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  مقدمه 

 انجام گذاري اقتصادي سرمايه هاي طرح اجراي از قبل كه است كارشناسي مطالعات سنجي، امكان مطالعات

 نتايج و گرفته قرار آناليز و مورد بررسي طرح اقتصادي و مالي و فني بازار، نگاه از مطالعات اين در . گيرد مي

 .گيرد مي قرار استفاده مورد گذاران گيري سرمايه تصميم براي مبنايي عنوان به آن از حاصل

 قالبدر  مطالعات اين . باشد مي شيردوش صنعتي توليد مقدماتي سنجي امكان مطالعات حاضر گزارش

 به مطالعه محصول مورد ابتدا ، فوق متدولوژي مطابق و است گرديده تهيه سنجي امكان مطالعات متدولوژي

 فني مطالعات ادامه در و خواهد گرفت صورت آن بازار روي الزم هاي بررسي سپس و شده معرفي دقيق طور

 هاي ظرفيت نهايت در و شده شناسايي نيز مورد نياز افزاري نرم و سخت امكانات و توليد چگونگي خصوص در

 آن از استفاده با تا شد خواهد ارائه و برآورد طرح براي اجراي نياز مورد گذاري سرمايه حجم و اقتصادي

 گذاري سرمايه انجام جهت در و كسب را نياز مورد اطالعات كليه محترم بتوانند مندان هقعال و گذاران سرمايه

 راستاي در كوچك هر چند كمكي مطالعات اين است اميد . نمايند اقدام شفاف و مسير باز ديد با اقتصادي

  . بياورد بعمل صنعتي كشورمان توسعه

   محصول يمعرف) 1

 يرسا با سهيمقا در تري تياهم با تبهمر يدارا ها يگيژو يبرخ سطهوان به رايازي اورشك بخش در يرورپدام 

 و ارزش انگريب يدامپرور داتيتول در رانيا انيجه گاهيجا به يه نگا. دشبا يم...  و يباغبان زراعت، يها شخربيز

 تيجمع درآمد در مهمي همنين اين زيربخش سهمچ. است بخش نيا تيفيك تقايار به افزون روز وجهت ضرورت

 يبررس .ديآ يم شمار به زين ورشك ياقتصاد يها بخش يرسا ياقتصاد پشتوانه و دارد ياورزشك بخش فعال

 مهارت و دانش ضعف ليدل به د،يولت يياكاران از يقسمت كه دهد يم نشان اريگاود يواحدهاي ديولت عملكرد

و قسمتي ديگر مربوط به عدم استفاده از تجهيزات روز مورد استفاده در دامپروي ها ي گاودار يواحدها شاغالن

  . است هدش منجر ربخشيز نيا يديولت محصوالت تيفيك و تيكم كاهش به سالهم اين و دشبا يم

  انواع شيردوشهاي صنعتي

شيردوش تجهيزاتي است كه عمليات شيردوشي دام را به صورت اتوماتيك انجام مي دهد و تنها وظيفه كاربر 

  .شستشوي پستان ها و تجهيزات و نصب دستگاه و جداسازي دستگاه در انتهاي كار مي باشد
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 ثابت شيردوشهاي - الف

 8 ،يواحد 6 ،يواحد 4 صورت به تواند يم هركدام كه باشند يم نصب قابل ليذ گروه 4 در ثابت يدستگاهها

 . دنگرد نصب يواحد  24 و يواحد 12 ،يواحد

 :يخط دستگاه -1- الف

 مشخصات و شود يم دونيب كي وارد واحد دو هر ريش كه باشد يم ساده اريبس عملكرد با ثابت دستگاه نوع نيا 

 كي وارد واحدها تمام ريش دستگاه نوع نيا در كه باشد يم دارا را اريس يدستگاهها مانند يعملكرد و يفن

 .گردد يتريل 300 مخزن

 :خودكار مهين دستگاه -2- الف

 كي به لياست ريش انتقال يها لوله توسط كياتومات صورت به واحدها تمام ريش دوشش، از پس دستگاه نيا در

 كن سرد ريش به) milk pomp(ريش پمپ كي توسط آنجا از و شود يم وارد لياست اي يا شهيش وريسير

 خودكار صورت به دستگاه دوشش، از پس و بوده شستشو يها جتر به مجهز دستگاه نيا. ابدي يم انتقال

 كاپ ،يبرق پولساتور ل،ياست cc300 يخرچنگ شامل دستگاه نيا در شده استفاده قطعات. گردد يم شستشو

 جتر ل،ياست شستشو و ريش انتقال يها لوله ،يخارج نريال ،)ليوراستيسير اي( يا شهيش وريسير ل،ياست تمام

 شستشو وان ،يخوراك p.v.c يشلنگها الكتروموتور، وم،يوك پمپ ل،ياست ريش پمپ ،) Optiflow(شستشو

 باشد يم دوشش از بعد و قبل ماساژ به قادر كه يماساژور پولساتور با تواند يم دستگاه نيا. باشد يم لياست

  . گردد نصب

 :ركوردر با خودكار مهين دستگاه -3- الف

 شهيش توسط دستگاه نيا كه تفاوت نيا با و باشد يم نيمه خودكار دستگاه مانند دستگاه نيا مشخصات تمام

 .باشد يم دوشنده واحد هر ركورد يريگ اندازه به قادر لكومتريم اي ركوردر

 :گله تيريمد تيقابل با S.C.Rتاليجيد دستگاه -4- الف



5 

 

 ماساژ دوشش، از بعد و قبل ماساژ همانند يياتهايعمل انجام به قادر يا شرفتهيپ اريبس عملكرد با دستگاه نيا

 صورت به ها واحد هيكل ركورد يريگ اندازه تال،يجيد صورت به ركورد يريگ اندازه دوش، سفت يگاوها مجدد

 يشستشو و كشنده يجكها توسط كياتومات صورت به ريش اتمام از پس يردوشيش خوشه يجداساز مجموع،

 آنتن كي نصب با كه گله تيريمد يافزار نرم ستميس به ارتقاء قابل و باشد يم يردوشيش ستميس كياتومات تمام

 هر به مربوط اطالعات و ييراشناسا گاو هر تواند يم هرگاو يبرا گردنبند نصب و يدوش ريش سالن يورود در

  .دهد نشان را.............و پستان ورم اعالم ،ييغذا رهيج ركورد، ثبت مانند يياتهايعمل و كند ثبت را كدام

  

  دستگاه ثابت شيردوشي - 1شكل 

 اريس يدستگاهها -ب

 : شود مي بندي دسته زير گروه دو در اريس يدستگاهها انواع

 :كوپله موتور و پمپ با دستگاه-1-ب

 صدا كم برق، بودن مصرف كم و )آمپر 5/5( كم اريبس آمپر به الكتروموتور ازين علت به دستگاهها از گروه نيا 

  . باشد يم شتريب يور بهره و ديمف عمر يدارا كم اريبس لرزش و بودن

 يخرچنگ ،يبرق پولساتور موتور، الكترو كوپله، موتور و پمپ با همراه: كوپله واحد تك دستگاه- 1-1-ب

cc300 ، يها شلنگ ، نريال وم،ينيآلوم دونيب p.v.c ساعت در گاو 15 يال 10 دوشش ييتوانا كه يخوراك 

 .باشد يم دارا را

 ييتوانا كه همانند دستگاه تك واحد كوپله يفن مشخصات با: كوپله دونيب تك واحد دو دستگاه - 2-1-ب

 .باشد يم دارا را ساعت در گاو 25 يال 20 دوشش
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 جدا به قادر كه همانند دستگاه تك واحد كوپله يفن مشخصات با: كوپله دونيب دو واحد دو دستگاه- 3-1-ب

 نيا. باشد يم )ركوردر دونيب نصب صورت در ( گاو هر ركورد گرفتن و واحد هر توسط گاو هر ريش دنيدوش

 .باشد يم دارا را ساعت در گاو 25 يال 20 دوشش ييتوانا دستگاه

 :يا تسمه موتور و پمپ با دستگاه -2-ب

 به موتور الكترو و پمپ ،يپول و تسمه لهيبوس كه اسب 5/1 موتور الكترو: يا تسمه واحد تك دستگاه - 1-2-ب

 دستگاه نيا دوشش ييتوانا. باشد يم دستگاه تك واحد كوپله مانند يفن مشخصات هيبق و است شده متصل هم

 .باشد يم ساعت در گاو 15 يال 10

 و دستگاه تك واحد تسمه اي مي باشد يفن مشخصات با: يا تسمه دونيب تك واحد دو دستگاه - 2-2-ب

 .گاو را در ساعت دارا مي باشد 25 يال 20 دوشش ييتوانا

 دوشش ييتوانا و دستگاه تك واحد تسمه اي يفن مشخصات با: يا تسمه دونيب دو واحد دو دستگاه - 3-2-ب

 دونيب نصب صورت در( هرگاو ركورد وگرفتن واحد هر جداگانه دوشش به قادر كه ساعت در گاو 25 يال 20

  . باشد يم )ركوردر
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  هاي سيار شيردوشانواع  - 2شكل 

  محصول كد و نام  )1-1

مي  شيردوششامل انواع  شناخته مي شود كه 2921 كد با 3 آيسيك المللي بين كد در صنعتي شيردوش

از چهار رقم  ISICكدهاي بين المللي  .است نظر مورد صنعت طبقه كننده مشخص المللي بين كدهاي  .باشد

  .تشكيل شده كه مشخص كننده طبقه صنعت مورد نظر است

 كشور توسط هم رقم چهار. است صنعت و طبقه گروه نشانگر بعدي رقم ود و بخش نشانگر چپ، سمت رقم دو

 بخش، شامل( اول رقم چهار كند مي كمك محصول دقيق شناسايي به كه شود مي اضافه قبلي رقمهاي به

 كميته نيز دوم رقم چهار تعيين براي  .است برخوردار الزم جامعيت از و دارد المللي بين منشا) طبقه و گروه
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 جهت .كند مي اقدام رقمي هشت جديد كدهاي تهيه به نسبت كه دارد وجود معادن و صنايع وزارت در اي

 .تعريف شده است 1جدول به شرح  رقمي هشت كد انواع شيردوش

  كد آيسيك محصول -1جدول 

 نام محصول كد هشت رقمي واحد شمارش

 انواع شيردوش 29211411 دستگاه

 

  يگمرك تعرفه شماره  - 1-2

هاي  ماشين"در زمره  شيردوش 1387طبق اطالعات موجود در كتاب مقررات صادرات و واردات ايران سال 

مي باشند  8434كه داراي كد تعرفه گمركي  قلم داد شده "شيردوش و ماشين آالت و دستگاههاي تهيه لبنيات

  .مي باشد 84341000 گمركي داراي تعرفهو انواع شيردوش در اين دسته بندي 

  محصول واردات طيشرا  -1-3

  :كاالهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند ،طبق قانون مقرارت صادرات و واردات ايران

  .صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز نداردكااليي است كه : كاالهاي مجاز •

  .ن با كسب مجوز امكان پذير استصدور يا ورود آ كااليي است كه: كاالهاي مشروط •

كااليي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم، و يا به موجب قانون : كاالهاي ممنوع •

  .ممنوع گردد

 حقوق پايه نيز و است بالمانع كاال اين واردات و باشد مي 1 گروه جزء 84341000 گمركي تعرفه با شيردوش

 جمهوري اسالمي فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون از موادي اصالح قانون) 2( ماده طبق

 كاالهاياز  دريافتي وجوه ساير و عوارض انواع كاال، سفارش ثبت حق ماليات، گمركي، حقوق شامل ايران،

 سود بازرگاني و دريافتي اين مجموع به. شود مي تعيين كاالها گمركي ارزش 10 % معادل و باشد مي وارداتي

 حقوق ورودي. شود مي اطالق ورودي حقوق شود، مي تعيين وزيران هيات توسط مربوطه قوانين طبق كه

  .باشد مي %10 شود مي مالحظه ذيل جدول در كه همانگونه تعرفه براي
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  كد تعرفه گمركي محصول -2جدول 

SUQ شماره تعرفه نام كاال ورودي حقوق  

 
 8434 هاي شيردوش و ماشين آالت و دستگاههاي تهيه لبنيات ماشين 

u 10%  84341000  هاي شيردوش ماشين 

kg 4%  84349000 اجزاء و قطعات 

  

  يالملل نيب اي يمل استاندارد ارائه و يبررس  -1-4

فهرست استانداردهاي تدوين شده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، استاندارد اجباري و با مراجعه به 

  .يا تشويقي براي توليد شيردوش صنعتي تدوين نشده است

  :اساس جدول زير مي باشد ليست استانداردهاي جهاني مورد قبول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر

  مورد قبول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايراناستانداردهاي  - 3جدول 

 عالمت اختصاري نوع استاندارد رديف

 ITU, IEC,ISO استاندارد هاي بين المللي 1

 En, BSEN, DINEN استاندارد هاي اتحاديه اروپا 2

3 

استاندارد هاي مبدا كشورهاي 

 عضو اتحاديه اروپا

 AFNOR فرانسه DIN آلمان BSI انگليس

 
 AENOR اسپانيا NNI هلند UNI ايتاليا

 
 ON اتريش IBN بلژيك IPQ پرتغال

 
 SFS فنالند NSF نروژ SIS سوئد

 
 DS دانمارك ELOT يونان NSAI ايرلند

 ASNI, ASTM, ASME, UL, API, AGI استانداردهاي آمريكاي شمالي 4

 JIS استانداردهاي ژاپن 5

  

 :ي عبارتند ازردوشيش ساتيتاس يفن و يبهداشت ضوابطاز جمله 

 كه .دارد مدرج يا شهيش ظروف ارتفاع و يردوشيش خوشه وزن به يبستگ دستگاه با دوشش زانيم .1

 پستان سطح از تر نييپا يا شهيش ظروف و لوگرميك 5/1-5/3 نيب يردوشيش خوشه وزن شده هيتوص

 .شوند واقع دام
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 ورم يماريب بروز موجب توانديم دام پستان در دوشش از پس ماندهيباق ريش  توجه به اين نكته كه .2

بر طراحان شيردوش الزام مي دارد كه به گونه اي شيردوش مي بايست طراحي شود كه  گردد پستان

 مكش قطع با ديبا پستانها نيب عفونت انتقال از يريجلوگ منظور به و شير دام را به صورت كامل بدوشد

 .كرد ممانعت يردوشيش خوشه رداخليش معكوس انيجر از يردوشيش خوشه يساز خارج از قبل

 ستميس به مجهز و نصب بوده يردوشيش سالن از دور كه مخصوص اتاق در ديبا دوشنده دستگاه موتور .3

 .ديننما ناراحت دوشش موقع در را دام آن يصدا كه باشد ريصداگ

 .شود نصب روزانه ريش ديتول مقدار با متناسب يردوشيش اتاق در ديبا يردوشيش يدستگاهها .4

  محصول يجهان و يداخل ديتول متيق  -1-5

هزار تومان تا يك ميليون تومان و حتي  600ي باشد و بين بنا به مدل آن متفاوت مداخلي شيردوش  قيمت

قيمت هزار تومان مي باشد و  800 در حدود در ايرانقيمت شيردوش به طور متوسط  بيشتر وجود دارد ولي

دالر در حالت عمده  460تا  260با توجه به تنوع مدلهاي آن و انواع آنها ، در حدود  جهاني انواع شيردوش

افزوده خواهد  براي انتقال به داخل كشور و حق گمرك نيزفروشي مي باشد كه به اين مبلغ هزينه حمل و نقل 

   .شد

  كاربرد و مصرف موارد  -1-6

دامداري ها و گاوداري ها مي باشد و براي دوشش شير گاوها به صورت  در شيردوشموارد مصرف و كاربرد 

  .صنعتي به كار برده مي شوند

  

  نيگزيجا كاالهاي يبررس  -1-7

دامداري ها براي شيردوشي گاو از انواع شيردوش معرفي نشده است و  شيردوشتا كنون كاالي جايگزين براي 

مورد استفاده قرار داده  تنها تفاوت در كارايي انواع دستگاه هاي شيردوشي مي باشد كه . ها استفاده مي نمايند

البته واحدهاي دامداري سنتي به جاي استفاده از شيردوش، به صورت دستي عمليات شيردوشي را به  .مي شوند

  .انجام مي رسانند
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  كاال كياستراتژ تياهم  -1-8

 %1.8 تيظرف كه دباشن يم رأس  98553 تيظرف با واحد  10608 كشور يصنعت يگاودار يواحدها كل

 10 رزي% 5.7 و رأس  20 تا  10 نيب %11.5 راس،  500 تا  20 نيب %80 راس،  500 از باالتر مذكور يواحدها

 به آن ساالنه مصرف زانيم و تن  5288000 انهيسال يصنعت يواحدها در ريش ديتول زانيم. باشد يم رأس 

 عمومج از. دباشن يم نفر  25413 مذكور يواحدها در زين شاغالن تعداد. است تن  2852600 ،يخوراك صورت

 به آنها يبردار بهره و ياسم تيظرف كه بوده واحد  3534 گوساله يبند پروار يواحدها تعداد فوق يواحدها

 و بره يپروار يواحدها انضمام به( زين مذكور يواحدها شاغالن كل. است رأس  210000 و  252700 بيترت

 يها تيفعال به مربوط يكشاورز بخش افزوده ارزش درصد  47تا  46 يكل طور به. است نفر  118200)  بزغاله

  . است يامدارد

كيلوگرم مي باشد كه اين مسئله با توجه به حجم توليد باالي  22راندمان شير گاو براي گاوهاي با تغذيه مناسب 

در كشور  ها گاوداري نعتي سازيزيادي شيردوش داشته و در صورتيكه فرهنگ صشير در كشور نياز به تعداد 

   .بازار خوبي در انتظار صنعت ساخت شيردوش خواهد بودايجاد شود، 

  محصول كننده مصرف و كننده ديتول عمده كشورهاي  - 1-9

دارد و كشورهايي كه دامپروري در آنها به عنوان يك صنعت  العه در دامپروري ها كاربردمحصول مورد مط

كشورهاي عمده توليد كننده از . محسوب مي شود در توليد و مصرف اين كاال نقش زيادي دارا مي باشند

  : مي توان كشورهاي زير را نام برددر دنيا  شيردوش

  كره جمهوري، لهستان، انگلستان، ايتاليا استراليا، دانمارك، ،ايرلند، سوئد، تركيه، آمريكا، آلمان

  صادرات طيشرا  -1-10

 كاالهاي جزء 84341000 تعرفه شماره با كاال نيا ، 1387 سال رانيا واردات و صادرات مقرارت قانون طبق

 كاالي كه يصورت در. باشد يم دارا را صادرات امكان خاص طيشرا چگونهيه بدون و باشد يم) 1 گروه( مجاز

 سريم آن صادرات باشد محصول نيا يجهان متيق با رقابت قابل و بوده برخوردار الزم استانداردهاي از دييتول

  .بود خواهد
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  شرايط الزم براي صادرات محصول -4جدول 

  شرح  شرايط الزم  رديف

1  
 به يرقابت تيمز از برخورداري

  متيق لحاظ

 كه باشد يم يجهان يرقابت هاي متيق صادرات، در مهم ارهاييمع از يكي

 مقصد كشورهاي با سهيمقا در كشور كالن اقتصاد طيشرا به زين مورد نيا

 يم طيشرا نيا جمله از .گردد يم باز مواد اوليه يجهان متيق و صادرات

 مشابه موارد و تورم نرخ ه،ياول مواد متيق ، بهره نرخ ارز، نرخ به توان

 رييپذ هيتوج است الزم فوق، عوامل بودن ريمتغ به توجه با كه كرد اشاره

 ليتحل مورد مقصد هاي كشور و صادرات يواقع زمان در صادرات اقتصادي

  .رديگ قرار

2  

 به يرقابت تيمز از برخورداري

  از رداريوبرخو  تيفيك لحاظ

  يجهانهاي ستانداردا

 با محصول ديتول كه است ذكر قابل يبراحت ، كاربرد موارد به توجه با

 اريبس موارد از آن، در الزم عمل دقت تيرعا و يجهان استانداردهاي

 هيكل تيرعا نرويا از. ديآ يم شمار به محصوالت نيا ديتول ياساس

  .است ضروري امري د،يتول در استانداردها

  مناسب يمال توان از برخورداري  3
 صادر است الزم نرويا از است باال عموماً صادرات در مطالبات وصول دوره

  .باشد برخوردار مناسب يمال توان از كننده

  يجهان تجارت امور با كامل ييآشنا  4
 مقررات از كننده صادر كامل يآگاه مستلزم يجهان ي ها بازار در تيفعال

  .باشد يم يجهان تجارت الزامات و

  

  تقاضا و عرضه تيوضع -2

  فعال دييتول واحدهاي  - 2-1

 معادنواحدهاي توليد كننده شيردوش صنعتي و ظرفيت توليدي هر يك از آنها طبق اطالعات وزارت صنايع و 

  :به شرح جدول زير مي باشند

 

  نام واحدهاي توليد كننده محصول در كشور -5جدول

  ظرفيت  محصول  بهره برداري  محل  نام شركت  رديف

  شهرام فيروزي  1
آذربايجان 

  غربي
87  

مونتاژ دستگاه طراحي و 

  شيردوش
  دستگاه 100

2  
سعيد قاسمپور،هرمان 

  اصغري محبوب

آذربايجان 

  غربي
  دستگاه 17000  انواع شيردوش  87

  دستگاه 12500  انواع شيردوش  87  اصفهان  عباس ذوالفقاري  3
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  نام واحدهاي توليد كننده محصول در كشور -5جدول

  ظرفيت  محصول  بهره برداري  محل  نام شركت  رديف

  78  تهران  آموت نهاد تهران  4
طراحي و مونتاژ دستگاه 

  شيردوش
  دستگاه 935

  تن 50  قطعات شيردوش  75  تهران  * ابوالفضل شمس  5

  دستگاه 2300  شيردوش  76  تهران  فياوري خان و مان  6

7  
گسترش صنايع خدمات 

  كشاورزي
  دستگاه 2500  شيردوش  68  تهران

8  
گسترش صنايع و خدمات 

  كشاورزي
  دستگاه 2500  انواع شيردوش  75  زنجان

9  
تعاوني توليدي كيميا نشان 

  تاك

قزوين 

  )تاكستان(
83  

شيردوش ماشين آالت 

  )مونتاژ(دامداريها 
  دستگاه 1500

  دستگاه 100  انواع شيردوش  86  مازندران  محمد حسين رضوانفر  10

  دستگاه 1500  انواع شيردوش  74  مركزي  روند شيردوش  11

  دستگاه 40935  جمع كل

  .محصول نهايي توليد نمي نمايدتنها قطعات شيردوش توليد مي نمايد و  5ذكر اين نكته الزامي است كه واحد بيان شده در رديف * 

  

  ظرفيت هر يك از استانهاي كشور در توليد محصول -6جدول 

  )دستگاه(ظرفيت اسمي   تعداد واحد  نام استان  رديف

  17100  2  آذربايجان غربي  1

  12500  1  اصفهان  2

  5735  3  تهران  3

  2500  1  زنجان  4

  1500  1  قزوين  5

  100  1  مازندران  6

  1500  1  مركزي  7

  40935  10  جمع
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  بررسي روند ظرفيت توليد در كشور -2- 2-1

با توجه به جدول بخش فوق، بر اساس تاريخ شروع بهره برداري واحدهاي فعال موجود، روند ظرفيت نصب شده 

  :جمع بندي شده است 7توليد قطعات در كشور به شرح جدول 

  ظرفيت توليد محصول در سالهاي گذشته -7جدول 

  )دستگاه(ظرفيت توليد   سال  )دستگاه(توليد ظرفيت   سال

1380  9735  1384  11235 

1381  9735 1385  11235 

1382  9735 1386  11335  

1383  11235  1387  40935  

  

  بررسي روند توليد واقعي در كشور -3- 2-1

بررسي وليكن براي . آورده شده استظرفيت اسمي آنها در توليد شيردوش  در جدول فوق، واحدهاي فعال و

لذا امكان . روند توليد واقعي واحدهاي فوق بايد گفت كه اين واحدها از مالكيت خصوصي برخوردار هستند

بنابراين نمي توان به صورت دقيق آمار توليد واقعي . دسترسي به آمار توليد واقعي آنها بسيار دشوار مي باشد

راي برآورد تعداد توليد واقعي مجموعه واحدهاي بنابراين ب. قطعات مورد مطالعه را در اين واحد برآورد كرد

ظرفيت اسمي فرض نموده و % 75توليدي كشور، از روش مطالعات ميداني استفاده شده و توليد واقعي را معادل 

  .جدول توليد واقعي را به شرح زير ارائه مي نماييم

  توليد واقعي محصول در سالهاي گذشته -8جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال

  31000  8500  8500  8500  8500  7300  7300  7300  توليد واقعي

  بررسي سطح تكنولوژي توليد در واحدهاي فعال -4- 2-1

با توجه به مطالعه انجام شده، روند توليد شيردوش در واحدهاي فعال در داخل كشور همانند يكديگر مي باشد و 

ليكن آنچه كه سبب ايجاد تمايز بين محصوالت توليد شده در . نداردتفاوت خاصي بين تكنولوژي ها وجود 

  :كارخانجات مختلف نسبت به همديگر مي تواند بشود، شامل موارد زير خواهد بود
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 توان مهندسي واحد توليدي در انتخاب مواد •

 اجراي دقيق سيكل توليد و رعايت دقت و تلرانس ابعادي •

 كيفيت مونتاژ •

  در واحدهاي توليدي فعال) درصد استفاده از ظرفيت اسمي(راندمان توليد  - 5- 2-1

محصول مورد مطالعه در مكانيزه كردن صنعت دامپروري كاربرد دارد و با توجه به افزايش سطح دانش دامپروران 

در خصوص راندمان توليد با توجه به اينكه اطالعات قابل اعتمادي در اين . مي تواند تقاضاي بيشتري داشته باشد

به عنوان % 75ص در دسترس نمي باشد، با توجه به مطالعات ميداني به انجام رسيده مي توان از عدد خصو

  .راندمان طرح هاي فعال در اين زمينه استفاده كرد

  نام كشورها و شركتهاي سازنده ماشين آالت مورد استفاده در توليد محصول -6- 2-1

گان فعال كشور، كشورها و شركتهاي سازنده دستگاه هاي مورد در جدول زير با مراجعه به تعدادي از توليد كنند

  .استفاده در توليد شيردوش صنعتي بيان شده است

  ليست ماشين آالت مورد نياز و نحوه تامين آن -9جدول 

  شماره تماس  شركت سازنده  ماشين آالت الزم  رديف

    تركيه  گيوتين  1

  ماشين تراش  2
  0411- 2893893  ماشين سازي تبريز

  88260575  شركت تهران ماشين ابزار

  ماشين فرز  3
  0411- 2893893  ماشين سازي تبريز

  -   شركت فرزسازان

  0411- 2893893  ماشين سازي تبريز  ماشين دريل  4

  0411- 2893893  ماشين سازي تبريز  ماشين سنگ  5

    شركتهاي ماشين سازي  اره افقي  6

  -   تركيه  پانچ  7

    داخلي  گوشه زن  8

    داخلي  برقجوش   9

    داخلي  جرثقيل سقفي  10
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  ليست ماشين آالت مورد نياز و نحوه تامين آن -9جدول 

  شماره تماس  شركت سازنده  ماشين آالت الزم  رديف

    روسيه  CNCدستگاه   11

    روسيه  )درجه 400(كوره ريخته گري   12

    روسيه  پرس هيدروليك  13

    روسيه  برك پرس  14

  

  و طرح هاي توسعه در دست اجرا ديجد طرحهاي تيوضع يبررس  -2-2

  طرح هاي جديد و در حال توسعه -2-2-1

به بهره برداري نرسيده اند ولي مجوز احداث دريافت كرده ) 88ماهه اول سال  6تا (طرحهاي جديدي كه هنوز 

ماه  6درصد پيشرفت هر يك از آنها نيز تا . ارائه شده اندجدول زير  اطالعات وزارت صنايع و معادل در اند طبق

  .در مقابل آنها ذكر شده است 88اول سال 

  

  داخل كشورليست طرح هاي در حال ايجاد و توسعه  - 10جدول 

  ظرفيت  محصول  پيشرفت  محل  نام شركت  رديف

  جمشيد نوبهار  1
آذربايجان 

  شرقي
  دستگاه 500  انواع شيردوش  0%

  شهرام فيروزي  2
آذربايجان 

  شرقي
  دستگاه 50  انواع دستگاه شيردوشي  0%

  شيشه سازي آذربايجان  3
آذربايجان 

  شرقي
  دستگاه 2100  انواع شيردوش  0%

  دستگاه 500  انواع شيردوش  %0  اصفهان  علي- اعتضاد  4

  دستگاه 8000  انواع شيردوش  %0  اصفهان  تعاوني تالش همت سپاهان  5

  %0  شهركرد  *حميدرضا عباسيان  6
توليد و مونتاژ تجهيزات 

  شيردوش
  تن 300

  عاطفه عارفخاني  7
خراسان 

  رضوي
  دستگاه 500  انواع شيردوش  10%



17 

 

  داخل كشورليست طرح هاي در حال ايجاد و توسعه  - 10جدول 

  ظرفيت  محصول  پيشرفت  محل  نام شركت  رديف

  محمد كاظمي حصار  8
خراسان 

  رضوي
  دستگاه 200  انواع شيردوش  40%

  %0  فارس  محمد هادي باستان شيري  9
دستگاه شيردوش گاوهاي 

  شيري
  دستگاه 600

  دستگاه 5500  شيردوش  %90  قزوين  ايرج حسابي  10

  دستگاه 5700  انواع شيردوش  %47  قزوين  فياوري خان و مان  11

  %0  تهران  مرتضي شيخ حسني  12
ساخت و مونتاژ انواع دستگاه 

  شيردوشهاي 
  دستگاه 500

13  
نوآوران صنعت دامپروري 

  باختر
  دستگاه 1500  انواع شيردوش  %0  كرمانشاه

  دستگاه 6000  انواع شيردوش  %0  گرگان  سياوش صحتي گرگان  14

15  
تعاوني توليدي شيردوش 

  هاني
  دستگاه 500  انواع شيردوش  %15  مازندران

  دستگاه 500  انواع شيردوش  %0  مركزي  جمشيد تقوي  16

17  
محمد اناري بزچلويي و علي 

  اصغر اناري بزچلويي
  دستگاه 5000  انواع شيردوش  %0  مركزي

  دستگاه 500  انواع شيردوش  %0  مركزي  مهري جواني صومعه  18

  .نمودطرح توسعه ساخت قطعات شيردوش مي باشد و محصول نهايي توليد نخواهد  6ذكر اين نكته الزامي است كه واحد بيان شده در رديف * 

بعضي از طرح هاي جديد كه در فوق بيان گرديده است، طرح توسعه شركت هايي است كه هم اكنون فعال 

هستند و در طرح توسعه خود، ظرفيت كارخانه را افزايش مي دهند كه اين مسئله موجب درج نام بعضي از 

  .شركتها در هر دو جدول شده است

  توسعه در استانهاي كشورظرفيت طرح هاي در حال ايجاد و  - 11جدول 

  )دستگاه(ظرفيت   ميانگين پيشرفت  تعداد  استان  رديف

  2650  %0  3  آذربايجان شرقي  1

  8500  %0  2  اصفهان  2

  700  %25  2  خراسان رضوي  3
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  توسعه در استانهاي كشورظرفيت طرح هاي در حال ايجاد و  - 11جدول 

  )دستگاه(ظرفيت   ميانگين پيشرفت  تعداد  استان  رديف

  600  %0  1  فارس  4

  11200  %74  2  قزوين  5

  500  %0  1  تهران  6

  1500  %0  1  كرمانشاه  7

  6000  %0  1  گلستان  8

  500  %15  1  مازندران  9

  6000  %0  3  مركزي  10

  38150    17  جمع

  

  پيش بيني عرضه در بازار آينده كشور -2-2-2

نياز كشور در آينده از طريق واحدهاي . عرضه شيردوش صنعتي در حوزه هاي دامپروري داراي كاربرد است

توليد با كيفيت فعال، طرحهاي توسعه و در حال ايجاد و همچنين واردات رفع خواهد گرديد و در صورت 

  .قطعات، مي توان در انتظار توسعه صادارات به كشورهاي بيشتري نيز بود

  پيش بيني توليد داخل واحدهاي فعال) الف

همچنين توليد واقعي آنها بيان شده . در فوق ظرفيت نصب شده كشور براي سالهاي گذشته آورده شده است

واقعي در سالهاي گذشته عرضه اين واحدها در آينده ساليانه از اين رو با در نظر گرفتن ظرفيت و توليد . است

  .دستگاه شيردوش پيش بيني شده است 31000

  پيش بيني توليد داخل واحدهاي در حال ايجاد و طرحهاي توسعه) ب

ين مطابق سوابق موجود بر حسب ابنا بر. در فوق فهرست طرحهاي در حال ايجاد در كشور آورده شده است

  :فعلي طرح ها، مقاطع بهره برداري از آنها به صورت زير فرض شده استدرصد پيشرفت 
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  پيش بيني بهره برداري از واحدهاي در حال ايجاد و توسعه - 12جدول 

  سالي كه طرح به بهره برداري خواهد رسيد  درصد پيشرفت فعلي طرح

  1388  درصد 99-75

  1389  درصد 74-50

  1390  درصد 49-25

  1391  درصد 24-1

  1391تنها ده درصد طرح ها و آنهم در سال   صفر درصد

  

با توجه به جدول فوق، ظرفيت طرح هاي در حال ايجاد كه در آينده به ظرفيت نصب كشور اضافه خواهند شد 

  :به صورت زير قابل پيش بيني مي باشد

  پيش بيني توليد واحدهاي در حال ايجاد در سالهاي آينده - 13جدول 

  ها درصد پيشرفت طرح
  سال بهره برداري  ظرفيت

  1391  1390  1389  1388  عملي  اسمي

  4125  4125  3300  2750  4125  5500  درصد 99-75

  0  0  0  0  0  0  درصد 74-50

  3540  2950  0  0  4425  5900  درصد 49-25

  500  0  0  0  750  1000  درصد 24-1

  1290  0  0  0  19300  25750  صفر درصد

  9455  7075  3300  2750  28600  38150  جمع كل

% 75و % 60،%50راندمان توليد واقعي طرح هاي در حال ايجاد، متناسب با عرف طرح هاي صنعتي به صورت 

 .ظرفيت اسمي در سه سال اول بهره برداري لحاظ شده است

  87تا پايان سال  محصول واردات روند يبررس  -2-3

صنعتي در سالهاي اخير، جداول زير ارائه  بر اساس اطالعات وزارت صنايع و معادن در خصوص واردات شيردوش

  .شده است
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  1387واردات محصول در سال  ميزان - 14جدول 

  نام كشور  رديف
كد تعرفه 

  واردات
  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلو(وزن 

  4,180,962 39,914,598,075 163,419 84341000 آلمان 1

امارات متحده  2

 عربي
84341000 102,451 38,409,126,832  3,972,580  

  295,547  2,857,938,216 51,454 84341000 تركيه 3

  246,758  2,218,411,927 11,400 84341000 سوئد 4

  91,299  835,804,550 14,000 84341000 ايرلند 5

  68,010  654,631,890 7,410 84341000 ايتاليا 6

  28,874  285,624,656 563 84341000 انگلستان 7

  20,529  191,761,000 1,566 84341000 لهستان 8

  9,148  85,451,306 480 84341000 جمهوري كره 9

 8,913,707 85,453,348,452 352,743 جمع

  

  1386واردات محصول در سال  ميزان -15جدول 

  نام كشور  رديف
كد تعرفه 

  واردات
  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلو(وزن 

 3,464,321 32,260,435,661 110,986 84341000 آلمان 1

 1,452,506 13,444,659,718 39,900 84341000 هلند 2

 349,824 3,253,574,729 77,601 84341000 تركيه 3

 161,763 1,501,488,075 16,216 84341000 سوئد 4

 129,368 1,207,910,907 5,391 84341000 انگلستان 5

 84,834 785,774,224 9,344 84341000 ايتاليا 6

 58,431 541,538,940 8,929 84341000 ايرلند 7

 19,384 180,755,615 1,297 84341000 لهستان 8

 18,361 169,914,294 47 84341000 دانمارك 9
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  1386واردات محصول در سال  ميزان -15جدول 

  نام كشور  رديف
كد تعرفه 

  واردات
  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلو(وزن 

10 
امارات متحده 

 عربي
84341000 15  81,733,740 8,737 

 5,747,529 53,427,785,903 269,726 جمع

 

  1385واردات محصول در سال  ميزان - 16جدول 

  نام كشور  رديف
كد تعرفه 

  واردات
  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلو(وزن 

 2,667,844 24,571,113,497 91,939 84341000 آلمان 1

 359,369 3,309,903,329 61,735 84341000 تركيه 2

 201,469 1,852,607,775 12,296 84341000 سوئد 3

 83,518 770,712,880 5,374 84341000 ايتاليا 4

 19,639 180,418,673 1,650 84341000 بلژيك 5

 10,402 95,649,512 360 84341000 انگلستان 6

 7,798 71,880,772 784 84341000 ايرلند 7

 7,150 65,931,273 503 84341000 لهستان 8

 3,357,189 30,918,217,711 174,641 جمع

                    

  1384واردات محصول در سال  ميزان - 17جدول 

  نام كشور  رديف
كد تعرفه 

  واردات
  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلو(وزن 

 1,547,675 14,035,748,639 72,867 84341000 آلمان 1

 251,422 2,234,639,624 2,500 84341000 هلند 2

 181,468 1,631,205,521 29,788 84341000 تركيه 3

4 
متحده اياالت 

 آمريكا
84341000 6,500 940,597,063 104,931 
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  1384واردات محصول در سال  ميزان - 17جدول 

  نام كشور  رديف
كد تعرفه 

  واردات
  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلو(وزن 

 69,378 616,350,575 6,810 84341000 ايتاليا 5

6 
امارات متحده 

  عربي
84341000 230 175,243,696 19,741 

 18,258 164,179,383 4,000 84341000 سوئد 7

 1,159 10,426,432 375 84341000 چين 8

 2,194,032 19,808,390,933 123,070 جمع

 

  1383واردات محصول در سال  ميزان - 18جدول 

  نام كشور  رديف
كد تعرفه 

  واردات
  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلو(وزن 

 1,784,574 15,168,879,560 64,655 84341000 آلمان 1

 1,292,726 10,988,173,105 31,450 84341000 سوئد 2

 374,921 3,186,831,840 30,124 84341000 استراليا 3

 232,661 1,977,620,124 47,737 84341000 تركيه 4

 49,182 418,048,912 3,069 84341000 انگلستان 5

 17,551 149,183,680 2,195 84341000 هند 6

 17,371 147,652,778 2,480 84341000 ايتاليا 7

 9,383 79,758,767 702 84341000 هلند 8

 1,584 13,462,367 247 84341000 چين 9

 3,779,953 32,129,611,133 182,659 جمع

 

  .اطالعاتي در دست نيست 82براي واردات قبل از سال 

  :اطالعات واردات را مي توان در جدول زير خالصه نمود
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  واردات محصول در سالهاي گذشته  - 19جدول

  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلوگرم(وزن   سال

1383  182,659 32,129,611,133 3,779,953 

1384  123,070 19,808,390,933 2,194,032 

1385  174,641 30,918,217,711 3,357,189 

1386  269,726 53,427,785,903 5,747,529 

1387  352,743 85,453,348,452 8,913,707 

  

 جمع بندي عرضه

  پيش بيني عرضه در سالهاي آينده - 20جدول 

  شرح
  سال

1388  1389  1390  1391  

 31000 31000 31000  31000  بيني عرضه واحدهاي فعال پيش

  9455  7075  3300  2750  پيش بيني عرضه طرح هاي در حال اجرا

  0  0  0  0  *واردات 

  40455  38075  34300  33750  جمع

ايجاد طرح هاي جديد مورد ارزيابي قرار از اين رو واردات در آينده صفر در نظر گرفته شده است تا زمينه . شيردوش در داخل كشور قابل توليد مي باشند* 

  .گيرد

  مصرف روند يبررس  - 2-4

  : براي برآورد ميزان مصرف در گذشته، از شيوه برآورد مصرف ظاهري كه از رابطه

  مصرف= توليد داخل +واردات-صادارات

مصرف اين كد . حاصل مي شود، استفاده شده است و بر اساس آن مطابق جدول زير جمع بندي گرديده است

ISIC در سالهاي مختلف به شرح جدول زير مي باشد:  
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  مصرف داخلي محصول در سالهاي گذشته - 21جدول 

  سال
  واردات

  )هزار ريال(

  توليد داخلي

  )هزار ريال(

  * صادرات

  )هزار ريال(

  مصرف داخلي

  )هزار ريال(

1383  32,129,611 44,940,000 31,947,525  45,122,086 

1384  19,808,390  44,940,000 103,477  64,644,913 

1385  30,918,217 44,940,000  20,369,290  55,488,927 

1386  53,427,785  45,340,000  4,699  98,763,086 

1387  85,453,348 327,480,000  331,857,457  81,075,891 

  .آمار صادرات در ادامه آورده خواهد شد* 

  

  صادرات روند يبررس  -2-5

  :اساس اطالعات وزارت صنايع و معادن، آمار صادرات شيردوش صنعتي در سالهاي اخير به شرح زير مي باشدبر 

  1387ميزان صادرات محصول در سال  -22جدول 

  نام كشور  رديف
كد تعرفه 

  صادرات
  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلو(وزن 

 31,087 302,319,535 3,158 84341000  ارمنستان 1

 3,000 27,645,000 399 84341000 تركمنستان 2

 186 1,892,922 128 84341000 عربستان سعودي 3

 34,273 331,857,457 3,685 جمع

  

  1386ميزان صادرات محصول در سال  -23جدول 

  نام كشور  رديف
كد تعرفه 

  صادرات
  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلو(وزن 

 504 4,699,800 180 84341000 تاجيكستان 1

 504 4,699,800 180 جمع
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  1385ميزان صادرات محصول در سال  -24جدول 

  نام كشور  رديف
كد تعرفه 

  صادرات
  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلو(وزن 

 2,110 19,455,090 800 84341000 افغانستان 1

 100 914,200 70 84341000 عراق 2

 2,210 20,369,290 870 جمع

  

  1384در سال ميزان صادرات محصول  - 25جدول 

  نام كشور  رديف
كد تعرفه 

  صادرات
  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلو(وزن 

 11,500 103,477,000 14,200 84341000 آلمان 1

 11,500 103,477,000 14,200 جمع

  

  1383ميزان صادرات محصول در سال  - 26جدول 

  نام كشور  رديف
كد تعرفه 

  صادرات
  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلو(وزن 

 3,205 27,240,625 1,288 84341000 افغانستان 1

 554 4,706,900 80 84341000 عراق 2

 3,759 31,947,525 1,368 جمع

  

  موجود نمي باشد 83اطالعاتي در خصوص صادرات در سالهاي قبل از 

  روند صادرات محصول در سالهاي اخير - 27جدول 

  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلوگرم(وزن   سال

1383  1,368 31,947,525 3,759 

1384  14,200 103,477,000 11,500 

1385  870 20,369,290 2,210 
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  روند صادرات محصول در سالهاي اخير - 27جدول 

  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلوگرم(وزن   سال

1386  180 4,699,800 504 

1387  3,685 331,857,457 34,273 

 

  صادرات تياولو با محصول به ازين يبررس   -2-6

و اينكه  دباشن يم رأس  98553 تيظرف باو  واحد  10608 كشور يصنعت يگاودار يواحدها كلتوجه به اينكه با 

كيلوگرم مي باشد كه اين مسئله با توجه به حجم توليد باالي  22راندمان شير گاو براي گاوهاي با تغذيه مناسب 

شير در كشور نياز به تعداد زيادي شيردوش داشته و در صورتيكه فرهنگ صنعتي كردن گاوداري در كشور ايجاد 

علي رغم بازار داخلي، در كشورهاي همسايه از . ت ساخت شيردوش خواهد بودشود، بازار خوبي در انتظار صنع

قبيل عراق و افغانستان و كشورهاي آسياي ميانه نيز دامداري رواج دارد و در صورتي كه دامداري در اين كشورها 

  .شودبه صورت صنعتي اجرايي شود، مي تواند بازار خوبي براي صادرات انواع شيردوش ساخته شده ايجاد 

  برآورد ميزان تقاضاي داخل در آينده -2-6-1

موارد كاربرد شيردوش در قسمتهاي گذشته آورده شده است و همانطوري كه اشاره شد، شيردوش در دامپروري 

از اين رو مناسب ترين راه براي پيش بيني تقاضا در آينده، استفاده از رگرسيون . هاي صنعتي كاربرد دارد

پيش . زيرا گاوداري هاي صنعتي نيز تا حدودي به صورت خطي افزايش پيدا مي كنند مصرف گذشته مي باشد،

  :بيني تقاضا براي شيردوش در سالهاي آينده به شرح جدول زير مي باشد

  پيش بيني ميزان تقاضاي داخل در سالهاي آينده - 28جدول 

  شرح
  سال

1388  1389  1390  1391  

 32500 30000 27500  25000  پيش بيني تقاضا براي شيردوش صنعتي

  

  برآورد قابليت صادرات در آينده - 2-6-2
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از اين رو براي پيش بيني . سابقه صادراتي كشورمان در مورد شيردوش صنعتي بيان شده استدر بخش قبل، 

قابليت صادرات در آينده، از اطالعات صادرات سالهاي گذشته استفاده شده و با انجام رگرسيون از آن، قابليت 

  :صادرات در آينده برآورده و در جدول زير ارائه مي شود

  پيش بيني ميزان صادرات محصول در سالهاي آينده - 29جدول 

  شرح
  سال

1388  1389  1390  1391  

  66000  60000 54000  48000  پيش بيني قابليت صادرات شيردوش صنعتي در آينده

  

  برآورد تقاضاي كل -2-6-3

  :بازار داخل و صادرات است كه با استفاده از اطالعات فوق به شرح زير بيان مي شودتقاضاي كل مجموع تقاضاي 

  برآورد ميزان تقاضا در سالهاي آينده - 30جدول 

  سال
  )دستگاه(پيش بيني تقاضا 

  )دستگاه(تقاضاي كل 
  صادرات  بازار داخل

1388  25000  48000  73000  

1389  27500  54000  81500  

1390  30000  60000  90000  

1391  32500  66000  98500  

  

. كشور در سالهاي آينده عرضه بيشتر از تقاضا دارد  داخلي نين بر مي آيد كه بازاراز موازنه عرضه و تقاضا چ 

لذا با اين حساب در صورتيكه توليد كنندگان در فكر . ليكن از آنجايي كه حجم مازاد عرضه نسبتاً زياد مي باشد

البته دولت نيز مي تواند . صادرات اين محصول نباشند، توليد شيردوش صنعتي ريسك بااليي خواهد داشت

از شيردوش را در دامپروري هاي سنتي نهادينه كرده و ميزان تقاضاي اين محصول را افزايش  فرهنگ استفاده

  .دهد
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  ديتول هاييتكنولوژ و نديآفر شرح -3

  فرآيند توليد -3-1

انرژي زيادي مي بايست صرف . بار به انجام مي رسد 3تا  2فرآيند شيردوشي در يك گاوداري هر روز و روزي 

سيستم شيردوشي مجموعه چند جزء مجزا مي باشد كه بوسيله يك سيستم الكتريكي و . دوشيدن گاو بشود

پمپ خالء . اين مجموعه شامل يك پمپ خالء، و يك منبع انرژي مي باشد. چند لوله به يكديگر متصل شده اند

  .در هنگام دوشش گاو و يا هنگام شستشوي دستگاه عمل مي نمايد

 .زاي شيردوش صنعتي توليد شده و با يكديگر مونتاژ مي شوندفرآيند توليد بدين شرح است كه اج

  :اجزاي شيردوش عبارتند از

 دريافت مواد اوليه •

استيل ضد زنگ براي اجزايي كه با شير در تماس هستند به . مواد اوليه شامل استيل ضد زنگ دريافت مي گردد

  . ورقهاي تهيه شده مي بايست در معرض مواد آلوده كننده قرار داده نشوند. كار برده مي شود

 برش، ماشين كاري و شكل دهي •

تبديل شين پانچ، پانچ مي شوند و به اشكال مورد نظر ورقهاي رسيده برشكاري شده و پس از برش به وسيله ما

  . اسكلت پمپ و پانل ها در اين مرحله ساخته شده اند .مي شوند

 ساخت پوسته و چنگال •

اين فرآيند شامل اعمال نيرو بر روي . پوسته كه شامل الينر مي باشد به صورت اكستروژن ساخته مي شود

چنگال ها . ورتي كه قطعه كشيده شده و به صورت باريك در مي آيداستيل بر روي يك قالب گرم مي باشد به ص

در نهايت شكل مورد نظر براي پوسته و چنگال تهيه مي . به صورت سري و به شكل چند شاخه ساخته مي شوند

  .شود

 ساخت محفظه دريافت كننده •
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تانك دريافت كننده از جنس استيل ضد زنگ مي باشند و شير را از لوله ها دريافت كرده و معموالً ظرفيتي بين 

يك تكنيك براي اين كار  . البته اين تانك مي تواند به صورت پالستيكي نيز ساخته شود. گالن دارند 26تا  15

جوشكاري بايد قسمتهاي داخلي تانك پوليش پس از . استفاده از جوشكاري قطعات مختلف به يكديگر مي باشد

  .شوند

 پوليشكاري •

تمام قسمتهايي كه استيل ضد زنگ دارند بايد در انتها پوليش كاري شوند تا تمام ضايعات احتمالي از روي آن 

 .زدوده شوند

 ساخت پمپ خال •

براي . ك مي شوداين قطعه هوا را به جريان در آوررده و باعث ايجاد خالء و كشش شير به سمت داخل تان

ساخت اين پمپ از يك قطعه آهني محكم و يك مجموعه از چرخدنده در داخل آن و يك پروانه و يك شفت 

. الزم در داخل لوله ايجاد شود ءا خالتدور در دقيقه مي چرخد  3000اين شفت با سرعت . استفاده مي شود

استفاده از  توسط ماشين كاري و سپس باگري شده قطعات ريخته . ساخت پمپ نيازمند ريخته گري مي باشد

اينچ مي باشد و  0.002مقدار تولرانس مورد قبول در اين مرحله . به شكل دوار تبديل مي شوند CNCدستگاه 

زيرا چرخش در دورهاي باال باعث عدم تعادل و . همان طور كه مشاهده مي شود دقت بسيار بااليي نياز دارد

  .تاژ، پمپ تست مي گرددپس از مون. لرزش دستگاه نگردد

 مونتاژ •

  .پس از ساخته شدن تمام قطعات تشريح شده، اين قطعات به يكديگر مونتاژ مي شوند
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  فرآيند توليد شيردوش صنعتي - 3شكل 

 - 3ساخت چنگال، -2ساخت پوسته  -1: به صورت خالصه مي توان فرآيند توليد را به شرح زير بيان نمود

  تست نهايي -6مونتاژ  - 5ساخت پمپ خالء،  - 4ساخت محفظه نگهدارنده 

  :بخش هاي مختلف خط توليد به شرح زير مي باشند

  :برشكاري •

 اره دستگاه.  شد خواهد انجام متفاوت هاي شيوه به قطعات تعداد و جنس شكل، ابعاد، حسب بر ها برشكاري

 ميلي 10 ضخامت تا ورقهاي جهت گيوتين دستگاه ، لوله و گرد ميله ، تسمه ، واع ورقان برشكاري جهت افقي

 با دار فرم اشكال و ضخيم ورقهاي برش جهت دستي گاز برش وCNC  اتوماتيك گاز برش دستگاه ، متر

 قطعات ، كوچك مقاطع با هاي نبشي و گرد ميله ، تسمه برش براي كاره چند قيچي از ، مختلف تيراژهاي

 . بود خواهد پرس از استفاده با پيچيده شكلهاي و پرمصرف

  سوراخكاري •

 و ضخيم قطعات سوراخكاري و پانچ با باال تيراژ در نازك ورقهاي در سوراخكاري ، پرس با چهارگوش سوراخهاي

  .  شود مي انجام مته با دقيق



31 

 

  :فرمدهي •

 توسط هندسي و خطي ، ساده هاي فرم و مربوطه قالبهاي و هيدروليك پرس با نامنظم و بزرگ هاي دهي فرم

 استفاده طرح محصوالت قطعات در نيز لوله كن خم و ورق كن خم دستگاههاي از.  شد خواهد انجام پرس برك

  موتور ساخت از طرح اول فاز در توليد تيراژ و ساخت در شده گرفته نظر در تدبير به توجه با .شد خواهد

 آهنگري و گري ريخته قطعات بقيه كاري ماشين براي شده گرفته نظر در ابزار ماشينهاي لذا و شود مي صرفنظر

 جهت يونيورسال فرز دستگاه از و مدور قطعات براي تراش دستگاه از.  شد خواهد استفاده ديگر قطعات بعضي و

  . شد خواهد استفاده ديگر قطعات

  :جوشكاري •

 ابتدا همربوطي داخل ورقهاي كه است ترتيب بدين ،شيردوش بحث مورد محفظه در نياز مورد هاي جوشكاري

  .شود مي استفاده برق جوش دستگاههاي از و شد خواهد تكميل جوشها سپس خورده جوش خال

  :مونتاژ •

 خط به سپس و است يافته تشكيل ها مجموعه زير فرعي مونتاژ شاخه چند از خود دستگاه هر مونتاژ مرحله

 ايستگاه هر از كار انتقال جهت مونتاژ اقالم از خط هر.  گردند مي تكميل و شوند مي منتقل نهايي مونتاژ اصلي

 كنترل هاي دستورالعمل به توجه با مونتاژ و ساخت مراحل حين تست مراحل و است برخوردار بعدي ايستگاه به

 سال طول در توليد تيراژ و دستگاهها وزن به توجه با ساخته نيمه قطعات و مواد گردش .شود مي انجام تكيفي

  . شود مي انجام انبارها و توليد خطوط در ليفتراك و سقفي هاي جرثقيل از استفاده با كه است نياز

  مقايسه روش توليد معمول كشورمان با ديگر كشورهاي جهان -3-2

همان روشي است كه در ساير كشورها انجام مي پذيرد و اين روش روش توليد شيردوش در باال شرح داده شد، 

  .نشده استتا كنون روش ديگري براي اين كار در نقاط ديگر جهان معرفي 

آنچه كه در فرآيند توليد داراي اهميت است و حتي مي توان گفت كه اين عوامل كيفيت محصوالت توليد شده 

  :را تشكيل داده و در كشورهاي صنعتي از درجه باالتري برخوردار مي باشد موارد زير هستند

 توان باالي مهندسين طراح در طراحي شيردوش صنعتي و اجراي دقيق فرآيند •
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 فيت و دقت عمل قالبهاي مورد استفادهكي •

  كيفيت مواد اوليه مصرفي •

  موجود هاييتكنولوژ قوت و ضعف نقاط نييتع -4

چهار نوع . پمپ خالء يك فشار منفي ايجاد مي نمايد تا شير از پستان گاو به محفظه نگهدارنده شير انتقال يابد

  :پمپ خالء وجود دارد كه به كار برده مي شوند

  متحرك چرخان داراي پرهپمپ  - الف

  حلقه آب -ب

  پمپ دايره اي -پ

  توربين -ت

همين طور در ميزان انرژي مصرفي و قابليت هايشان با . هر كدام از پمپ هاي خالء مزاياي مختلفي داراند

  . يكديگر متفاوت مي باشند

  پمپ چرخان داراي پره متحرك - الف

باشد و هنوز در سيستم هاي شيردوشي مورد استفاده قرار اين نوع پمپ قديمي ترين و كاربردي تري نوع مي 

با نيروي گريز از . اين پمپ با يك پره متحرك كه دور يك شفت مي چرخد ايجاد خال مي نمايد. داده مي شود

  .مركز پره ها به سمت بيرون حركت مي نمايد
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  پمپ چرخان داراي پره آب - 4شكل 

  حلقه آب -ب

به جاي پره متحرك يك توربين . اين نوع پمپ خالء شبيه به نوع الف مي باشد اما در عمل متفاوت مي باشد

  .  اين توربين نيازي به روغن ندارد. دارد

  

  پمپ حلقه آب - 5شكل 

  پمپ دايره اي -پ
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ت كه در شكل اين پمپ داراي دو قطعه گرداننده اس. پمپي كه اخيراً معرفي شده است پمپ دايره اي مي باشد

  :زير نشان داده شده اند

  

  پمپ دايره اي -6شكل 

  توربين -ت

توربين درجه حرارت . به وسيله توربين شبيه به يك فن كه جابجايي هوا ايجاد خال مي نمايد مي باشد ءخال

  . زيادي توليد مي كند ولي نيازي به روغن ندارد

  

  پمپ توربيني - 7شكل 
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  استفاده از آنهاانواع پمپ و درصد  -31جدول 

  درصد شيردوش هاي اين نوع  نوع پمپ  رديف

  %37  متحرك پمپ چرخان داراي پره  1

  %25  حلقه آب  2

  %27  پمپ دايره اي  3

  %9  توربين  4

  %2  غيره  5

  

 كارايي انواع تكنولوژي هاي مورد استفاده در توليد شيردوش صنعتي

  

  كارايي انواع پمپ ها در سطوح مختلف خالء -8شكل 

  .كارايي بيشتري نسبت به ساير پمپ ها دارا مي باشد) ب(حلقه آب همان گونه كه مشاهده مي شود نوع پمپ 
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  .ديگر مزاياي اين نوع پمپ كمتر كردن سر و صداي محيط شيردوشي و عدم استفاده از روغن مي باشد

  :ر جمع بندي شده استبا عنايت به شرح ارائه شده در تكنولوژي ساخت، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زي

  نقاط ضعف و قوت انواع تكنولوژي ها -32جدول 

  نقاط ضعف  نقاط قوت

يكسان بودن تكنولوژي مورد استفاده در ايران و در 

  ديگر كشورهاي جهان

  عدم نياز به خريد دانش فني و تكنولوژي ساخت

ساده بودن تكنولوژي ساخت و قابل حصول بودن 

  در داخل كشور

  باال در توليد محفظه نگهداري شير نياز به كيفيت

تلرانس پايين قطعات ساخته شده در پمپ به علت 

  گردش زياد آن

  نياز به تجهيزات گران و با دقت زياد

  

  مورد نياز ثابت گذاري هيسرما و اقتصادي تيظرف حداقل نييتع و يبررس -5

كارگاه ها و كارخانه هاي توليدي، عموماً الزم است تعداد متنوعي از محصوالت مورد نياز صنعت را توليد و عرضه 

از اينرو حداقل . لذا توليد و عرضه تنها يك نوع محصول به هيچ وجه اقتصادي و معقول نمي باشد. نمايند

. سرمايه ثابت آن تعيين مي گرددايت حجم ظرفيت بر اساس حداقل امكانات و ماشين آالت مورد نياز و در نه

بنابراين در اينجا ابتدا حداقل ماشين آالت و امكانات مورد نياز برآورد و سپس بر اساس آن حداقل ظرفيت توليد 

  .تعيين خواهد گرديد

هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت طرح مشتمل بر هزينه هايي است كه صرف ايجاد يك واحد صنعتي مي گردد 

  :عبارتند ازكه 

 زمين •

 محوطه سازي •

 ساختمانهاي توليدي و اداري •

 ماشين آالت و تجهيزات •

 تاسيسات عمومي •

 اثاثيه و تجهيزات اداري •
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 ماشين آالت حمل و نقل درون و برون كارگاهي •

 هزينه هاي قبل از بهره برداري •

 هزينه هاي پيش بيني نشده •

ه است و اعداد موجود در اين جدول به تفصيل در هزينه هاي فوق الذكر اين طرح در جدول ذيل گنجانده شد

  :ادامه ارائه مي گردد

  هزينه هاي ثابت مورد نياز طرح -33جدول 

  )ميليون ريال(هزينه ها   اقالم سرمايه ثابت  رديف

  750  زمين  1

  202  محوطه سازي  2

  1710  ساختمان ها  3

  2760  ماشين آالت توليدي  4

  520  تجهيزات و قالب ها  5

  300  تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي  6

  780  تاسيسات  7

  240  وسايط نقليه  8

  200  وسايل اداري و خدماتي  9

  300  هزينه هاي قبل از بهره برداري  10

  388  )هزينه هاي باال% 5(هزينه هاي پيش بيني نشده   11

  ميليون ريال 8150 جمع كل سرمايه ثابت

  

  زمين -5-1

ورد نياز طرح از اين رو حداقل زمين م. شده است متر مربع برآورد 1000طرح معادل مجموع كل فضاهاي كاري 

ن زمين فرض مي گردد كه محل اجراي براي تعيين هزينه هاي تامي. متر مربع برآورد مي گردد 3000معادل 

يال هزار ر 250از اين رو قيمت خريد هر متر مربع آن . كي از شهرك هاي صنعتي در سطح كشور مي باشدي

  .ميليون ريال برآورد مي گردد 750فرض مي گردد كه در اين صورت كل هزينه خريد زمين معادل 

  محوطه سازي -5-2
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از اينرو هزينه محوطه سازي . محل اجراي طرح، يكي از شهركهاي صنعتي در سطح كشور پيش بيني شده است

سبز و غيره است كه شرح كامل اين آن كه شامل تسطيح زمين، ديواركشي و حصاركشي، درب ورودي و فضاي 

  :موارد به همراه هزينه هاي آن در جدول زير آورده شده است

  هزينه هاي محوطه سازي -34جدول 

  شرح فضاهاي كاري  رديف
  مساحت

  )متر مربع(

  هزينه واحد

  )ريال(

  هزينه كل

  )ميليون ريال(

  61  50000  1220  فضاي سبز  1

  65.6  80000  820  خيابان كشي و پاركينگ  2

  75  150000  500  ديواركشي  3

  202  جمع كل

  

  ساختمانهاي توليدي و اداري -5-3

با توجه به حداقل ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز، حداقل فضاهاي كاري نيز به صورت زير تعيين گرديده 

  .است

  هزينه هاي ساختمانهاي توليدي و اداري -35جدول 

  شرح فضاهاي كاري  رديف
  مساحت

  )مربعمتر (

  هزينه واحد

  )ريال(

  هزينه كل

  )ميليون ريال(

  1020  1,700,000  600  سالن توليد  1

  300  1,500,000  200  انبارها  2

  120  2,000,000  60  ساختمان پشتيباني توليد  3

  150  2,500,000  60  خدماتي -اداري  4

  120  1,500,000  80  ساير  5

  1710  جمع كل

  حداقل ماشين آالت و تجهيزات -5-4

مورد نياز با توجه به فرآيند توليد تعريف شده، ماشين آالت زير براي يك واحد صنعتي توليد شيردوش صنعتي 

  :مي باشند
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  هزينه خريد ماشين آالت -36جدول 

  تعداد  منبع تامين  شرح ماشين آالت  رديف
  قيمت واحد

  )ريال(

  قيمت كل

  )ميليون ريال(

  200  200,000,000  1  داخلي  ماشين گيوتين  1

  300  300,000,000  1  داخلي  ماشين پانچ  2

  390  130,000,000  3  داخلي  ماشين تراش  3

  300  150,000,000  2  داخلي  ماشين فرز  4

  120  60,000,000  2  داخلي  ماشين دريل  5

  100  100,000,000  1  داخلي  ماشين سنگ  6

  300  300,000,000  1  تركيه  CNCدستگاه برش گاز   7

  60  30,000,000  2  داخلي  جرثقيل سقفي  8

  80  80,000,000  1  روسيه  كوره ريخته گري  9

  330  330,000,000  1  روسيه  پرس هيدروليك  10

  80  20,000,000  4  داخلي  جوش برق  11

  300  300,000,000  1  روسيه  CNCدستگاه   12

  100  100,000,000  1  روسيه  برك پرس  13

  100  100,000,000  -  داخلي  ساير  14

  2760  جمع كل

  

  .عالوه بر ماشين آالت ذكر شده در جدول فوق، به منظور توليد شيردوش تجهيزات زير نيز مورد نياز خواهد بود

  هزينه خريد قالب و فيكسچر -37جدول 

  تعداد  منبع تامين  شرح تجهيزات  رديف
  قيمت واحد

  )ريال(

  قيمت كل

  )ميليون ريال(

  400  20,000,000  20  داخلي  قالب ها  1

  70  7,000,000  10  داخلي  فيكسچر ها  2

  50  -  -  داخلي  ساير  3

  520  جمع كل

  

  تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي -5-5
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طرح حاضر نياز به تجهيزات كارگاهي خاصي ندارد، چرا كه با استفاده از ماشين آالت توليد، عمليات كارگاهي 

نيز الزم است ذكر شود كه نياز به تجهيزات آزمايشگاهي همچنين در خصوص تجهيزات . نيز قابل انجام است

ميليون ريال  300آزمايشگاهي تست و كنترل عملكرد شيردوش و پمپ خالء دارد كه هزينه تامين آن معادل 

  .مي باشد. . . اين تجهيزات شامل دستگاه تست نشتي، تست عملكرد و . مي باشد

  تاسيسات - 5-6

  .د توليد، تاسيسات مورد نياز برآورد شده استبا توجه به ماشين آالت مورد نياز و فرآين

  هزينه تاسيسات -38جدول 

  هزينه ها  شرح  تاسيسات مورد نياز  رديف

  برق  1
كيلووات هزينه هاي انشعاب و  500توان 

  تجهيزات الزم
500  

  100  بار به همراه كليه تجهيزات 7فشار   هواي فشرده  2

  30  هزينه انشعاب  آب  3

  80  سوخت و يا انشعاب گازشامل تانك   سوخت  4

  20  هزينه انشعاب  تلفن و ارتباطات  5

  50  تاسيسات گرمايشي و سرمايشي  تاسيسات  6

  780  جمع

  

  ماشين آالت حمل و نقل درون و برون كارگاهي -5-7

  .به منظور اجراي عمليات و فعاليتهاي جاري واحد صنعتي نياز به وسايط نقليه زير خواهد بود

  ماشين آالت حمل و نقلهزينه  -39جدول 

  هزينه كل  موارد استفاده  تعداد  شرح وسايط نقليه  رديف

  120  حمل و نقل مواد اوليه  1  وانت نيسان  1

  120  استفاده مديران  1  خودرو سواري  2

  240  جمع كل

  وسايل اداري و خدماتي -5-8
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وسايل اداري شامل ميزهاي كار، كامپيوتر و متعلقات، مبلمان اداري، فايل ها و غيره و وسايل خدماتي نيز مانند 

هاي تامين اين وسايل حمل و نقل دستي، وسايل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهي مي باشند كه هزينه 

  .ميليون ريال برآورد شده است 200وسايل معادل 

  قبل از بهره برداريهزينه هاي  -5-9

هزينه هاي قبل از بهره برداري شامل هزينه مطالعات اوليه و پيش مهندسي، ثبت شركت، اخذ تسهيالت بانكي، 

  .مسافرت ها و بازديد ها و غيره خواهد بود

  هزينه هاي قبل از بهره برداري -40جدول 

  هزينه ميليون ريال  شرح  رديف

 50 طرح تهيه و مقدماتي مطالعات هزينه  1

  50  مجوزها اخذ و شركت تأسيس هزينه  2

  50  طرح اجراي دوره جاري هاي هزينه  3

  50  بانكي تسهيالت دريافت به مربوط هاي هزينه  4

  100  آزمايشي برداري بهره و پرسنل آموزش هاي هزينه  5

  300  جمع كل

  

  هزينه هاي پيش بيني نشده -5-10

كل سرمايه گذاري در نظر گرفته شده است كه در اينجا % 5هزينه هاي پيش بيني نشده در اين طرح معادل 

  .ميليون ريال خواهد بود 388معادل 

  برآورد حداقل ظرفيت اقتصادي طرح -5-11

حداقل ظرفيت اقتصادي يك واحد توليدي، ظرفيتي است كه در آن درآمدهاي حاصل عالوه بر پوشش دهي 

از اينرو با نگرش فوق، حداقل . هزينه ها، حداقل سود قابل قبول را نيز براي سرمايه گذاري ايجاد نمايدكليه 

ظرفيت اقتصادي طرح برآورد مي گردد كه در اينجا ابتدا پيش فرضهاي تعيين ظرفيت اقتصادي شرح مختصري 

  .داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفيت ارائه خواهد شد

  كردن نقطه سربه سر توليدلحاظ  •
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نقطه سربه سر توليد، ميزان توليدي است كه تحت آن درآمد حاصل از فروش محصوالت توليدي تنها هزينه 

. هاي طرح را پوشش مي دهد و به عبارت ديگر در نقطه سربه سر توليد هزينه ها مساوي درآمدها مي باشد

  .نقطه سربه سر باشد بنابراين ظرفيت توليد اقتصادي الزم است باالتر از

 لحاظ كردن حداقل سود مورد انتظار •

) سرمايه در گردش+ سرمايه ثابت(حداقل سود مورد انتظار يك طرح اقتصادي تابع حجم سرمايه گذاري كل آن 

در كشور ما سود . نرخ سود مورد انتظار عموماً بر اساس نرخ بهره تسهيالت بانكي تعيين مي شود . مي باشد

بنابراين عموماً سود مورد انتظار طرح طوري تعيين مي شود كه نرخ بازگشتي . درصد است 15بانكي معادل 

  .بيشتر از نرخ بهره بانكي براي سرمايه گذار ايجاد نمايد% 50حدود 

 : از عبارتندتوليدي  واحد كي تيظرف انتخاب درديگر  مؤثر عوامل

 هدف بازار حجم -

 ايدن در موجود مشابه واحدهاي يبررس و مطالعه -

 محصول شده تمام متيق -

 ازين مورد ثابت هيسرما -

 :گرفت دنخواه قرار يبررس مورد عوامل نيا از كيهر ادامه در كه

 حجم از كوچكتر اي مساوي كه گردد انتخاب اي گونه به ستيبا يم ديتول تيظرف معموالً بازار حجم نهيزم در -

 د بدونيتول تيظرف از يبخش همواره باشد بزرگتر بازار يآت و يفعل ازين از ديتول تيظرف اگر رايز باشد هدف بازار

  . ماند يم استفاده

عدد شيردوش در سال مي  40935برابر با  1387ظرفيت اسمي توليد شيردوش در كارخانجات داخلي در سال 

ميزان مصرف داخلي و  عدد مي باشد، 31000و برآورد ها نشان مي دهد كه مقدار توليد واقعي ساليانه،  باشد

عدد در سال بوده است كه اين مقدار  26145سال گذشته برابر است با  5صادرات شيردوش به طول متوسط در 

عدد در سال بوده است كه در  8950از ظرفيت اسمي ساخت داخلي كمتر مي باشد، مقدار متوسط واردات نيز 
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در صورتي كه ظرفيت توليد . ت موجود مي ماندعدد ظرفي 17195صورت كسر اين دو از هم به طور متوسط 

با اين . برابر تقاضاي داخلي و صادرات مي باشد 2.38عدد در سال بوده كه  40935داخلي هم اكنون برابر با 

هنوز به صورت به صورت بالفعل مانده است و دامپروري هاي زيادي  سير چون حجم بازار زيادي در داخلتفا

تجهيزات شيردوشي استفاده نمي كنند و بايد بر روي ايجاد تقاضاي اين بخش فعاليت  سنتي اداره مي شوند و از

  .بيشتري صورت بگيرد

 مورد ديتول تيظرف در محصول ديتول شده تمام متيق اقتصادي تيظرف نييتع در گريد مهم عوامل گريد از -

 هاي نهيهز زانيم كاهش ليدل به تيظرف شيافزا با معموال. است نظر مورد ديتول تيظرف در معموال . است نظر

 ادامه حدي تا كاهش نيا البته ميباش يم شده تمام متيق در كاهش شاهد ، محصول شده تمام متيق در ثابت

  . ابدي يم شيافزا مجددا هاي نهيهز واحد كي شدن دهيچيپ با آن از پس و داشت خواهد

داخلي و بازديد از دو كارخانه توليد شيردوش و بررسي كارخانجات توليد شيردوش  با توجه به جميع شرايط فوق

، حداكثر %75كه با احتساب راندمان  .دستگاه در سال پيشنهاد مي شود 5000مقدار ظرفيت در داخل كشور، 

  .دستگاه شيردوش در سال مي باشد 3750ظرفيت عملي طرح معادل 

 

  و محل تامين آن انهيسال ازين مورد هياول موادبرآورد ) 6

  معرفي نوع ماده اوليه عمده -1- 6

محفظه نگهداري شير به  ماده اوليه مصرفي توليد شيردوش صنعتي، ورق استيل ضد زنگ مي باشد كه در تهيه

   .كار برده مي شود

  معرفي منابع تامين مواد اوليه -2- 6

  .مي باشداستيل ضد زنگ به راحتي از بازاراهاي داخل كشور قابل تامين 

  برآورد ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه  -3- 6
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بنابراين با در نظر . ميزان مصرف مواد اوليه طرح معادل ميزان توليد محصول يا همان ظرفيت توليد مي باشد

تن مي باشد  375، كل استيل ضد زنگ مورد نياز برابر %75گرفته ظرفيت توليد تعيين شده و همچنين راندمان 

  .خواهد بودتن  387كل نياز ساليانه برابر  ،ضايعات% 3اب كه با احتس

  برآورد قيمت هاي مواد اوليه مصرفي -4- 6

هزار ريال براي هر كيلو مي  20ماده اوليه مصرفي استيل ضد زنگ مي باشد كه قيمت اين ماده به طور متوسط 

  .البته بايد گفت كه هزينه حمل به اين هزينه افزوده خواهد شد. باشد

  بررسي تحوالت اساسي در روند تامين اقالم عمده مورد نياز در گذشته و آينده - 5- 6

استيل يك كاالي اساسي و استراتژيك در جهان است  .مي باشدماده اوليه مصرفي طرح ورق استيل ضد زنگ 

كامالً تحت تاثير در كشور ما نيز قيمت ها . كه قيمت ها و شرايط تحويل آن را نيز شرايط جهاني تعيين مي كند

قيمتهاي جهاني است كه البته به لحاظ تامين بايد گفت كه كارخانجات متعددي در كشور توليد كننده ورق 

  .استيل ضد زنگ مي باشند كه اين كارخانجات از مواد اوليه داخلي و بعضاً وارداتي استفاده مي كنند

  طرح اجراي براي مناسب منطقه شنهاديپ) 7

  :اجراي يك طرح توليدي عموماً بر اساس معيارهاي زير صورت مي گيردانتخاب محل 

 بازارهاي فروش محصوالت •

 بازار تامين مواد اوليه •

 احتياجات و نيازمندي ديگر طرح •

 امكانات زيربنايي مورد نياز طرح •

 حمايتهاي خاص دولتي •

  .واهد گرديدبا تشريح هر كدام از معيارهاي فوق، مكان يابي اجراي طرح انجام خدر ادامه 

  بازارهاي فروش محصول -7-1

يكي از معيارهاي مكان يابي هر طرح توليدي، انتخاب محلي است كه داراي نزديك ترين فاصله با بازارهاي 

در بخش يك شرح داده شد كه بازار محصول مورد مطالعه، بازار دامپروري ها مي باشد كه . محصوالت طرح باشد
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مي باشدو بنابراين با توجه به اينكه صنايع فوق در اكثر نقاط شمال و غرب در شهرها و نقاط مختلف كشور 

لذا محل اجراي طرح مي تواند كليه استانهاي واقع در محدوده شمالي و غربي كشور . كشور پراكنده مي باشند

  .انتخاب گردد

  بازار تامين مواد اوليه -7-2

بنابراين . كثر استانهاي كشور به وفور يافت مي شوداماده اوليه مصرفي طرح، يعني ورق استيل ضد زنگ، در 

  .تامين مواد اوليه تاثيري در انتخاب محل اجراي طرح ندارد

  احتياجات و نيازمندي هاي ديگر طرح -7-3

در مورد طرح حاضر . هر طرح توليدي نيازمند مواردي مانند برق، آب، ارتباطات، نيروي انساني و غيره مي باشد

در نقاط مختلف كشور قابل تامين است لذا محدوديتي از آنجايي كه كليه نيازمندي هاي فوق در سطح نياز طرح 

  .به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد

  ورد نيازامكانات زيربنايي م -7-4

به راههاي ارتباطي، شبكه برق سراسري، فاضالب و غيره اشاره كرد كه در  زيربنايي مي توان تاز جمله امكانا

طرح حاضر در سطح نياز طرح، مي توان گفت كه محدوديت و حساسيت خاصي در انتخاب محل اجراي طرح 

  .وجود ندارد

  حمايتهاي خاص دولتي -7-5

البته اجراي طرح . و لذا حمايتهاي خاص دولتي براي آن وجود ندارد صنعتي استطرح حاضر يك طرح عمومي 

در نقاط محروم مشمول برخي حمايتهاي عمومي دولتي مي وشد كه اين حمايتها ارتباطي به نوع طرح نداشته 

عيار بلكه تابع محل انتخاب شده براي اجراي آن خواهد بود و لذا بدين وسيله مي توان گفت از لحاظ اين م

   . محدوديت يا تسهيالت خاص دولتي براي طرح وجود ندارد

  متخصص يانسان رويين به يدسترس -7-6

نيروي انساني متخصص مورد نياز اين طرح، تنها طراحان سيستم هاي شيردوشي مي باشد كه مي توانند به 

صورت مشاور در هر محلي در دسترس باشند و تنها نياز به مسئول كنترل كيفيت با سابقه باال و مدير توليد با 
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اشد كه با آموزش مختصري مي توانند كارايي بقيه نيرو انساني مورد نياز، كارگران ساده مي ب. توانايي باال دارد

 .الزم را بدست آورند و لذا از نظر تامين نيروي انساني مشكل خاصي وجود نخواهد داشت

  .با جمع بندي مطالعات مكان يابي، محل اجراي مناسب اجراي طرح در جدول زير آمده است

  جدول پيشنهاد مناطق مناسب طرح -41جدول 

  محل پيشنهادي اجراي طرح  معيارهاي مكان يابي

  استان هاي غرب و شمال كشور  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت

  كليه استان هاي كشور  همجواري با بازار تامين مواد اوليه

  كليه استانهاي كشور  احتياجات و نيازمندي هاي ديگر طرح

  كليه استان هاي كشور  امكانات زيربنايي مورد نياز طرح

  كليه استانهاي كشور  متخصص نيروي انساني

  :با ارزيابي محل هاي پيشنهايد مكان اجراي طرح استانهاي زير پيشنهاد مي شود

، ايالم، چهارمحال و بختياري، كهكيلويه و بويراحمد،  ازندران، آذربايجان شرقي و غربي، گلستان، ماستان تهران

  همدان

 

  اشتغال و يانسان رويين نيتأم تيوضع -8

 ديتول بخش در شود يم ميتقس دييتول و ستادي بخش دو به يصنعت دييتول واحد هر ازين مورد يانسان رويين

تعداد كارگر مونتاژ و پرسنل متخصص براي انجام آزمايشات الزم و كنترل كيفيت كاالهاي توليد شده نياز مي 

 .باشد

  .است آمده كيتفك به بخش هر در كاركنان تعداد ليذ جدول در
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  نيروي انساني مورد نياز -42جدول 

  تعداد  سمت  بخش

  1  توليدمدير   توليد

  1  كارشناس برنامه ريزي توليد

  2  سرپرست سالن

  3  كارشناس كنترل كيفيت

  1  تكنسين برق و ابزار دقيق و مكانيك

  1  تكنسين تاسيسات

  14  ساده و ماهر كارگر

  1  انباردار

  1  مدير عامل  اداري

  2  امور مالي و كارمندمدير 

  1  منشي

  3  نگهبان

  2  خدمات

  1  راننده

  1  كارشناس حقوقي و قراردادها

  1  كارشناس ايمني و بهداشت

  1  كارشناس روابط عمومي

  1  مدير فروش و بازاريابي

  1  كارشناس فروش

  1  تداركات

  40  جمع كل

  

  امكانات ريسا و آب،برق،سوخت زانيم نييتع و يبررس -9

  برآورد برق مورد نياز و چگونگي تامين آن- 9-1

 رهيغ و ها ساختمان ييروشنا ازين نيهمچن و ساتيتأس و آالت نيماش مصرف به توجه با برق ازين مورد توان

 استان هيكل در و كشور سراسري برق شبكه از به راحتي برق توان نيا . است شده وردآبر لوواتيك 500 حدود
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ميليون ريال برآورد  500هزينه خريد انشعاب و تجهيزات انتقال برق معادل  .باشد يم نيتأم قابل كشور هاي

  .مي گردد

  برق مورد نياز طرح -43جدول 

  زمينه مصرف  رديف

توان مصرفي 

  مورد نياز

  )كيلووات(

تعداد ساعت مصرف در 

  سال

  مصرف ساليانه

  )كيلووات ساعت(

 219000  4380  50  محوطه روشنايي  

 81000  3000  27  ها ساختمان روشنايي  

 9000  3000  3  اداري لوازم و كولر  

  
توليد و  خط آالت ماشين

  آزمايشگاه
420  3000  1260000 

  1,569,000  -  500  جمع كل

  

  برآورد آب مورد نياز و چگونگي تامين آن -9-2

ي م قرار استفاده مورد سبز فضاي ارييآب زين و كاركنان يبهداشت و ينيدآشام هاييازمندين جهت طرح نيا در

 در تريل 150 سرانه گرفتن نظر در با  و پرسنل تعداد بازاي واحد نيا در يبهداشت و يدنيآشام آب مصرف. رديگ

 هر در مربع متر هر ازاي به محوطه ارييآب و سبز فضاي ازين مورد آب نيتأم منظور به و است شده محاسبه روز

آب مورد نياز  .براي توليد محصول مورد نظر نيازمند آب نمي باشيم البته.  شود يم گرفته نظر در تريل 1,5 روز

  .از طريق شبكه لوله كشي قابل تامين مي باشد

  براورد آب مورد نياز طرح -44جدول 

  )ليتر( ميزان آب مصرفي مورد نياز  زمينه مصرف  رديف
  مصرف ساليانه

  )متر مكعب(

  2190  ليتر به ازاي هر نفر 150  پرسنل  

  657  ليتر به ازاي هر متر مربع در روز 1.5  فضاي سبز  

  365  روزي هزار ليتر  شستشو و نظافت سالن ها  

  3212  جمع كل
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 و چگونگي تامين آن يمصرف سوخت زانيم وردآبر -9-3

 و شيگرما جهت تنها و كنند يم كار تهيسيالكتر انرژي با و آزمايشگاه ژمونتا خط آالت نيماش نكهيا به توجه با

 عدم صورت در و باشد ينم ريچشمگ آن مصرف كه شود يم استفاده شهري گاز از اداري ساختمانهاي شيسرما

  .گردد يم ينيب شيپ تريل 10000 انهيسال حدود در ليگازوئ مصرف شهري گاز به يدسترس

 ·:  آن نيتأم يچگونگ و الزم يارتباط و يمخابرات امكانات براورد- 9-4

 و نترنتيا براي يكي، فكس براي آنها از يكي كه است تلفن خط 4 ازمندين طرح نيا يمخابرات امكانات لحاظ به

 امكان نيا كه شود اجرا يصنعت شهركهاي در طرح كهيصورت در . باشد يم ازين روزانه مكالمات جهت زين خط 2

  . داشت خواهد وجود يراحت به

  برآورد امكانات زيربنايي مورد نياز -9-5

  راه •

  :نيازمندي طرح به راه را مي توان در حالت زير مورد بررسي قرار داد

o عبور و مرور كاميونهاي حامل مواد اوليه و محصول:  

 به نيز محصوالت توليدي و شده وارد طرح اي اجر محل به تريلي و كاميون وسيله به طرح مصرفي اوليه مواد

 وسايل اين حركت ارتباطي مناسب راههاي اينرو از . شد خواهد حمل مصرف بازار به وسايل همين وسيله

  .باشد داشته وجود طرح اجراي محل در است الزم نقليه

  :عبور و مرور كاركنان •

 است الزم كه كرد خواهند آمد و رفت طرح اجراي محل به بوس ينيم و سواري خودروهاي لهيوس به كاركنان

 .باشد آن مناسب يارتباط امكانات داراي طرح اجراي محل

 بندر و فرودگاه هĤهن، را مانند امكانات ريسا •

  .باشد ينم ازين مورد طرح براي ي گريد امكانات سواري، خودروهاي و ونيكام تردد اي بر مناسب امكانات جز به
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  يبازرگان و اقتصادي هاي تيحما تيوضع -10

  يگمرك هاي تيحما-10-1

 تستهاي از پس آالت نيماش نيا.  شود يم نيتام )روسيه( كشور از خارج از آالت نيماش از يبخش طرح نيا در

 نيا براي حاضر حال در كه يگمرك حقوق.  شد خواهند كشور وارد گمرك قيطر از يفن مشكالت عدم و هياول

 به و است ينييپا نسبتاّ تعرفه باشدكه يم يخارج آالت نيماش متيق%  10 حدود دارد وجود آالت نيماش گونه

 .كند ينم ليتحم را ييباال نهيهز گذاران هيسرما

 پرداخت مستلزم معموالّ شود، يم صادر كشور از خارج به آنها محصوالت كه دييتول واحدهاي گريد طرف از

 شده بيتصو آنها براي ييمشوقها صادرات امر به يداخل دكنندگانيتول بيترغ براي باشندكه يم يگمرك حقوق

 .باشند يم معاف ارزي مانيپ اي تعهد هرگونه از صادرات جهت زين و است

 كه باشد يم% 0 ورودي حقوق با يگمرك تعرفه داراي محصول نيا ديتول جهت يواردات هياول مواد گريد سوي از

  .است ورودي حقوق نيتر نييپا

مي باشد و با توجه به آن مي توان گفت كه تعرفه گمركي نسبتاً % 10حقوق ورودي محصول مورد نظر نيز 

 .باشد و در اين خصوص دولت حمايت ارزشمندي را از اين محصول به انجام نمي رساندبااليي نمي 

 يمال هاي تيحما -10-2

 تهاييمعاف زين و آنها بازپرداخت نحوه و يبانك التيتسه اعطاي شامل دييتول واحدهاي يمال هاي تيحما

اين تسهيالت حالت عمومي داشته و براي  . گردد طرح اجراي در ليتسه سبب تواند يم كه باشد يمي اتيمال

بنابراين در مجموع مي توان . كليه طرح هايي كه از توجيه اقتصادي مناسب برخوردار باشند پرداخت مي شود

 .گفت كه حمايتهاي ويژه خاصي در خصوص طرح وجود ندارد

 :يبانك التيتسه اعطاي -10-3

 التيتسه و ساخت براي مدت بلند التيتسه اعطاي يصنعت هاي طرح براي يمال هاي تيحما نيمهمتر از يكي

. باشد يم طرح ساالنه يمصرف ملزومات و مواد ديخر جهت گردش در هيسرما از يبخش نيتأم جهت مدت كوتاه

 :باشد يم ريز شرح به 88 سال در يصنعت حهاي طر براي التيتسه نيا طيشرا كه
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 تا شده عنوان بيضر با ليذ اقالم يبانك مدت بلند التيتسه افتيدر جهت ثابت گذاري هيسرما بخش در) 1

  .شود يم لحاظ محاسبه در ثابت گذاري هيسرما 70% سقف

 بيضر با يكارگاه زاتيتجه و ساتيتأس ،يداخل زاتيتجه و آالت نيماش طرح، سازي محوطه و ساختمان)  1- 1

 .گردد يم محاسبه%  60

 با صورت نيا ريغ در و%  90 بيضر با محروم مناطق در طرح اجراي صورت در يخارج آالت نيماش)  2- 1

 .گردد يم محاسبه%  75 بيضر

 اقالم باشد%  70 از كمتر ثابت گذاري هيسرما در يخارج آالت نيماش گذاري هيسرما حجم كهيصورت در)  3- 1

 . گردد يم محاسبه%  70 بيضر با يالير التيتسه افتيدر تجه

 به آنها ازين مورد گردش در هيسرما رسند يم برداري بهره مرحله به كه ييها طرح دارد، وجود امكان نيا) 2

 نيا اخذ و باشد يم ماه 12 تا 6 التيتسه نيا بازپرداخت زمان مدت.گردد نيتأم يبانك شبكه از 70% زانيم

 نيشيپ شده افتي در التيتسه بازپرداخت در مطلوب سابقه و عامل بانكهاي اعتماد جلب به منوط التيتسه

 .است

%  10 كه باشد يم درصد 12 صنعت بخش در مدت كوتاه و مدت بلند هاي وام در يالير التيتسه سود نرخ) 3

 نرخ و. گردد يم پرداخت يصنعت دكنندگانيتول از تيحما جهت دولت توسط يمابق و انيمتقاض توسط سود نيا

 يجانب ارزي التيتسه سود و يمال هاي نهيهز و% 2 اضافه بهي الملل نيب بازارهاي در مربوط ارزهاي يبانك نرخ

 .باشد يم ثابت% 3 محروم مناطق براي ارزي التيتسه سود و ياعطائ التيتسه%  1,25 حدود در

 نقطه از طرح تيماه به توجه با را ارزي و يالير التيتسه در بازپرداخت و تنفس مشاركت، دوران زمان مدت) 4

 هيسرما جهت سال 3 حداكثر شامل كه شود يم گرفته نظر در سال 8 حداكثر هيسرما بازگشت و سودآوري نظر

 .باشد يم يياعطا التيتسه بازپرداخت جهت سال 5 حداكثر و طرح از يشيآزما برداري بهره و گذاري

 سال 10 محروم و افتهي توسعه كم مناطق براي ارزي رهيذخ حساب محل از يمال نيتأم زمان مدت حداكثر) 5

 .شود يم گرفته نظر در
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 : ياتيمال تهاييمعاف-10-4

 كه است شده گرفته نظر در زين ياتيمال تهاييمعاف اتيمال قانون در وام اعطاي نظر از يمال هاي تيحما بر عالوه

 : باشد يم ريز شرح به

 يصنعت شهركهاي شركت در طرح اجراي براي سال 4 تا ياتيمال تيمعاف -

 محروم مناطق در طرح اجراي براي سال 10 تا اتيمال از تيمعاف -

  ديجد واحدهاي احداث مورد در يينها شنهاديپ ارائه و بندي جمع و ليتحل و هيتجز -11

نتيجه موازنه عرضه و تقاضا در آينده نشان مي دهد كه در سالهاي آينده وضعيت عرضه از تقاضاي داخلي بيشتر 

توانايي رقابت با محصوالت خارجي را داشته  مي باشد و لذا در صورتي كه كيفيت كاالي توليد شده باال باشد و

باشد و بتواند به بازارهاي خارجي راه پيدا كند، مي توان آينده مناسبي براي توليد كننده اين محصوالت در نظر 

از طرف ديگر در صورتي كه فرهنگ سازي مناسبي در خصوص استفاده از شيردوش در واحدهاي . گرفت

، مي تواند بازار اين محصول را تا حدود زيادي رونق داده و طرح مورد نظر را دامپروري سنتي به انجام برسد

  .توجيه نمايد

در سال تعريف شده است كه حجم  دستگاه 5000حداقل ظرفيت اقتصادي يك واحد توليد شيردوش صنعتي 

  . ميليون ريال نياز خواهد داشت 8150سرمايه ثابت معادل 

  زنجيره عرضه طرح -12

اينكه تامين ورق از تامين كنندگان داخلي به انجام مي رسد و ساير مواد اوليه از جمله الكتروموتور، با توجه به 

پيچ و وسايل الستيكي و پالستيكي از تامين كنندگان ديگر خريداري مي شوند، لذا انتظار مي رود زنجيره عرضه 

  .تامين كننده تشكيل شده است 4طرح حاضر از 

ت نيز پيشنهاد مي شود كه در استان هاي تهران، آذربايجان شرقي و چهارمحال براي نحوه توزيع محصوال

نمايندگي فعال براي بازاريابي و فروش محصوالت ايجاد شده تا بتوانند سطح فرهنگ استفاده از  3بختياري 

يدار خر 3از اين رو زنجيره عرضه طرح حاضر از . شيردوش صنعتي را در دامپروري هاي منطقه افزايش دهند

  .عمده تشكيل مي شود
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  مديريت ريسك -13

  :ريسكهاي عمده طرح حاضر عبارتند از

  تصاحب بازار داخلي توسط كشور چين •

  كاهش قيمت محصول در بازار با توجه به افزايش عرضه •

براي جلوگيري از وقوع اين ريسك ها بايد همواره فرآيند توليد و نحوه توليد محصول مورد بررسي قرار داده شود 

  .تا بتوان راهكاري را براي توليد ارزان تر محصول مورد نظر ايجاد كرد

  توليد انواع كاالهاي ديگر -14

توليد شيردوش صنعتي به تنهايي سودآورد مي باشد و نيازي به توليد كاالهاي ديگر براي افزايش سود دهي 

  .طرح حاضر ندارد

  منابع  -15

  محصول يمعرف - 1

  استفاده از كتاب و ساير منابعجستجو در اينترنت،   

 محصول كد و نام  -1- 1

 استفاده از نرم افزار بانك اطالعاتي وزارت صنايع

  يگمرك تعرفه شماره  -2- 1

    www.tpo.ir: سايت سازمان توسعه تجارت ايران 

   http://www.tccim.irاتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران 

  واردات طيشرا  -3- 1

  www.tpo.ir: سايت سازمان توسعه تجارت ايران 

   http://www.tccim.irاتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران 
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  يالملل نيب اي يمل استاندارد ارائه و يبررس  - 1-4 

 كتاب سال موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  www.astm.orgسايت  

   www.ansi.orgسايت 

  www.saiglobal.comسايت 

  محصول يجهان و يداخل ديتول متيق  -5- 1

www.bls.gov   

http://www.imf.org/  

 


