام استفاده مـی                 .  می شود 

    .شود

مالس . کارخانه های قند به دست می آید مالس ماده ای انرژی زا است که ازمازاد: مالس چغندرقند

خوشخوراکی و چسبندگی دانـه هـای ریـز و پـودری      می باشد وباعثاز نظر انرژی وموادقندی غنی 

   .شود مثل ویتامین های موجود درکنسانتره می

  خرما
        درصـد وزن خـشک آنـرا قنـد تـشکیل      60رما از محصوالت عمده کشارزی ایـران اسـت و حـدود             خ

یـستان  مناطق عمده کـشت خرمـا در ایـران اسـتانهای خوزسـتان، هرمزگـان، بوشـهر، س                 . می دهد 

 تـن بـوده      هزار 877 ،1376میزان تولید خرما در کشور در سال        . بلوچستان، فارس، کرمان می باشد    

 جـذب بـازار    درصد خرمـای تولیـد شـده در کـشور مـستقیماً      30بدلیل نامرغوب بودن حدود     . است
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مصرف نمی شود و می بایست در واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری تبدیل             

  .ش شودبه فرآورده های با ارز

پـروتئین تـک یاختـه سـلولهای خـشک شـده            : )SCP(توليد پروتئني تـك يافتـه       

کپک ها، جلبک ها و قـارچ هـای عـالی اسـت کـه در                 میکروارگانیسم های مانند باکتریها، مخمرها،    

مقیاس وسیع کشت داده شده و به عنوان منبع پروتئین مورد مـصرف انـسان یـا حیـوان قـرار مـی                       

ته بدلیل میزان تکثیر باال، میزان محتوی پروتئین بـاال، توانـایی اسـتفاده از               پروتئین تک یاخ  . گیرند

. دیـ ردخواهـد گ  منابع کربنی ارزان قیمت و غیره جایگزین تمام یـا بخـشی از خـوراک دام و طیـور                    

     می باشد SCP ضایعات خرما حاوی ترکیبات قندی بوده و منبع مناسبی برای تولید

د عصاره گیری از خرما در تولید شربت و قند مـایع کنجالـه بـاقی                 در اثر فراین   :آنجاله خرما 

و حاوی مـواد پروتئینـی، فیبـر،    .  درصد وزن خرما را کنجاله تشکیل می دهد  30که حدود   . می ماند 

  .چربی، خاکستر و مواد قندی است و از آن به عنوان خوراک دام استفاده می شود

  

نیازمنـد اسـت امـا اگـر      ر چه دام به مقدار کـم بـه آن   ترکیبی از مواد معدنی است واگ:مکمل دامی

  .انداخت همین مقدار کم به بدن دام نرسد چرخه حیاتی اش را به خطر خواهد

بـه کـار مـی رود و از      جهت تامین مواد معدنی مورد نیاز دام وهمچنین تحریک اشـتهای دام :نمک

  .سنگ نمک تهیه می شود

ــت ــز  :زئولی ــذا واف ــذب غ ــضم وج ــد ه ــد   درفرآین ــی کن ــی م ــش آفرین ــد، نق      ایش تولی

ازمـواد ازتـه سـاده وارزان قیمـت مـی باشـد کـه درسیـستم          اوره به عنوان جانشین پروتئین،: اوره

کارشناسان معتقدند اوره وقتی مـوثر اسـت کـه بـه مقـدار      . شود گوارشی گاو تبدیل به پروتئین می
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. ته باشـد  و مواد قنـدی درجیـره وجـود داشـ         ) غالت (کافی مواد نشاسته ای   

  .می باشد  درصد1مقدار اوره درکنسانتره معموالً درحدود 

جوان و یادام هـای بـا بـازده     ناگفته نماند که دربعضی از فرمول های کنسانتره که برای گوساله های

   .تنظیم جیره استفاده می شود باالتهیه می شود از مواد دیگری نظیر پودر ماهی نیز برای

   :  کد محصوالت 1-1

  :  به صورت ذیل میباشداست آیسیک که در وزارت صنایع و معادن معرفی شده کد

    15331130:خوراک آماده دام 

                                        15331160 :)دام ،طیور (ره تانواع کنستان

   : شماره تعرفه گمرکی 1-2

 طور به ولی دباش نمی موجود واحدی تعرفه شماره مجزا طور به دام خوراک برای

 : است شده زیر مشخص جدول در کلی

 مذکور ،غیر حیوانات تغذیه برای استفاده مورد نوع از ها فرآورده سایر 230990 : تعرفه کد جدول

  )کیلوگرم(دیگر جای در

  : شرایط واردات 1-3

 سـود  و درصـد  4 پایـه  حقـوق  دارای 230990 تعرفـه  کـد  بـا  دام خوراک واردات

 ایـن  واردات مورد در که است ذکر به الزم همچنین.باشد می صد در 11 بازرگانی

 های مکمل انواع واردات شامل بیشتر کلی طور به آن واردات گفت توان می محصول

 اساس بر و کشور دامپزشکی سازمان نظر تحت که باشد می ها کنستانتره و غذایی

 گیرد می صورت داخلی نیاز
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  : استاندارد 1-4
  ستانداردشماره ا  موضوع  ردیف
  2756  آماده کردن نمونه مورد آزمايش در خوراک دام  1
  10700  اندازگیری چربی–خوراک دام و طیور   2
  2597  روش اندازه گیری آهن در خوراک دام  3
  2596  روش اندازه گیری ید در خوراک دام  4

  10529  الزامات اصلی برای آماده سازی نمونه-ميکروبيولوژی مواد غذايی و خوراک دام  5
  10530  روش جامع برای شناسایی باسلیوس سرئوس-ميکروبيولوژی مواد غذايی و خوراک دام  6
الزامات عمومی برای شناسایی تکثیر ردیابی -ميکروبيولوژی مواد غذايی و خوراک دام  7

  کیفی
10531  

  10551  رد یابی عوامل بیماری زا منتقل شده از غذا-ميکروبيولوژی مواد غذايی و خوراک دام  8
  10699  طیور ،اندازه گیری مقدار اسید های آمینه-خوراک دام  9
  10700  طیور ،اندازه گیری مقدار چربی-خوراک دام  10
  10701-1  روش عیار سنجی–طیور ،اندازه گیری مقدار کلسیم در خوراک دام -خوراک دام  11
  10703-1  روش کجدال– طیور ،اندازه گیری مقدار ازت محاسبه پروتئین خام  -خوراک دام  12
  10703-2 خوراک دام ،اندازه گیری مقدار ازت محاسبه پروتئین خام  هضم و اندازه گیری روش کجدال  13
 روش شمارش کپک مخمر شمارش کلنی ها با فعالیت آبی -خوراک دام ميکروبيولوژی  14

  %95بیشتر از 
1-10899  

شمارش کلنی ها با فعالیت آبی  روش شمارش کپک مخمر -خوراک دام ميکروبيولوژی  15
  %95کمتر از 

2-10899  

  2447  اندازه گیری فلویور  16
  1810  جستجوی سالمونال-خوراک دام ميکروبيولوژی  17
  2197   روش شناسایی شمارش کلستردیوم پرفرنژانس-خوراک دام ميکروبيولوژی  18
  2323  تشخیص سم کلستردیوم بوتولینیوم-خوراک دام ميکروبيولوژی  19
  1445  دانه ذرت جهت تغذیه دام  20
  2342  سبوس گندم جهت تغذیه دام  21
  2514  ویژگیها و و روش های آزمون سبوس برنج جهت تغذیه دام  22
  268  ویژگیها و و روش های آزمون علوفه ذرت سیلو شده جهت تغذیه دام  23
  322  کنجاله دانه آفتابگردان مورد مصرف در خوراک دام و طیور  24
  4837  کربنات کلسیم جهت مصرف در خوراک دام و طیور  25
  4838  پیت و باگاس نیشکر برای خوراک دام و طیور  26
  5718  سنگ آهک برای استفاده خوراک دام  27
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  : استانداردهای بین المللی 
ISO , 6498 , Animal feeding stuffs - preparation of test samples – 1983  

IS: 1664 – 1967  Specification for mineral mixtures for 
supplementing cattle Feeds 
ISO 20837 :2006 Microbiology of food and animal feeding stuffspolymeras 
chain Reaction(PCR) for the detection of food-borne 
pathogens-requirements for sample preparation for qualitative detection  

1)Addy.M.R and G.V.N. Reddy 1992. 
Effect Of Processing and  the nutritive value of eight crop residues. 
2) Asian Journal of Animal Science (AJAS)VOL.5.(NO2) PP. 295-301 
3) Boviplan consultoria Agropecuoria 1993 
Auto -hydrolysis of the sugar ,cane bagasse Rua Saopoolo 1021 
Brazil  
4)Dimenick,J.Castaldo 1994 Squeezing more out of byproduets. 
feed International. 
5) Hais Betal 1983 Sugar Cane silage.bagass g. Dairy scis:66:P 1474-
1475 
6)National Research council 1989 Nut.Requ of dairy Cattle 6 th ed 
National Academy press Washington D.C 
7)Novus 1989 
Raw.Material Compendium - a compilation of word wide data 
sources -Novus sugar cane. 
8)VEP:Engenharia - E processos S/C 4TDA 1988 Rua Henrique 
Schaumann 286 Brazile. 
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  :اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول  بررسی و ارائه 5-1  

 و درصد اساس بر دام خوراک مختلف انواع قیمت بازار در موجود اطالعات اساس بر

 تا 300 حدود در میانگین طور به ولی است متفاوت آن در موجود های مکمل نوع

                            . باشد می کیلوگرم هر ازای به تومان 350
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   میباشد87 سال هآمار مربوط ب

  :  توضیح موارد مصرف و کاربرد 6-1

 تمـام  در هـا  دام مـصرف  جهـت  محـصول  این کاربرد است مشخص که طور همان

  .باشد می کشور سراسر در موجود های دامداری و ها گاوداری

  : بررسی کاالهای جایگزین 7-1

 باعـث شـده       بین رفتن منابع طبیعی،    مشکل کمبود آب در سطح جهان و به تبع آن خشکسالی و از            

  .های صنعت دامپروری بدل شود است که کمبود علوفه و غذای دام، به یکی از مهمترین دغدغه

 به توجه به البته یکسانی تقریبا دام خوراک از های کشور دامداری بیشتر در امروزه

 ایهـ  مکمـل  سال مختلف در فصول شاید و شود می استفاده موجود های دام نوع

 ولـی تحقیقـاتی در زمینـه مـواد جـایگزین      باشد متغیر آن درصد و دام خوراک در موجود

   :انجام شده به طور مثال 
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  کاکتوس علوفه ای و جلبک دریایی :الف 

آغـاز شـده    تولید آزمایشگاهی کاکتوس علوفه ای و جلبک دریایی در استان های بوشهر و هرمزگان               

 میلی متر رشد    100 شرایط کم آبی و با میانگین بارش ساالنه          کاکتوس علوفه ای می تواند در      .است

  . کند و جایگزین مناسبی برای ذرت علوفه ای و دیگر محصوالتی است که به آب زیـادی نیـاز دارنـد                    

  . کاکتوس علوفه ای در اسـتان هـای کرمانـشاه ، ایـالم و خوزسـتان بـه راحتـی قابـل کـشت اسـت                         

 در استان های بوشهر و هرمزگان کـشت شـده و جـایگزین               هکتار 600هم اکنون جلبک دریایی در      

جلبک هـای دریـایی روی کانـال هـای پـساب ،             .  دامداری هاست    خوبی برای ذرت در جیره غذایی     

  .  تن محـصول دارد    80 تا   70حوضچه های پرورش ماهی و میگو نیز قابل کشت است و در هر هکتار               

 هزار کیلـومتر    2جلبک های دریایی در     :  ، گفت     روز است  45وی با بیان اینکه دوره رشد جلبک ها         

  .نوار ساحلی استان های سیستان و بلوچستان ، هرمزگان ، بوشهر و خوزستان تولید می شود

  )SCP(یاخته  پروتئین تک: ب

، ضایعات غنی شده، اسیدهای آمینه SCPهای افزودنی نظیر  تواند با تولید پروتئین بیوتکنولوژی می

های بهتر با استفاده از تغییر  کننده و همچنین با طراحی و تهیه علوفه هضم های کمک و آنزیم

. ای دام و کمبودهای آن را برآورده سازد ژنتیکی گیاهان و تعادل اسیدهای آمینه، نیازهای تغذیه

که یکی از دستاوردهای بیوتکنولوژی در ) SCP(های تولید پروتئین تکنولوژی یاخته  برخی روش

 : م و طیور استزمینۀ غذای دا

اصطالحی پذیرفته شده برای توده سلولی میکروبی است کـه بـه عنـوان              ) SCP(یاخته    پروتئین تک 

 توسط پروفـسور  1986این اصطالح برای اولین بار در سال . رود غذای انسان و خوراک دام به کار می      

اصطالح برای مادۀ با    این  . ، به کار برده شد    )MIT(کارول ویلسون در انستیتو تکنولوژی ماساچوست       

المللی شیمی محض و       درصد مناسب نیست و کمیتۀ تخمیر واحد بین        65محتوای پروتئینی کمتر از     

تـر   همچنین ناسب. کند  را برای چنین مواردی توصیه می"یاخته  تودۀ سلولی تک  "کاربردی، اصطالح   
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است، برای تودۀ سلولی محتوی پروتئین به دست آمـده از قـارچ، اصـطالح               

  . که اخیراً در بسیاری از منابع بکارگرفته شده است، استفاده شود"روتئین قارچیپ"

در اواسـط   . ها انجام شد     از مخمر توروال برای اولین بار در جنگ جهانی اول توسط آلمان            SCPتولید  

 هزار تـن    15 و جنگ جهانی دوم، این امر مورد توجه بیشتری قرار گرفت و تولید آن به                 1930سال  

 تیم تحقیقاتی شرکت نفت بریتانیا مشاهده کـرد کـه میکروارگانیـسم             1959در سال   . ل رسید در سا 

 SCP واحدی برای تولید  1965مورد مطالعۀ آنها قادر به رشد بر روی نرمال پارافین است و در سال               

ای با ظرفیـت       کارخانه 1976 تن در سال، طراحی و ساخته شد و در نهایت در سال              4000به میزان   

  .برداری قرار گرفت هزار تن در سال مورد بهرهصد 

که بخاطر دستیابی بـه سـرعت رشـد          (SCPای    دلیل محتوای باالی اسیدهای هسته      در آن زمان، به   

، امکان اسـتفاده از آن در خـوراک انـسان           )شود  سلولی تولید می    های تک   باالتر توسط میکروارگانیسم  

 مـیالدی   80 در اواسـط دهـه       ICIمکاری شرکت    در انگلستان با ه    RHMاما شرکت   . وجود نداشت 

 تولید کرد کـه سـاختاری شـبیه بـه گوشـت داشـته و        Quornپروتئین میکروبی تحت نام تجارتی      

ایـن  . شـد  ای تولیـد مـی    بر روی مواد نـشاسته Fusarium graminerarumتوسط رشد کپک

هـا     کمتری از باکتری   ای  محصول بخاطر استفاده از کپک که بطور طبیعی دارای محتوای اسید هسته           

 در فرآینـد تولیـد صـنعتی، دارای         RNAباشد و بخاطر اضافه کردن یک عملیـات بـرای کـاهش               می

باشد و لذا اسـتفاده از آن در خـوراک انـسان در انگلـستان مجـاز                   ای خیلی پایین می     محتوای هسته 

 از موفقیـت     تـن در سـال بـود و        1000،  1985تولید اولیه این محصول در سـال        . تشخیص داده شد  

  .کرد اقتصادی برخوردار شد، زیرا بجای کنجاله سویا با سویا و گوشت رقابت می
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Error!

  

 های انجام شده در داخل کشور  فعالیت

) هـای فنـی و اقتـصادی         بررسی بعد از ( از متانول مناسب بوده و توجیه اقتصادی آن نیز           SCPتولید  

بـرای  . مورد تایید قرار گرفته اسـت     ) وزارت جهادسازندگی (توسط شرکت تهیه، تولید و توزیع علوفه        

و دانـستن   ) بـا سـرعت رشـد و پـروتئین بـاال          ( در دست داشتن میکروارگانیسم مناسب       SCPتولید  

ن حـداکثر بـازدهی، در      برای بدست آورد  ) Continuous(بهترین شرایط رشد آن در حالت مداوم        

  . درجه اول اهمیت قرار دارد

. های اخیر در کشورهای خاورمیانه میزان تولید گوشت با سرعت زیادی افزایش یافته اسـت                طی سال 

یکی . باشد  این توسعه بطور عمده در تولید طیور بوده که از طریق تأسیس صنایعی با ظرفیت باال می                
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ایـن صـنعت، فقـدان خـوراک طیـور،        از موانع عمده موجـود در راه توسـعه          

  .باشد خصوصاً منبع پروتئینی است که در نهایت بر تامین پروتئین غذای انسان مؤثر می

با توجه به قابل دسترس بودن نفت خام، گاز و مشتقات آنها در منطقـۀ خاورمیانـه، تولیـد پـروتئین                     

 اطمینانی برای جبران کمبـود      یاخته از مواد خام مطمئن، مخصوصاً متانول، منبع مناسب و قابل            تک

این فرآورده جایگزین خوبی برای پـودر مـاهی در خـوراک            . پروتئین جهت خوراک دام و طیور است      

با توجه به کمبود پروتئین و محـدود بـودن امکانـات طبیعـی بـرای تولیـد آن،                   . باشد  دام و طیور می   

یابند، حائز اهمیـت خواهـد         تکثیر می  هایی که از مواد خام ارزان و فراوان         کارگیری میکروارگانیسم   به

  . بود

پذیر بـوده و در تعـدادی از کـشورها بـه حـد                 در مقیاس صنعتی امکان    SCPچنانچه ذکر شد تولید     

  : باشـد   هـای زیـر مـی       یاخته خصوصاً از متانول دارای مزیـت        تولید پروتئین تک  . شود  تجاری تولید می  

ــه -1 ــین  SCP تهیـ ــه زمـ ــام بـ ــواد خـ ــن مـ ــیع   از ایـ ــای وسـ ــدارد هـ ــاز نـ ــشاورزی نیـ   .  کـ

 ترکیب این مواد از نظر درصد پروتئین و اسیدهای آمینه ضروری با محصوالت کشاورزی و پـودر                  -2

  . کند ماهی برابری می

ــی    -3 ــوثر نمـ ــی مـ ــوی اقلیمـ ــرایط جـ ــام، شـ ــواد خـ ــن مـ ــروتئین از ایـ ــه پـ ــد  در تهیـ   . باشـ

ــی  -4 ــروتئین را مـ ــادی پـ ــدار زیـ ــدود مقـ ــاس محـ ــد و ذ  در مقیـ ــوان تولیـ ــودتـ ــره نمـ   . خیـ

باشـد،    های گیاهی و حیوانی که برای تهیه آنها احتیاج به صرف زمان زیادی می                برخالف پروتئین  -5

  .آید دست می تئین صنعتی بسیار سریع بهتمحصول پرو

  . ای ثــابتی دارد  بــازدهی تبــدیل سوبــسترا بــه محــصول زیــاد بــوده و خــواص فیزیکــی و تغذیــه-6

توان از نظر ژنتیکی تغییر داده و خواص مطلوبی بـه آنهـا             ستفاده را می  های مورد ا     میکروارگانیسم -7

  .داد
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  : اهمیت استراتژیک کاال در دنیای امروز8-1

هت ادامه حیات و سالمت افراد جامعه از نیازهای اجتناب ناپـذیر هـر              جتامین مواد غذایی مورد نیاز      

وابـسته هـستند، لـذا بعـضی از         درحال حاضر برخی کـشورها بـه واردات مـواد غـذایی              .جامعه است 

کمبود مواد غذایی درشرایط کنـونی   ،کشورها از این مسئله به عنوان حربه سیاسی استفاده می کنند 

دردنیا و توزیع نامناسب آن در کشورهای مختلف موجب ایجاد مشکل گرسنگی در برخـی کـشورها                 

یا بـا مـشکل کمبـود غـذا و           میلیون نفردردن  680شده ، به طوریکه براساس آمارهای رسمی بیش از          

گرسنگی مواجه هستند که با توجه به رشد جمعیت و محدودیت منابع آبـی ایـن مـسئله در آینـده                     

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

 2050هد گذشـت و در سـال         میلیارد نفر خوا   8/7 جمعیت دنیا از مرز      2025که با این روند تا سال       

 بسیاری از کشورهای در حـال       2025همچنین پیش بینی شده تا سال       .  میلیارد نفر می رسد    2/9به  

   میلیون نفر باشند100توسعه دارای جمعیتی باالی 

بنابراین افزایش جمعیت از یک طرف و وابستگی جوامع برای اداره امور کشورشان و همچنین تامین                

 عـه اسـت   مفی دیگر نشان دهنده اساسی بودن بحث تامین مواد غذایی در هر جا            امنیت غذایی از طر   

 ماتحقق دستیابی به امنیت غـذایی درکـشور  . که باید به صورت جدی مورد توجه دولت ها قرار گیرد    

منوط به امکان تامین مواد غذایی برای جمعیت موجود و جمعیت رو به رشد، تولید پایدار و مستمر،                  

  است مه اقشارجامعه به مواد غذایی و مطلوب بودن کیفیت امکان دسترسی ه

توجه به بخش کشاورزی  . است کشور   پرداختن به مسائل بخش کشاورزی از ضروریات اجتناب ناپذیر        

از ابعادی مانند ایجاد اشتغال، ایجاد عدالت اجتماعی ، حفظ محیط زیست، توسعه صنایع و غیره نیز                 

 لیدات غذایی با منـشاء دامـی از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت        امنیت غذایی تو  . حائز اهمیت است  
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تـاثیرات  ) کمبـود یـا ازدیـاد     ( کوچکترین تغییر در وجود این مواد در بـازار          

زیادی بر مسائل اقتصادی جامعه می گذارد به طوریکه تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و مـسئولین               

  سریعا معترض می شوند

. تقاضا جهت مصرف مواد غذایی با منشاء حیوانی افـزایش مـی یابـد             با ارتقاء وضعیت درآمدی مردم      

ضمن آن که افزایش جمعیت کشورها افزایش تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد که این امر با بـاال                    

. رفتن میزان درآمد مردم موجب افزایش تقاضا جهت مصرف مواد غذایی با منـشاء دامـی مـی شـود                   

ای تولید مواد غذایی با منشاء حیوانی را خوراک دام وطیور تـشکیل              درصد هزینه ه   70 تا   65حدود  

 می دهد، بنابراین هرگونه تغییر درقیمت خـوراک دام و طیـور تـاثیر زیـادی بـر هزینـه تمـام شـده                   

به هر میزان که قیمت خوراک دام و طیور و در نتیجـه آن قیمـت                 .تولیدات این بخش خواهد داشت    

 یابد دسترسی اقشار مختلف جامعه به این نوع مواد غـذایی بیـشتر    تمام شده تولیدات حاصله کاهش    

 می شود و به هر میزان که خوراک دام وطیور با کیفیت باال و بهداشتی ترعرضه شود فـرآورده هـای                    

  .حاصله نیز دارای کیفیت مطلوب تر خواهند بود

 قرمز و سفید و تخـم     شامل شیر، گوشت     های دامی   میلیون تن فرآورده   85/10در ایران جهت تولید     

 میلیون تن خوراک نیاز است و به همین جهت صنعت تولید خـوراک دام، طیـور و                  62مرغ به حدود    

و  یی برخوردار بوده و با توجه به نقشی که در افزایش تولیدات دامـی              آبزیان از اهمیت و جایگاه ویژه     

گـذاری   صـنعت حـاوی سـرمایه     پتانسیل موجود در ایـن      . وری دارد، باید مورد توجه قرار گیرد       بهره

های توانمنـد و     عظیم، تجهیزات پیشرفته، وجود دانش فنی و نیروی انسانی متخصص، وجود تشکل           

های کشاورزی از طرف دیگر، ایجاب میکند تـا خـوراک            منسجم از یک طرف و وفور بقایا و پسمانده        

ورد اسـتفاده قـرار گیـرد تـا         های روستایی م   ها به ویژه دام    آماده و فرآوری شده در جیره غذایی دام       

را افزایش و به اقتصاد ملی کمـک         های دامی  عالوه بر تولید خوراک با کیفیت و ارزان، تولید فرآورده         

  . کند
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  : کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده 9-1

از خوراک دام صنعتی مـورد      % 20تولید کننده خوراک دام حدود       بیست وپنج شرکت  

نیاز جهـان را پوشـش      % 8 می کنند تنها پنج شرکت از این تعداد          نیاز جهان را تامین   

این شرکتها معموال در پنج کشور مهم تولید کننده خوراک دام یعنی امریکـا،              .میدهند

تولیـد جهـانی    % 50این کشورها در مجموع     .ژاپن، چین، برزیل ومکزیک واقع شده اند      

 .خوراک دام را به خود اختصاص داده اند

.  از خوراک دام صـنعتی دنیـا را تولیـد مـی نماینـد               % 80 کارخانه   3000در مجموع     

خـوراک خـوک،     % 32خـوراک طیـور،     % 38تقسیم بندی خوراک دام صنعتی شـامل        

% 3خوراک انواع ماهی و میگـو و        % 3خوراک گاو گوشتی،  % 7خوراک گاو شیری،  % 17

  .مربوط به سایرگونه ها است

 طیور تاثیر منفی بر رشد تولید خـوراک دام          اگرچه در سال گذشته میالدی آنفلوانزای     

میلیون تن در سال    605بر جای نهاد، اما به دلیل رشد اقتصادی آسیا تولید آن از رقم              

علی رقم تاثیرمنفی آنفلوانزا بـر تولیـد        . رسید 2004میلیون تن در سال     615به    1997

  .ادامه یافت) برزیل و ارژانتین(منطقه آسیا، رشد تولید کماکان در آمریکای جنوبی 
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  :بیست و پنج تولید کننده برتردنیا
  

میزان تولید ساالنه بر 

  تن 1000حسب 

 نام شرکت مرکز مدیریت امریکا

16,800  
15,200  
12,000 

10,100 

7600 

USA  
Thailand  

USA  
USA  

Japan 

Cargill/Agribrands 

Charoen  pokphand (CP Group) 

Land O Lakes Purina  
Tyson Foods  
Zen-noh Co-operative 

5800  
4100 

3900 

3900 

3400 

 

Netherlands 

France  
UK  

Brazil  
USA  

 

Nutreco  
Ucaab Co-operative  
ABNA(Formerly ABN) 

Sadia 

Smithfield 

 
 

3300 

3200 

3200 

3100 

3000 

Brazil  
USA  

China  
Australia  

Netherlands  
 

Perdigao  
ADM Alliance Nutrition/AH&N  
Hope Group 

Ridley  
Provimi  

 

2800  
2600 

2600 

2400 

2400 

Mexico  
Denmark  

USA  
USA  
UK 

  Bachoco 

DLG  
Perdue Farms 

Gold Kist 

BOCM Pauls 

 
 
 

 
2300  
2300 

2200 

2200 

2200 

France  
USA  

France  
Netherlands  

Italy 

Evialis/uyomarc h  
J D Heiskell 

Glon Sanders  
Cehave Landbouwbelang 

  

، آمریکـای  132 ، آسـیا  140، اتحادیـه اروپـا   170نشان می دهد آمریکای شمالی  آمار اتحادیه اروپا

 میلیـون تـن از سـهم    25، خاورمیانه و آفریقـا  48 (EU) کشورهای اروپایی غیر عضو ،65التین 

   .خوراک جهان را به خود اختصاص داده اند تولید
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  :برزیل

 نوان یکـی از مهـم تـرین صـادرکنندگان گوشـت و تولیدکننـدگان      در حال حاضرموقعیت برزیل بع

بمـوازات   تولید چهل و هفت میلیون تن انواع خـوراک دام . خوراک دام دنیا در حال تقویت می باشد

و مـواد اولیـه    رشد روز افزون صادرات گوشت خوک و طیور باعث ارتقائ تجارت انـواع افزودنـی هـا   

دام در سـال   تجـارت مـواد افزودنـی خـوراک      FROST ش بر طبق گـزار (.خوراک دام شده است

سـال را شـامل     میلیـون دالر در 1/383 سودی معادل 2012 و تا سال 8/277 منافعی حدود 2005

  .)خواهد شد

  میلیون تن بالغ می شود و مصرف سرانه61به % 30 با رشد 2012برزیل تا سال  دام تولید خوراک 

  .ت سال آینده می رسد کیلو گرم در بیس37گوشت برزیل به 

% 35صادرات فرآورده های طیور با رشـد  . مالحظه صنعت طیور را رقم زد  موفقیت قابل2005سال 

 میلیارد دالری را برای برزیل رقـم  5/3 کشور جهان ارسال شد و در آمد 142به  نسبت به سال قبل

  .لو گرم رسید کی4/35به % 69/4عین حال سرانه مصرف داخلی گوشت طیور با رشد  در. زد

 :آلمان 

کارخانه  208 تعداد 2004 – 2005بر طبق آمار منتشره از سوی تعاونی خوراک دام آلمان در سال 

 .احداث شـده انـد    کارخانه در شرق آلمان80 کارخانه در جنوب و 89خوراک دام در منطقه شمال

 هـزار تـن در سـال    10از   کارخانه آلمان باظرفیت بیش377 واحد تولیدی از مجموع 231پیش از 

ایـن  % 84میلیون تن بـوده و   66/19 آلمان معادل 2004 – 2005مجموع تولید سال . فعال هستند

براسـاس  . مناطق شرقی تولید می گـردد  باقیمانده در% 16تولید مربوط به مناطق شمال و جنوب و 

  .ر می گیردتن از تولیدات فوق را در ب  میلیون5/26 خوراک خوک 8/12آمار فوق خوراک گاو 
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   نیاز به واردات خوراک دام–بنگالدش 

تولیـد ایـن    میـزان . علی رغم اینکه بنگالدش بیش از دو میلیون تن خوراک طیور در سال نیاز دارد

صنعت خـوراک دام   فقدان سرمایه گذاری داخلی در زمینه. این مقدار است% 20کشور صرفا معادل 

کـشور بـه واردات    مـره عوامـل مهـم وابـستگی ایـن      در ز1991و رشد تقاضای بخش طیور از سال 

کیلوگرم پاکستان  2 مصرف سرانه ساالنه گوشت طیور در کشور بنگالدش معادل. خوراک دام است

آمار نـشان مـی دهـد در    . است  کیلو گرم گزارش شده33 کیلو گرم ومالزی 14 کیلو گرم ، تایلند 4

مـادر و هچـری در ایـن کـشور      احـد مـرغ   و136 هزار فارم پرورش مرغ گوشـتی ،  160حال حاضر 

  .فعالیت می نمایند

  تقاضای افزایش واردات ذرت توسط تولیدکنندگان خوراک دام-فیلیپین 

سـال    میلیون تن انواع خوراک دام صنعتی باعث می گردد تا کـشور فیلیپـین جهـت   8تولید ساالنه 

تعاونی تولید  ن مطلب را معاونای.  میلیون تن ذرت برنامه ریزی نماید3/1جاری در خصوص واردات 

کـشور فیلیپـین   .نمـود  کنندگان خوراک دام کشور فوق در چهارمین کنگره بین المللی ذرت مطرح

داخلی باضافه شـرکت هـای    مجموعه ای از شرکت های.  تولید کننده خوراک دام دارد700بیش از 

 ,San Crop, Cargill Philippines, Swift Food, Tysonو :خارجی شامل

GeneralMillingCrop پروتئینـی را   مجموعا رشد سه درصدی ساالنه مصرف فرآورده های

تـن اسـت کـه      میلیـون 3/4در عین حال مصرف ذرت در صنایع خوراک معادل . مدیریت می کنند

  . میلیون تن آنرا از منابع داخلی تامین می نماید5/3دولت صرفا 

   افزایش واردات –مکزیک 
رسید و   میلیون تن5/20 به 22 از رقم 2004 تولید ذرت مکزیک که در سال با توجه به رشد منفی

میلیـون تـن    همچنمین رشد منفی تولید سورگوم ، این کشور طی سال آتی نیـاز بـه واردات شـش   

  .ذرت از آمریکا خواهد داشت
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  دانمارک 

خواهـد    تـن  میلیـون 94/5نسبت به سال قبل به رقم % 3تولید خوراک دام این کشور با رشد منفی 

   .رسید

  :  شرایط صادرات 10-1  

صدور انواع خوراک دام و طیور و ماهیان، کنجاله سـویا، کـاه، یونجـه،               بر طبق اعالم وزارت بازرگانی      

هـای   علوفه و مالس چغندر قند با رعایت سایر مقـررات مربـوط بـه آنهـا، نیـاز بـه مجـوز وزارتخانـه                       

  .جهادکشاورزی و بازرگانی ندارد

  عرضه و تقاضا وضعیت -2
 پیش بینی تولید و مصرف جهـانی شـیر از    FAO/IFPRI/ILRIبر طبق مطالعات مشترک     

. افـزایش مـی یابـد     2020 میلیون تن در سال      700 به   2000 میلیون تن در سال      586سطح  

ضـمنا تولیـد    .  میلیون تن افزایش مـی یابـد       300 میلیون به    233این رقم در مورد گوشت از       

بر اساس رشـد مـصرف منـابع        . مواجه می باشد  % 30ع زمانی با رشد     تخم مرغ در همین مقط    

ده کـشور  . پروتئینی حیوانی میزان تولید خوراک جهان نیز با روند متغییر مواجـه مـی باشـد         

 کـشور جهـان     50به تعبیر دیگر    . بیش از شصت درصد خوراک دام جهان را تولید می نمایند          

   نشان دهنده آمار مرتبط می باشدجداول زیر. ظرفیت تولید می باشند% 90صاحب 
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  )Feed International 2002(مجموع خوراک دام صنعتی تولید شده 
 جمعیت جهان سال

  خوراک دام تولید شده
 میلیون تن

1975 4,1 290 

1985 4,9 440 

1995 5,6 590 

1997 5,8 605 

1999 6 586 

2001 6,2 597 

  

 مختلف خوراک دام تولید شده در کشورهای 

 )میلیون تن(میزان تولید خوراک  کشور

 142 آمریکا

 58 چین

 35 برزیل

 23 ژاپن

 23 فرانسه

 20 کانادا

 20 مکزیک

 18 آلمان

 17 اسپانیا

 15 هلند

 5 هند

 6 تایلند

 2 ایران

Feed International 2002  
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   بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید-2- 1
  

  ضعیت تولید کارخانجات و کارگاههای خوراک دام کشور تعداد، ظرفیت و و

  ظرفیت تولید  تعداد اشتغال  تعداد واحدها  نام استان  ردیف
  313985  207  25    شرقی آذربایجان  1
  137000  183  6   غربی آذربایجان  2
  155540  116  6  اردبیل  3
  164380  176  8  اصفهان  4
  18500  43  3  مایال  5
  989430  719  30  تهران  6
  21000  84  3   بختیاری چهارمحال  7
  13500  15  1   جنوبی خراسان  8
  475000  380  21   رضوی خراسان  9
  6000  8  1   شمالی خراسان  10
  37700  305  5  خوزستان  11
  11150  47  3  زنجان  12
  116170  117  11  سمنان  13
  190650  63  5   و بلوچستان سیستان  14
  654500  1317  8  فارس  15
  257100  589  8  قزوین  16
  201500  68  5  قم  17
  61480  32  3  کردستان  18
  64000  67  6  کرمان  19
  148840  104  7  کرمانشاه  20
  138700  125  3  گلستان  21
  16000  61  3  گیالن  22
  36500  53  5  لرستان  23
  353500  224  9  مازندران  24
  40000  27  2  مرکزی  25
  24300  116  3  هرمزگان  26
  36700  86  4  همدان  27
  106500  118  6  دیز  28
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   وضعیت طرح های جدید-2-2
  ظرفیت تولید  تعداد اشتغال  تعداد واحدها  نام استان  ردیف

  998600  1545  53    شرقی آذربایجان  1
  998600  1358  55   غربی آذربایجان  2
  48500  44  4  اردبیل  3
  272800  791  23  اصفهان  4
  102050  378  12  مایال  5
  1269480  1716  59  تهران  6
  90000  292  8   بختیاری چهارمحال  7
  393600  237  8   جنوبی خراسان  8
  1674300  1303  64   رضوی خراسان  9
  170000  71  3   شمالی خراسان  10
  773000  895  23  خوزستان  11
  243900  879  11  زنجان  12
  406250  575  36  سمنان  13
  16100  316  15   و بلوچستان سیستان  14
  939500  2244  59  فارس  15
  719419  1268  44  قزوین  16
  231500  116  8  قم  17
  54000  38  4  کردستان  18
  228040  519  30  کرمان  19
  324000  288  15  کرمانشاه  20
  483000  517  23  گلستان  21
  214500  345  8  گیالن  22
  96400  238  13  لرستان  23
  925500  1847  61  مازندران  24
  102800  279  21  مرکزی  25
  192246  1111  15  هرمزگان  26
  289500  399  13  همدان  27
  140500  338  29  دیز  28
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   بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم-3-2
میزان تولید داخلی خوراک  ......) شیر ، گوشت و(با توجه به افزایش مصرف سرانه فرآورده های دامی 

به واردات خوراک دام ضروری بوده است که نمودار های آن بوده لذا نیاز میزان مصرف کمتر از دام 

  : زیر بیانگر این موضوع میباشد

  

   بررسی روند مصرف ازآغاز برنامه سوم-4-2
  میلیـون و 5، 86سـال   بر اساس گزارش رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران در هفت ماه نخست

کـشور    میلیون دالر وارد107و  میلیارد 2 تن انواع محصوالت کشاورزی به ارزش 200هزار و  636

ایـران، در   بـر اسـاس آمـار گمـرک جمهـوری اسـالمی        هزار تـن ذرت 840میلیون و 1 .شده است

برای مصرف مرغداریها  ای  هزار تن ذرت دانه9/839مقدار یک میلیون و و 1386فروردین تا مهر ماه 

 3/32ای و رشـد   دانـه فلـه    درصـدی واردات ذرت 5/23وارد کشور شده است که با توجه بـه رشـد   

تولید داخلی ذرت دانه ای، به نظر  بندی در سال جاری نسبت به سال قبل و نیز درصدی ذرت بسته

بـر اسـاس ایـن     .نیاز مرغداریها داشـته باشـند   رسد، مرغداران نباید مشکلی در تامین ذرت مورد می

میلیـون   8/183 رزش هزار تن کنجاله سویا برای خوراک دام به ا3/628گمرک جمهوری اسالمی 

شهرستانها بـه   297  سنت معادل30دالر وارد کشور شده است، ارزش هر کیلوگرم سویای وارداتی 

 کمبود علوفه دام به حدی باعث افزایش قیمت شـد   همچنین افزایش یافته است  تومان300حدود 

  صرفه اقتصادیکیلوگرم علوفه معادل یک لیتر شیر خام شده و صنعت دامپروری را از که قیمت هر

 7/177ارزش   هزار تن روغن خام سـویا بـه  7/241امسال همچنین : گمرک اعالم کرد.انداخته است

بندی شـده   بسته  هزار تن دانه ذرت9/422میلیون تن وارد کشور شده است، همچنین در این مدت 
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 5/140در ایـن مـدت      .  میلیون دالر وارد کشور شده اسـت       9/105به ارزش   

  . میلیون دالر وارد کشور شده است105خام دانه آفتابگردان به ارزش تن روغن  هزار

  

  

  
   بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم-2- 5
  

با توجه به آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران آماری در خصوص صادرات این محصول در دست 
  . نمیباشد

  
  

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

با توجه به نیاز داخلی کشور و افزایش میزان تقاضا در کشور و همچنین حمایت های دولت در 

جهت افزایش تولید خوراک دام همچنان میزان تقاضا ی داخلی بیشتر از عرضه آن میباشد لذا تولید 

ز خودکفایی نرسیده این محصول تنها نیاز به واردات آن را کمتر از سابق کرده است لذا هنوز به مر

  .ایم تا بتوان دیدگاه صادرات را در خصوص آن اعمال نمود 
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   بررسی اجمالی تکنولوژی-3
 تولیـد  برای ، دام خوراک تولید کارخانجات تمام در مشابهی روش از کلی طور به

 دو به و متفاوت حدودی تا آن نهایی محصول فقط که شود می استفاده دام خوراک

 و ای حبـه  صـورت  بـه  دام خـوراک  البتـه  که دارد وجود ای حبه و آردی صورت

 شرح به خالصه طور به آن تولید فرایند و است تر متداول بسیار )شده فشرده (پلت

  :است زیر

  سیستم دریافت مواد  اولیه  - 1

 سیستم آسیاب  - 2

 سیستم قسمت بندی و مخلوط کردن - 3

 سیستم پلیتینگ  - 4

 سیستم بسته بندی  - 5

 مـی  اسـتفاده  آن از دام خوراک تولید کارخانجات اکثر در تاعمد که روش این در

 ، ذرت برنج، سبوس ، گندم سبوس جمله از دام خوراک تهیه اولیه مواد ابتدا شود

 در ، دارد کـردن  سـیاب  آ بـه  نیـاز  که..  و چغندر تفاله ، سین نیا جو، باگاس،

 بـه  مـواد  ایـن  سپس شوند، می تبدیل پودر به و شده آسیاب صنعتی های آسیاب

 شـده  مـیکس  یکـدیگر  با میکسرها در ها مکمل انواع جمله از افزودنی مواد همراه

 دسـتگاه  توسـط  بعـد  مرحله در . باشد می شدن حبه به وتبدیل کردن پلت وآماده

 بـر  و گراد سانتی درجه 90 حدود تا حرارت و فشار تحت مواد این کاندیشنر پلت

 توسط نهایت در و شوند می تبدیل لتپ به متفاوت های قطر با خوراک نوع حسب

  گردد می بندی بسته آماده و شده خنک موجود های کوئل فن
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  خط تولید کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان
!

  

  و ضعف تکنولوژی مرسوم تعیین نقاط قوت -4
تولید در خوراک دام یکسان میباشد تنها سطح تکنولوژی موجود تکنولوژی همانطور که بیان شد 

متفاوت میباشد که منجر به تولید محصوالت با کیفیت میباشد با حجم سرمایه گذاری متفاوت 

  ..میباشد
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  بخش مالی

  محصول تولیدی
 ردیف نام محصول ظرفیت تولید واحد

 1 انواع خوراک دام  24000 تن

 جمع کل 24،000

  :برآورد هزینه ثابت - 1
  هزینه های سرمایه ای

 

 )هزاریال(مبلغ 
شماره 
 یادداشت

 شرح

 زمین 1-1 2،020،000

 محوطه سازی 1-2 3،500،000

 ساختمان سازی 1-3 6،425،000

 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی 1-4 1،894،463

 تاسیسات 1-5 1،413،000

 وسائل حمل و نقل 1-6 120،000

 ) درصد هزینه های ساختمان اداری30 الی 20(وسائل دفتری 1-7 93،750

 ) در صد اقالم باال10(پیش بینی نشده 1-9 1،546،621

 جمع  17،012،834

 هزینه های قبل از بهره برداری 1-8 198،000

 جمع کل 17،210،834



                 
 شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

 ٤١

 بررسی فنی

  زمین               1- 1
 .زمین مورد نظر برای طرح شهرک صنعتی اهواز در نظر گرفته شده است

  

 توضیحات
هزار (قیمت کل
 )ریال

قیمت 
 واحد

)متر مربع(مساحت 

  2،020،000 202،000 10،000 

  2،020،000 0 10،000 

  
  

   محوطه سازی- 2-1

 )هزارریال(کل هزینه
قیمت 
 واحد

مقدا ر کار
 متر مربع

 شرح کار

 خاکبرداری و تسطیح 10،000 250،000 2،500،000

 حصار کشی 500 250،000 125،000

 آسفالت و پیاده رو سازی 1،500 250،000 375،000

ایجاد فضای سبزو روشنائی 2،000 250،000 500،000
 جمع کل 3،500،000
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  ساختمان سازی3-1
یش بینی شده   طراحی گردیـده اسـت سـاختمانهای            ساختمانهای طرح براساس  اصول پ     

اصلی از نوع سوله  و سایر ساختمانها نیز با کیفیت مرغوب از نوع اسکلت فلز پیش بینـی                   

  .گردیده است

 
 

 آل هزينه
  

 (هزارريال)
مشخصات قيمت واحد

 فني

مساحت
متر 
 مربع

نوع ساختمان  شرح

 سالن تولید سوله 1،000   2،000،000 2،000،000

 )مواد اولیه(انبار  سوله 1،000   1،800،000 1،800،000

 )مواد محصول(انبار  سوله 1،000   1،800،000 1،800،000

 اداری اسکلت فلزی 150   2،500،000 375،000

 آشپزخانه اسکلت فلزی 25   1،500،000 37،500

 رخت کن و نمازخانه اسکلت فلزی 50   2،000،000 100،000

 سرویسها اسکلت فلزی 50   2،500،000 125،000

 ساختمان نگهبانی اسکلت فلزی 75   2،500،000 187،500

 جمع کل 6،425،000
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   ماشین آالت تولید مورد نیاز در طرح1- 4

 هزارریال از تنوع زیر برخوردار است1894463ماشین آالت وتجهیزات طرح به ارزش 

قیمت 
 کل

قیمت 
 واحد 

تعداد محل تامین ردیف ام ماشینن

 1 آسیاب ضربه ای 4 داخلی 46،000،000 184،000
 2 نوار نقاله 4 داخلی 23،000،000 92،000
 3 الک 2 داخلی 57،500،000 115،000
 4 مخلوط میکسر  2 داخلی 86،250،000 172،500
 5 باال بر  2 داخلی 57،500،000 115،000
 6 اد اولیهمخزن مو 6 داخلی 46،000،000 276،000
 7 سیلوی ذخیره محصول 6 داخلی 34،500،000 207،000
 8 تجهیزات بسته بندی 2 داخلی 138،000،000 276،000
 9 تجهیزات کنترل 1 داخلی 57،500،000 57،500
 10 وسائل آزمایشگاهی 1 داخلی 86،250،000 86،250
 11 کانوایر 1 داخلی 23،000،000 23،000
 12 ابزار آالت کارگاهی 2 داخلی 100،000،000 200،000
 13 هزینه نصب و راه اندازی 1 داخلی   90،213

1،894،463 

1،894،463 
 جمع کل ماشین آالت و لوازم آزمایشگاهی
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   تاسیسات طرح5-1
قیمت 

 )هزارریال(
 شرح مشخصات فنی

 تاسیسات و گرمایش سالنهای  20،000

 کشه های مربوطه اینچ و لوله 1کنتور آب  100،000

 سیستم گرمایش و سرمایش 100،000

 KW 150هزینه انشعاب برق و لوازم اندازه گیری تابلو  150،000

 سیستم حفاظتی ؛ایمنی 100،000

 سيستم اطفاء حريق 110،000

 هزينه ترانس ولوازم جانبی 103،000

 لوله کشی گاز  400،000

 هزار ليتری١٠منبع ذخيره  20،000

  ليتری٤٠٠٠منبع ذخيره سوخت  10،000

  تنی٥٠باسکول  ٣٠٠،٠٠٠

 جمع کل 1،413،000
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 ماشین آالت حمل و نقل1- 6

                 هزارریال وسائل نقلیه و گذاشت و برداشت به شرح زیر است                         120000000مبلغ   

قیمت کل قیمت واحد مشخصات 
 فنی

تعداد  نام ماشین

 وانت نیسان 1   120،000،000 120،000

 جمع کل 120،000

  

   ملزومات اداری7-1
 هزارریال ارزش اثاثیه و لوازم اداری شامل میز و صندلی و تاسیسات 93750مبلغ 

  مخابراتی وکامپیوتر وسایر ملزومات اداری می باشد

  هزینه های قبل از بهره برداری8-1
 

 شرح   )هزارریال(مبلغ 

 هزینه های تاسیس و اخد مجوزهای مربوطه ---------------------- 1000
 هزینه های خدمات مشاوره ای ---------------------- 10000
 هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان طرح ---------------------- 100000
 هزینه سفر و ماموریت و ایاب وذهاب ---------------------- 10000
 هزینه پست تلگراف و تلفن ---------------------- 2000
 هزینه ملزومات اداری و چاپ و تکثیر ---------------------- 4000
 هزینه پذیرائی و تشریفات ---------------------- 1000

 هزینه تحقیقات ---------------------- 30000
 هزینه مالی دوران مشارکت   0

 ه اندازی و تولید آزمایشگاهیهزینه را   30000
 سایر هزینه ها   10000

198000   
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  سرمایه در گردش طرح و سرمایه کل و نحوه تامین منابع مالی -2

با توجه به اهمبت فعالیت تو لیدی طرح و نیاز شرکت به ذخیره :سرمایه در گردش طرح 1-2

رمایه در گردش طرح را در سازی مواد و پوشش سایر هزینه های جاری طرح جدول زیر س

 سال اول بهره برداری مشخص می سازد

  
مبلغ 

 )هزارریال(
 ردیف جزء سرمایه در گردش میزان و شرح هزینه

 1 )تنخواه گردان(وجه نقد   روز هزینه دستمزد و سوخت وانرژی30 163021

 2 )فروش نسیه(حسابهای دریافتی  روز هزینه های تولید30 19847584

 3 کاالهای ساخته شده روز هزینه های تولید30 19847584

 4 کاالهای در جریان ساخت  روز هزینه های تولید5 3307931

 5 مواد اولیه داخلی روز قیمت مواد اولیه15 9171480

 6 پیش پرداختها روز قیمت کل مواد اولیه10 6114320

 7 جمع کل 58،451،919
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با احتساب بار : گذاری کل طرحسرمایه   : سرمایه گذاری کل طرح2-2

مالی سرمایه گذاری ثابت طرح و سرمایه در گردش آن در سال اول  بهره برداری به شرح 

 .جدول زیر می باشد

)هزارریال(مبلغ   شرح
 جزء سرمایه در گردش 58451919

 سرمایه ثابت طرح 17210834

 جمع کل 75662753

  هزینه های تولید سالیانه-3

 شرح یادداشت )لهزارریا(مبلغ 

 مواد اولیه 3-1 183،429،600

 هزینه حقوق و دستمزد 3-2 1،333،220

 هزینه انرژی مصرفی 3-3 296،985

 هزینه تعمیر و نگهداری 3-4 774،597

  در اقالم باال5هزینه پیش بینی نشده    9،291،720

 هزینه اداری و فروش   1،951،261

 هزینه تسهیالت مالی 3-5 0

  هزارم سرمایه کل2هزینه بیمه کارخانه    34،026

 هزینه استهالک 3-6 1،324،831

39،600 
 در صد استهالک 20

 ساالنه
 هزینه استهالک قبل از بهره برداری

    

 جمع کل 198،475،840
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  مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز3- 1

مصرف  محل 
 )هزارریال(هزینه کل 

هزینه 

 واحد
واحد

تامین ساالنه
 وادنام م

ردیف
 

 1 3خرمای درجه  ایران 3،000 تن 7،000،000 21،000،000

  ٢ جو ایران 4،800 تن 1،800،000 8،640،000
  ٣ سبوس گندم ایران 2،880 تن 1،600،000 4،608،000
  ٤ ضایعات گندم ایران 5،280 تن 700،000 3،696،000
  ٥ ذرت ایران 4،320 تن 3،700،000 15،984،000

  ٦ پودر گوشت ایران 240 تن 2،750،000 660،000
  ٧ پودر ماهی ایران 1،200 تن 1،600،000 1،920،000
  ٨ کود مرغی ایران 4،800 تن 270،000 1،296،000
  ٩ اوره ایران 200 تن 900،000 180،000
  ١٠ کربنات کلسیم ایران 220 تن 600،000 132،000
  ١١ نمک ایران 120 تن 380،000 45،600
  ١٢ انواع ویتامین ایران 10 تن 11،000،000 110،000
 13 کیسه پلی پروپیلن ایران 10 تن 15،800،000 158،000

 14 سایر ایران 500،000 تن 250،000 125،000،000

 جمع کل مواد اولیه 183،429،600
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   نیروی انسانی مورد نیاز -2-3
  

جمع حقوق
حقوق 
 سالیانه

حقوق 
تعداد اهیانهم

 
تحصیالت  نیروی مورد نیاز

ردیف
 

 اداری          
 1 حسابدار لیسانس 1 2،500،000 44،500،000 44،500
 2 نگهبان دیپلم 1 2،200،000 39،160،000 39،160

 3 کارمند دفتری فوق دیپلم 1 2،200،000 39،160،000 39،160

 4 رسنل خدماتیپ دیپلم 1 2،200،000 39،160،000 39،160

 جمع 4      

 جمع حقوق اداری 122،820

 تولید          
 1 مدیر  لیسانس 1 8،000،000 142،400،000 142،400

 2 )مسئول فنی(مدیر تولید  لیسانس 1 6،000،000 106،800،000 106،800

 3 پرسنل کنترل کیفیت فوق دیپلم 2 2،500،000 44،500،000 89،000

 4 پرسنل تعمیرات فوق دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

 5 سرپرست تولید فوق دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

 6 کارگر ساده ابتدائی 20 2،200،000 39،160،000 783،200

      26   
 جمع حقوق تولید 1،210،400

 جمع کل 30     1،333،220
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  انرژی مصرفی3-3

  هزینه کل

 )ریالهزار (
هزینه واحد

مصرف 

 ساالنه
مصرف روزانه  شرح واحد

  آب مصرفی متر مکعب 300 90،000 1،200 108،000

 برق مصرفی کیلو وات بر ساعت 500 150،000 500 75،000

 مازوت لیتر 0 0 220 0

 گاز متر مکعب 2،500 750،000 138 103،500

 بنزین لیتر 30 9،000 1،000 9،000

 گازوئیل لیتر 30 9،000 165 1،485

سوخت 

 جمع کل 296،985

  روز می باشد300روز کاری معادل 

  برآورد هزینه تعمیر و نگهداری4-3

هزینه تعمیرات سالیانه 
 )هزارریال(

ارزش دارائی  درصد  شرح

 محوطه سازی 3،500،000 2 70،000

 ساختمان 6،425،000 2 128،500

 شین آالت و تجهیزات و وسائل آزملیشگاهیما 1،894،463 5 94،723

 تاسیسات 1،413،000 10 141،300

 وسائل حمل و نقل 120،000 10 12،000

 لوازم اداری و پیش بینی نشده 1،640،371 20 328،074

 جمع کل 774،597



                 
 شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان

 ٥١

 
  
  
  هزینه استهالک5-3
 

  هزینه استهالک سالیانه
 )هزارریال(

درصد  شرح )هزارریال(ارزش دارائی

 محوطه سازی 3500000 8 280000

 ساختمان سازی 6425000 8 514000

 ماشین آالت و تجهیزات  1894462,5 10 189446,25

 تاسیسات 1413000 8 113040

 وسائل حمل و نقل 120000 20 24000

 وسائل دفتری 93750 20 18750

 پیش بینی نشده 1546621,25 12 185594,55

    

 کلجمع  1324830,8
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  سایر محاسبات مالی-4
 

درصد هزینه کل هزینه متغیر هزینه ثابت درصد مبلغ  مبلغ
 شرح هزینه

 مواد اولیه 183429600 100 0 0 183،429،600

 هزینه حقوق و دستمزد 466627 35 866593 65 1،333،220

 هزینه انرژی مصرفی 237588 80 59397 20 296،985

 هزینه تعمیر و نگهداری 619677,9 80 154919,5 20 774،597

 هزینه پیش بینی نشده 7897962,101 85 1393758 15 9،291،720

 هزینه اداری و فروش 1951261,225 100 0 0 1،951،261

 هزینه تسهیالت مالی 0 0 0 100 0

 هزینه بیمه کارخانه 0 0 34025,67 100 34،026

 ستهالکهزینه ا 0 0 1324831 100 1،324،831

 هزینه استهالک قبل از بهره برداری 0 0 39600 100 39،600

 جمع هزینه های تولید 194602716,2   3873124   198،475،840

 فروش کل معادل 214353907,4
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: در صد نقطه سر به سر )) / هزینه ثابت هزینه متغیر(-)کل فروش )) : 20 

: سود و زیان ویژه : های تولیدیجمع هزینه  - فروش کل 15،878،067 

: نرخ بازدهی سرمایه : کل سر مایه گذاری / سود و زیان ویژه+ هزینه تسهیالت مالی 21 

: ارزش افزوده ناخالص : تعمیر و نگهداری+انرژی مصرفی+مواد اولیه - فروش کل 29،852،725 

:  ارزش افزوده خالص : هره برداریاستهالک قبل از ب+استهالک - ارزش افزوده ناخالص 28،488،294 

:  نسبت ارزش افزوده ناخالص به فروش : فروش کل / ارزش افزوده ناخالص 14 

:  به فروشنسبت ارزش افزوده خالص  : فروش کل / ارزش افزوده خالص 13 

: نسبت ارزش افزوده به سرمایه گذاری کل : سر مایه گذاری کل / ارزش افزوده ناخالص 39 

: ت سرانهسر مایه ثاب : تعداد پرسنل / سرمایه ثابت 506،201 

: کل سر مایه سرانه : تعداد پرسنل / کل سر مایه گذاری 2،225،375 

: نرخ بازدهی سرمایه : کل سر مایه گذاری / سود و زیان ویژه+هزینه تسهیالت مالی 21 

: دوره برگشت سر مایه : +یاستهالک قبل از بهره بردار / کل سر مایه گذاری 4 

سود+هزینه تسهیالت مالی+استهالک                
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   وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی-4
با توجه به تاکید دولت از یک طرف  به استفاده از شیر و فـرآورده هـای لبنـی در سـبد                       

غذایی خانواده های ایرانی و افزایش فرهنگ مصرف این محصوالت توسط خـانواده هـای               

 و همچنین افزایش کارخانجات فرآوری محصوالت دامی ، رعایت اصـول            78ال  ایرانی از س  

تغذیه دام و طیور بر مبنای استانداردهای بین المللی برای افزایش کیفیت انواع محصوالت              

دامی پررنگ تر از قبل نمود پیدا کرده است که در ایـن راسـتا عـالوه صـدور مجوزهـا و                      

وزارت صـنایع  (ی جدید توسط سازمان های مربوطه  حمایت های الزم برای احداث واحد ها      

ارگان های دولتی نیز مامور ثابـت نگـه داشـتن قیمـت اقـالم               ) و معادن ،جهاد کشاورزی   

  وارداتی خوراک دام شده اند که از جمله میتوان به پشتیبانی امور دام اشاره کرد

  پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح-5
 کنجاله شکر، نی ، چغندر های تفاله جمله از دام خوراک اولیه مواد بیشتر
 شـود  می یافت هایی شهر در گردان ،آفتاب پنبه تخم ، جو ، سویا های
 افـزون  رونـق روز  بـه  توجه با دارد، وجود فوق محصوالت کشت امکان که

 اسـتانهای  لـذا  شـود  می یافت ها شهر اکثر در ها وتفاله آخال این کشاورزی

 ،گـیالن   ن، بوشهر، سیـستان بلوچـستان، فـارس، کرمـان         خوزستان، هرمزگا پیشنهادی  

  .،مازندران میباشد
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 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی  و پیشنهاد نهایی در -6

  مورد احداث واحدهای جدید
  : ساالنه میلیون ها دالر ارز جهت واردات موادی شامل

از کـشور     آن ر و مـواد مکمـل     دام و طیـو    انواع پروتئین های مصرفی انـسان،      خوراک دام و طیور،     -

خارج می شود و این روند هر سا له سیر صعودی به خود می گیرد، این در حالیست کـه حجـم دور                       

این مسئله زمـانی اهمیـت خـود را نـشان           . ریز ضایعات کشاورزی در مزارع کشور قابل تأمل میباشد        

ی تأمین مواد مـذکور بـرای   میدهدکه بدانیم ضایعات و پسماندهای مزارع در دیگر کشورها منبع اصل         

در تمامی فراینـد هـای کـشاورزی و صـنایع مربوطـه      . صادرات به ایران وکشورهای مشابه می باشند      

مـی    محصوالت جانبی نیز تولید می شود که حجم وسیعی را شامل           ،عالوه بر تولید محصوالت اصلی    

ود دارد، بـسیاری از     و به علت این که محدودۀ وسیعی برای به کـارگیری ایـن محـصوالت وجـ                 گردد

 بگونـه ایکـه در      ،کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، ارزش باالتری را برای آنها در نظرمـی گیرنـد               

ز طرفی براساس آمارهـای موجـود در        ا. بعضی موارد از محصول اصلی نیز بسیار با ارزش تر می باشد           

در مراحل مختلف از بین مـی        نیمی از محصوالت کشاورزی بدون اینکه به مصرف برسد           ایران تقریباً 

روند و صنایع تبدیلی موجود در ایران به آن حد از رشـد نرسـیده کـه بتوانـد از تمـامی اجـزاء یـک                          

کلیه اقـالم وارداتـی مـذکور و        ،  همانطور که ذکر شد   . محصول کشاورزی بهره مناسب و کامل را ببرد       

عات و محصوالت جانبی کـشاورزی      پر ارزش دیگر در حال حاضر در سراسر دنیا از ضای             صدها ماده   

و طی یک برنامه منسجم در صنایع تبدیلی تولید می شوند و با توجه به آمار و ارقام مربوط به حجم                     

مواد مذکور در ایران در صورت داشتن برنامه ای مدون و ساز و کار مناسب در جهت برنامـه ریـزی،                     

 از ایـن مـواد کـه در اکثـر مواقـع نیـز               تکنولوژی های نداشته و ساماندهی داشته ها می توان         کسب

مسایل زیست محیطی حادی را هم بدنبال دارد در جهت استفاده بهینه و تبـدیل آنهـا بـه مـواد بـا                       
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. ارزش گــامی در جهــت شــکوفایی اقتــصاد کــشاورز و کــشاورزی برداشــت

گزارشات منتشر شده جهانی نشان می دهـد کـه کـار بـر روی ایـن زمینـه یعنـی دسـت یـابی بـه                           

یندهایی مقرون به صرفه و قابل انجام جهت بازیافت و فـرآوری محـصوالت جـانبی و ضـایعات در          فرا

  سالهای اخیر رشد فراوانی داشته است 

از ضـایعات کارخانجـات تولیـد مـواد غـذایی       دام خوراک اولیه مواد بیشترلذا با توجه به اینکه .

 هـای  تفاله تهیه میشود ............یتون، ومانند کارخانجات تولید آبمیوه ،کنستانتره ، شکر ،روغن ز

 ،آفتـاب  پنبـه  تخـم  ، جـو  ، سویا های کنجاله شکر، نی ، چغندر (این کارخانجات 

 وجـود  محـصوالت  ایـن  کـشت  امکان شود می یافت کشور هایی شهر دراکثر  )گردان

 هـا  شـهر  اکثـر  در ها وتفاله آخال این کشاورزی افزون رونق روز به توجه با دارد،

  . لذا هنوز ظرفیت های خالی در اکثر استان های کشور موجود میباشد.شود می فتیا
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