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 چکیده

پساب کشتارگاهی ناشی از کشتار حیوان و شستشوی الشه، چربیها، خون، مایعات و جامدات مرتبط می باشد و شاخص های  

بسیار باالتری برخورداراست. این نوع فاضالب ها    BOD,CODو  غلظت  از  اما    دارد  فاضالب   شیمیایی آن شباهت هایی با

از مواد آلی تشکیل شده اند و حاوی مواد معلق و جامد بسیار زیادی هستند. از مهمترین شاخصهای آلودگی فاضالب این صنایع  

این فاضالبها اگر وارد مجرای ابهای   کدورت و آالینده های میکروبیست  ، رنگ وCOD   ،5BOD  ،TSSباال بودن مقادیر

سطحی شوند به سرعت تولید بوی نامطبوع خواهند کرد که از آنها در تثبیت این چنین فاضالبهایی احتیاج به اکسیژن می  

 باشد آلودگی شدیدی را متوجه محیط زیست و موجودات آن می کنند . 

  7های مختلف تابعی از نحوه کشتار وصرفه جویی در مصرف آب می باشد . ولی معموالً در حدود  مقدار فاضالب در کشتارگاه 

  .متر مکعب به ازای هر تن گوشت برآورده شده است 9الی  

اندازی  و راه  «تکمیل کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگینطرح  »  ، فنی و مالی بررسی اقتصادیاین گزارش به  در  

به معرفی محصوالت تولید شده و  ابتدا  طرح    این  دراست.    پرداخته شده   ....  صنعتی در شرکت  تصفیه خانه پساب  

و سپس الزامات مرتبط با تصفیه خانه کشتارگاه و    پرداخته ولید و کنترل و محل اجرای طرح  موارد مصرف آن و ارائه پروسه ت 

  ارزیابی طرح از لحاظ مالی مورد    افزار کامفار نرم با استفاده از    تاسیسات مورد نیاز جهت تکمیل واحد بررسی شده است و در آخر

برگشت    های مالی طرح )ارزش فعلی خالص، نرخو شاخص   میزان سرمایه گذاری مورد نیاز اجرای این طرح  قرار گرفته  و

 . شده استمحاسبه و ارائه  ، دوره بازگشت سرمایه(سرمایه
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 متقاضی مشخصات  :  بخش اول
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 مشخصات مجری طرح  -1-1

   نام و نوع شرکت:  •

 شماره ثبت شرکت:    •

 شناسه ملی شرکت:   •

 1397/ 09/ 07:  تاریخ ثبت شرکت •

  اورگانیک  ـ  عادی   "  هاین و فرآوری و بسته بندی و توزیع انواع پروتیئ   تولید:  شامل  صنعت  و  کشت  ایجاد  موضوع فعالیت:   •

م انواع پرندگان و جوجه، خوراک آماده دام  تخ  و(  قرمز  و  سفید )  منجمد  و   گرم  گوشت  شامل  "بیوتیک  آنتی   مصرف  بدون   ـ

و گلخانه ای و باغی    کشاورزی  و   آبزیان  و   پرندگان  و   طیور  دامی،   محصوالت  کلیه  و همچنین و طیور و آبزیان و کنسانتره  

ع،  تولید انواع طیور، جوجه یک روزه، گاوداری، زنبور داری و گوسفند داری، شیالت و آبزیان، انجام عملیات تولید و توزی

  و   بازرگانی  امور   انجام  و  آن   با  مرتبط   صنایع  و  کشاورزی  و  طیور   و   دامی  هایه انواع گوشت قرمز حالل و سفید و فرآورد

د و توزیع وقطعه بندی و بسته بندی و انواع گوشت قرمز حالل و سفید، فرآوری محصوالت پروتئینی،  تولی   و  فروش  و  خرید 

ایجاد دامداری و کشتارگاه صنعتی و تاسیسات بسته بندی گوشت و محصوالت  ایجاد سرد خانه و تاسیسات مورد لزوم  

  تاسیسات   ایجاد  حالل  قرمز  ایھفرآوری شده گوشتی، ایجاد مرغ داری و محصوالت فرآوری شده با گوشت مرغ و گوشت 

مواد قابل مصرف.  م تولیدی به  خا  مواد  بهبود  و  تبدیل  صنایع  ایجاد   طیوری،  و  دامی  آالیشات  سازی  آماده  و  بندیبسته

ی کوشت اعم  های فرآورکارخانه  و طیور و دام کشتارگاهی  تجهیزات پشتیبانی و  نگهداریطراحی، ساخت، نظارت، اجراء 

  خدمات   . دار  طعم  و  شده   فرآوری   گوشت   انواع  و  های مشابه ه و قرمز و سفید و تولیدات انواع سوسیس و کالباس و فراورد

  سنگین،   و  سبک  زنده  دام  از  اعم   مجاز  کاالهای  کلیه  واردات  و  صادرات  فروش،  خرید،  زیع،تو  تولید،  تهیه،ی شامل:  بازرگان 

  کلیه   از  کاال   ترخیص  خارجی،  و  داخلی  ای ھی داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکت  اھ  شرکت   از   نمایندگی   اخذ

  دولتی   و   خصوصی   مالی   مؤسسات   و   ها  بانک  کلیه   از   یالتھذ تس اخ   سفارش،   ثبت   کاری،  العمل   حق   کشور،   گمرکات 

  مجوزهای ه با موضوع شرکت پس از اخذ رابط  در  خصوصی و دولتی  مزایدات و مناقصات   کلیه در  شرکت و شرکت جهت

 الزم

 مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود   •

 مرکز اصلی شرکت:   •
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 کد پستی:   •

   تلفن تماس:  •

   سرمایه شرکت:  •

 هیئت مدیره -1-2

 سمت شماره ملی  نام خانوادکی نام و  ردیف 

 رئیس هیئت مدیره    1

 هیئت مدیره   نائب رئیس   2

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره    3

 

 بازرسان شرکت  -1-3

 سمت شماره ملی  نام و نام خانوادکی  ردیف 

 بازرس اصلی    1

 البدلبازرس علی    2
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 بخش دوم: تعاریف و معرفی محصوالت طرح 
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 مقدمه -2-1

های محصوالت و بررسی  در این بخش به معرفی محصوالت طرح، استانداردهای مورد نیاز جهت تولید محصوالت، ویژگی 

 بازار محصوالت طرح پرداخته شده است.  

 

 محصوالت طرح  -2-2

ای  های از بافت باشد. گوشت عبارت است از مجموعهمحصول عمده حاصل از کشتارگاه دام سبک و سنگین، گوشت قرمز می 

های خوراکی دام اصطالحا  آید. اندامهای گوشتی به دست می عضالنی، چربی، پیوندی و استخوانی، که از الشه حیوانات یا دام

 شوند.  های گوشتی نیز نامیده می اندام

 

 

 : گوشت قرمز 1شکل  

 

های  های ارزشمند، که حاوی اسید شود. غنی بودن گوشت از پروتئین ترین منابع پروتئین حیوانی محسوب می گوشت یکی مهم 

زا  ها، که به عنوان یک منبع انرژی آمینه ضروری نظیر هیستیدین، ایزولوسین، میتونین، تریپتوفان هستند و همچنین چربی 

باشند و مواد  چرب نظر اسید لینولئیک، اسید لینولیک و اسید آراشیدونیک می   هایبرای بدن محسوب شده و نیز حاوی اسید 
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دهنده  و هیدرات کربن )گلیکوژن(، نشان   Bهای گروه  ها به خصوص ویتامین ها و ویتامین ها و سولفاتمعدنی نظیر فسفات 

 ی ممهم در تغذیه انسان است.  ارزش و اهمیت این فرآورده 

از ذبح گاو و گوسفند ، گوشت قرمز بعنوان کاالی اصلی تولیدی در نظر گرفته شده و سایر  حاصل  طرح  محصوالت تولیدی  

 . بعنوان محصول جانبی در نظر گرفته می شوند )پوست، دل و جگر، روده، استخوان )قلم گاو( و ...  محصوالت

 

 ظرفیت طرح  -2-3

باشد. میزان تولیدات سالیانه طرح مطابق  روز می   راس دام سنگین )گاو( در   50راس دام سبک )گوسفند( و   500ظرفیت طرح  

 باشد:  می  2و   1جداول 

 

 : ظرفیت تولیدی طرح بصورت فروشی 1جدول 

 واحد میزان تولید سالیانه  نام محصول 

 تن 137.500 الشه گوشت گاو 

 تن 137.500 الشه گوشت گوسفند 

 تن 275.00 بندی شده گاوگوشت بسته 

 راس 1.375 آالیشات گاوی 

 راس 13.750 آالیشات گوسفندی 

 

 : ظرفیت تولیدی طرح بصورت کارمزدی 2جدول  

 واحد میزان تولید سالیانه  نام محصول 

 تن 12.375 الشه گوشت گاو 

 تن 123.750 الشه گوشت گوسفند 

 تن 0 بندی شده گاوگوشت بسته 

 راس 12.375 آالیشات گاوی 

 راس 123.750 آالیشات گوسفندی 
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   (ISIC) محصول کی سیآ کد ی معرف -2-4

ISIC   های اقتصادی تولیدی است. هدف اصلی  نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتISIC   ای از  فراهم کردن مجموعه

دهند طبقه بندی  های اقتصادی را براساس نوع فعالیتی که انجام میهای فعالیتی است بطوریکه در آن بتوان موجودیت رده 

این طبقه   معدن و تجارت کرد. وزارت صنایع و   برای دستهاز  فعالیت بندی  استفاده می بندی  کد آیسیک    . نمایدهای صنعتی 

 :باشدی م طرح به شرح زیر  محصوالت تولیدی

 
 طرح محصوالت کی سیکدآ  جدول: 1جدول  

 واحد  کد آیسیک  نوع محصول 

 راس 1511512453 فعالیتهای کشتارگاهی شامل )کشتار، پاک کردن و ...( گوشت گاو

 راس 1511512307 گوشت گاو منجمد و بسته بندی شده به صورت قطعه قطعه شده

 راس 1511512303 گوشت گاو تازه بسته بندی شده به صورت الشه

 راس 1511512413 ( خوراک انسان)  کله و پاچه حاصل از کشتار دام

 راس 1511512414 ( خوراک انسان) معده حاصل از کشتارگاه دام 

 راس 1511512419 ( خوراک انسان) جگر و دل و قلوه حاصل از کشتارگاه دام

 

 مصرف و کاربردموارد  -2-5

همانگونه که دیدیم عالوه بر گوشت قرمز بعنوان اصلی ترین محصول کشتارگاه ، سایر محصوالت حاصل از ذبح گاو و گوسفند  

  کشتار  از  حاصل   محصوالت   مصرف   نحوه   که  باشد   می  …شامل محصوالتی نظیر پوست ، زبان و مغز ، دل و جگر و قلوه و  

 .نمود بندی تقسیم ای واسطه و نهایی  مصارف  بین  توان می  را

منظور از محصوالت نهایی محصوالتی است که مستقیماً توسط مصرف کننده نهایی مصرف می شود و چنانچه محصول در  

سایر فرآیندهای تولید بعنوان کاالی واسطه ای مورد استفاده قرار گیرد ، کاربرد آن کاربرد واسطه ای خواهد بود . بدین لحاظ  

وشت قرمز بعنوان اصلی ترین محصول کشتارگاه هم مصارف نهایی ) مصرف نهایی توسط خانوارها( و هم  می توان برای گ 

 .مصارف واسطه ای ) مانند استفاده در تولید سوسیس و کالباس و غیره ( را قائل شد
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داشتن اسید آمینه های    پروتئین ها در میان مواد غذایی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند . پروتئین های حیوانی به علت

ضروری و عوامل محرک رشد ، تأثیر به سزایی در رشد و ترمیم بافت ها و سالمتی افراد دارند . از این رو به آنها پروتئین کامل  

 . نیز می گویند . گفتنی است پروتئین حیوانی ، نقش مهم و ارزنده ای در تأمین سالمتی جوامع بشری ایفاء می کند

درمیان فرآورده های غذایی ، دارای کیفیت پروتئین بهتری از فرآورده های گیاهی هستند، گرچه میزان پروتئین  منابع حیوانی  

 . فرآورده های حیوانی نیز متفاوت است

 

 ی دام یها فرآورده یبرخ در نیپروتئ ییغذا ارزش: 3جدول 

 درصد پروتئین  نوع فرآورده 

 15/7 گوشت گوسفند 

 18/7 گوشت گاو 

 12 تخم مرغ 

 

گرم در روز توصیه کرده    60-70سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد میزان مصرف پروتئین مورد نیاز انسان را بطورمتوسط  

گرم است . از این    47گرم و در کشورهای پیشرفته   12است . حال آنکه حد متوسط مصرف این مواد در کشورهای خاورمیانه 

مصرف سرانه پروتئین افراد جامعه به مراتب کمتر از این میزان است . تحقیقات  رو در بیشتر کشورهای دنیا از جمله ایران  

  .نشان می دهد در بیشتر کشورهای توسعه نیافته و پرجمعیت این رقم به مقادیر بحرانی و نگران کننده نزدیک شده است

 

 کاالی جایگزین و اثرات بر محصول  -2-6

البته اگر به گوشت به عنوان    باشد. به گوشت ، سوسیس، کالباس، سویا می اصلی ترین و عمده ترین کالی جایگزین و مشا

یک منبع سرشار از پروتئین هم توجه شود متوجه خواهیم شد که محصوالتی چون حبوبات و سویا و حتی سایر فراورده ها  

تفاوت دارد و معموالً ایندو  تواند جایگزین گوشت گردد. البته نوع پروتئین موجود در حبوبات با گوشت  چون تخم مرغ هم می 

منبع با هم و به همراه هم تکمیل خواهند شد. ضمنا گوشت سفید مانند ماهی و مرغ نیز میتواند به عنوان جایگزین در سبد  

 .غذائی خانوار قرار گیرد
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بگذارد.  تاثیر  میزان مصرف گوشت  روی  میتواند  باال  ازکاالهای مصرفی  یک  هر  این  در صورت    جایگزینی  قیمت  افزایش 

محصول و در نهایت کاهش قدرت خرید جامعه به محصوالت با قیمت کمتر مانند سویا روی خواهند آورد. در صورت تغییر  

فرهنگ عمومی مردم و روی آوردن به استفاده از گوشت سفید مانند ماهی و مرغ نیز مصرف گوشت کاهش نسبی پیدا خواهد  

رژیم غذائی بخصوص گوشت قرمز موثر است.به این ترتیب که با افزایش متوسط سن رشد    کرد.البته متوسط سن جامعه نیز در

 .جامعه میزان مصرف گوشت قرمز کاهش می یابد

 

 استانداردهای محصوالت طرح  -2-7

ن  از آنجایی که هر محصولی برای حضور در بازار باید از یکسری استانداردها و قواعد پیروی کند، لذا محصوالت تولیدی ای

واحد صنعتی نیز دارای خصوصیات و استانداردهایی می باشد و لزوم رعایت این استانداردهای در تولید محصوالت تولیدی  

بدیهی بوده و نظارتهای سختگیرانه ای در این بخش توسط سازمان استاندارد ملی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت پر  

 آن انجام می گیرد . 

 باشد.  می  2با محصوالت تولیدی طرح مطابق جدول استانداردهای مرتبط 

 

 : استانداردهای مرتبط با محصوالت طرح 2جدول  

 سال موضوع  شماره استاندارد 

 1397 الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حالل در کشتارگاه دام -غذای حالل   15692

 1397 پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حالل در کشتارگاه طیور الزامات  -غذای حالل   15693

 1374 پودر بقایای کشتارگاه طیور  2389

 1377 آئین کار بازرسی فنی بهداشتی گوسفند و بززنده، پیش از کشتار، در کشتارگاه  4516

 1377 کشتارگاه آئین کار بازرسی فنی بهداشتی الشه گوسفند و بز، پس ازکشتار، در  4517

 1378 های کشتاری، در کشتارگاه گذاری دام آیینکار شماره  4843

 1378 شرایط و ویژگیهای گاو و گاومیش زنده مناسب برای کشتار در کشتارگاه  4844

 1378 شرایط و ویژگیهای گوسفند و بز زنده مناسب برای کشتار در کشتارگاه  4845

 1378 کشتارگاهی دام )ت،سیسات و تجهیزات( نامه امور کشتار و واژه 4870

 1378 آیین کار بازرسی فنی بهداشتی گاو  گاومیش زنده پیش از کشتار، در کشتارگاه 4872

 1378 نامه امور کشتار و کشتارگاهی دام )تعاریف و اصطالحات(  واژه 4873

 1380 مشاهده شده در کشتارگاه ها نمونه فرمهای آمار مربوط به کشتار دام وطیور و بیمارهای  731
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 سال موضوع  شماره استاندارد 

8276 

-پیش و پس از کشتار،باید مورد بررسی بهداشتی قراار گیرند -بیماریهایی که در کشتارگاهها 
 انواع وعناوین 

1384 

 

 کشتارگاه صنعتی  -2-8

بهداشتی کشتار  کشتارگاه به مجموعۀ تاسیساتی اطالق می گردد که در آنجا دام های کشتاری برابر مقررات شرعی و فنی  

گردیده و پس از طی اعمال کشتاری، سرانجام به صورت الشه )گوشت( تازه، خنک شده و اندرونه شکمی و سینه ای خوراکی  

 . و غیرخوراکی و فرآورده های فرعی دام، تهیه و آماده می گردند

 

 
 

 مورد مطالعه قرار گرفته است.   ...  در این طرح کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین شرکت  
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 .... شرکت   مزایای کشتارگاه صنعتی -2-9

به دست  تأمین گوشت و رسانیدن آن و سایر متفرغات خوراکی به صورت بهداشتی و مطابق با موازین شرع مقدس اسالم   (1

 مردم

 دهی کامل  ایجاد یک مجموعه صنعتی که با بهره  (2

 ضرر و زیان ناشی از خسارت وارده به دامدار در اثر حمل دام زنده به مراکز جمعیتی  از ها و جلوگیری حذف واسطه (3

 اقتصاد دامپروری منطقه  توسعه   (4

 دولتی  یین غال زایی از طریق ایجاد صنایع پااشت (5

 در مراجع ذیربط و استاندارهای موجود  رعایت ضوابط بهداشتی منعکس  (6

 ثبات در بازار مربوطه و گسترش صنایع مرتبط نظیر دامداری، دامپروری و تولید علوفه  (7

 باال بردن ظرفیت تولید  (8

 تبدیل ضایعات خون، چربی و دیگر ضایعات به فرآوردههای قابل مصرف و کاهش آلودگی محیط زیست  (9

 ایگیری از تجهیزات بسته بندی و امکانات سردخانه  نگهداری گوشت به شیوه مناسب، با بهره  (10

 تکمیل زنجیره تولید گوشت و رسیدن به خودکفایی  (11

 آتی های یزی رن آمار دقیق جهت برنامه کشتار متمرکز و به دست آورد (12

 

 فرآیند کشتارگاه -2-10

ساعت به منظور رفع خستگی و در   24مدت  به مدت های زنده در اصطبل انتظار، تمام دام : زنده در کشتارگاه  دامپذیرش   (1

 گیرند. قرار می استراحت  تحتشرایط معین و بهداشتی 

تمام دام های زنده توسط دکتر دامپزشک مسئول بهداشتی کشتارگاه، مورد  :   زنده پیش از کشتار  دامبازرسی بهداشتی   (2

 : . پس از انجام این بازرسی، دام ها به سه گروه زیر تقسیم می شوندگیرند می بازرسی بهداشتی پیش از کشتار قرار 

 گروه یک: دام های سالم و مناسب برای کشتار؛  -

 گروه دو: دام های مشکوک به بیماری و دام های دارای ضایعات و عوارض موضعی جسمی؛  -

 گروه سه: دام های بیمار و نامناسب برای کشتار  -


