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 چکیده

رشد  ،های اخیر به دلیل وجود شرایط کامالً رقابتیسال دارد. در دهه 06صنعت تولید خوراک در ایران قدمتی حدود 

سال میلیون تن در  66کارخانه خوراک با ظرفیت تولید اسمی  056تعداد  8930پایان سال  تااین صنعت مثبت بوده و 

 638هزار تن خوراک طیور و  9393هزار تن خوراک دام،  5065، حدود 8930در سال . احداث شده استدر کشور 

درصد نیاز دام  7درصد نیاز طیور و  98هزار تن خوراک آبزیان در کارخانجات خوراک کشور تولید شده که حدود 

هزار تنی بازار ایران  966توسعه یافته و با وجود نیاز . صنعت تولید کنسانتره در کشور کمتر تأمین نموده استکشور را 

ها نیز پتانسیل قابل توجهی در بازار هزار تن از این محصوالت در کارخانجات تولید می شوند. در مورد مکمل 96تنها 

هزار تن بوده که در کارخانجات خوراک دام،  06مقدار مورد نیاز مکمل در کشور حدود  ایران وجود دارد.

تانسیل پنتایج این گزارش نشان می دهد که خانجات مکمل و کنسانتره و یا کارخانجات داروسازی تولید می شود.کار

والت، توان با ارتقای کیفیت محصقابل توجهی در تولید صنعتی خوراک برای تأمین نیاز کشور وجود دارد که می

سازی در بین دامداران و مرغداران در ش و فرهنگو آموزالمللی در سطح ملی و بینتنوع تولید، بازاریابی مناسب 

ی و سیاست استراتژسفانه نیز هیچ أرسد متقرار گیرد. در عین حال به نظر می و منطقه خدمت صنعت دام و طیور کشور

احداث کارخانجات تولید خوراک و بالطبع تولید دهی به روند رو به گسترش یابی و جهتمکانمشخصی در 

های متولی صدور مجوزهای تولیدی سازمانادارات و ها وجود نداشته و این انتظار از ی در استاننئیمحصوالت پروت

اسب( و )با پراکنش جفرافیایی منخوراک تولید  کارخانجات کمّیتوسعه تا برنامه مشخصی جهت  وجود داردمرتبط 

تریان )با هدف ترغیب مشانجات کارخآنها از طریق فرآیندهایی همچون رتبه بندی  محصوالت افزایش کیفیت نیز

 نمایند. ارائه  داخلی و خارجی(

 

 



 


