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   معرفی محصول  -1

   

  )lucern(یونجه

  

                      
  مزرعه یونجه

  

  



                     گیاه یونجه

  

اي است که امروزه کشت آن بـسرعت توسـعه یافتـه و سـطح کـشت زیـادتري را                     نباتی علوفه  یونجه

باشد که قدمت آن به ابتـداي   این نبات داراي سابقه تاریخی بسیار قدیمی می       . بتدریج اشغال خواهد نمود   

وسـی  بنا به نظـر وافیلـوف ر  . مبداء یونجه منطقه خاور نزدیک و آسیاي مرکزي است      .رسد  تاریخ تمدن می  

بـه  . مبداء یونجه مرکز خاور نزدیک، آسیاي صغیر، قفقاز، ایـران و منـاطق کوهـستانی ترکمنـستان اسـت      

یونجـه در منـاطق داراي آب و هـواي    . اي دیگر اهلی شـده اسـت       علت اهمیت آن زودتر از هر گیاه علوفه       

ررس و تابـستان   یک بهار دیـ   . هاي گرم و خشک رشد و تکامل یافته است          اي مشخص سرد و تابستان      قاره

 سـازش یونجـه در    این خـصوصیات آب و هـوایی یـا منطقـه    . اي است   کوتاه از مشخصات آب و هواي قاره      

احتمـاال موفقیـت اصـلی ایـن گیـاه را      .  کشور ایران شامل نواحی سردسیر یا مناطق غربـی کـشور اسـت        

 گیـاه و بـاکتري   در نتیجـه تکامـل رابطـه همزیـستی بـین      . توان در داشتن سیستم ریشه آن دانـست         می

یابد که بعد از گذشت چند هفته این گیاه دیگـر بـه             ریزوبیوم، گیاه یونجه به یک منبع ازت دسترسی می        

به عالوه یونجه به دلیل داشتن ریـشه عمیـق و راسـت توانـایی کـسب             . ازت خاك بستگی نخواهد داشت    

ن امتیـاز امکـان نجـات گیـاه را از     ایـ . دارد) متر و بیشتر5تا حدود  ( رطوبت قابل جذب را از اعماق زمین        

تواند در شرایط خشکی وسرما بـه رشـد و    همچنین یونجه می. سازد خطر طوالنی بودن خشکی فراهم می    

هـاي خزنـده زیـر زمینـی یـا ریـزوم و        هاي خزنده روي زمین یا استولون، ریشه     ساقه. نمو خود ادامه دهد   

قابل سرماي سـخت، زمـستان و یخبنـدان افـزایش     طوقه به خاك نشسته یونجه مقاومت این گیاه را در م      

  .کند دهد و ادامه حیات یونجه را در برابر عوامل فوق تضمین می می

ایـن علوفـه   . رسـد    تاریخ کشت یونجه بـه دوران مادهـا و هخامنـشیان مـی             :مبدا اولیه یونجه در ایران    

ه شـد و از آنجـا بـه ایتالیـا و           از ایـران بـه یونـان بـرد        )  سال قبل از میالد    490(درزمان حمله خشایارشاه    



یونجه در دوره سلسله مادها جـزو علوفـه اسـب محـسوب             . باالخره سایر کشورهاي اروپایی منتقل گردید     

 اسـت کـه بـه معنـی علـف مادهـا       Herba Mediaشناسـی آن   شد و به همین جهت ریشه گیاه می

  .باشد می

  :گیاه شناسی یونجه

ــسله    ــه از سلــ ــدي یونجــ ــر رده بنــ ــاخه aePlant از نظــ ، رده Magnoliophyta، شــ

Magnoliopsida  راســتهFabales خــانواده ،Fabaceae زیــر خــانواده ،Faboideae ،

ــه  ــه Medicagoجــنس  ،Trifolieaeقبیل ــستم  sativa. M و گون ــق سی ــق دارد و طب  تعل

  .شود  شناخته میMedicago sativaنامگذاري دو اسمی با نام 

ستقیم و عمیق و ضـخیم کـه از آن تعـداد زیـادي انـشعابات               یونجه گیاهی است چندساله با ریشه م      

هاي ظریف بطور منفرد قرار گرفتـه اسـت و     هاي باکتري در یونجه در روي ریشه        غده. آید  جانبی پدید می  

ساقه یونجه در نزدیک سطح زمین تولید انشعابات زیادي نموده که بمـرور    . اي و باریک دارد     شکل استوانه 

هاي کوتاه منشعب کـه   گردد، بعدها از این محل ساقه  و به یک طوقه تبدیل میزمان چوبی و ضخیم شده  

  .شوند هاي بلند و اصلی یونجه می تبدیل به ساقه

باشد که از طوقه خارج شده واز هر ساقه، سـاقه دیگـري             عدد می  40تا  5هاي یونجه بین      تعداد ساقه 

 سال از رشد یونجه طوقـه یونجـه بـصورت    بعد از گذشت چندین  . گردد  بعد از چیدن یا رسیدن تولید می      

هاي هـوایی کـه مـدام از     ساقه. گردد آید که در سطح زمین و یا در زیر خاك دفن می           توده انبوهی در می   

هاي نـرم بـوده کـه     هایی راست و داراي رنگ سبز پوشیده از کرك گردد ساقه  محل طوقه یونجه تولید می    

. رسـد  ها به بیش ازیک متر مـی  ارتفاع این ساقه. نمایند رگ می هر کدام تولید انشعابات کوتاهی در محور ب       

در روي . هاي سبز هوایی یونجه داراي فسفر زیادي بوده و ارزش غذایی آنها زیاد و قابل توجـه اسـت    ساقه

اي بصورت متناوب در روي دمبرگ باریک و شـیار دار کـه پوشـیده از     هاي یونجه برگهاي سه برگچه  ساقه

. شد قرار گرفته و قاعده هر برگ بوسیله دو گوشوارك بزرگ و نوکدار احاطه شـده اسـت  کرکهاي نرم میبا  



مرغـی شـکل و سـطح     ها سـبز تیـره، تخـم    رنگ برگچه. ها بهم پیوسته است       در قاعده دمبرگ گوشوارك   

برگچـه وسـط داراي یـک       . زیرین آنها خیلی بیشتر نسبت به سطح فوقانی از کرك پوشـیده شـده اسـت               

هـاي جـانبی فاقـد دمبـرگ بـوده و مـستقیماً بـه دمبـرگ متـصل                     است در حالیکه برگچه   دمبرگ کوتاه   

گـل آذیـن یونجـه بـصورت یـک        . باشـند   ها داراي یک نوك تیز مـی        هر کدام از این سه برگچه     . باشند  می

گردد و داراي یـک دم گـل بلنـد کـه طـول آن در حـدود یـا         خوشه مرکب از محل محور برگ خارج می     

 یـا  (calyx) خیلـی ظریـف و لولـه    (Bract)هر گل داراي براکتـه  . باشد است، میبلندتر از دمبرگ    

. گـردد  باشد که در نصف طول خود به پنج لبـه نوکـدار و باریـک تقـسیم مـی                  کاسه بلند و مستقیمی می    

میـوه یونجـه داراي نیـامی بـا شـکل خـاص اسـت و        . باشـد  هاي تیره می   گلبرگ داراي رنگ بنفش با رگه     

آید باعـث پدیـد آمـدن نیـام       در نیام که در اثر رشد سریع طرف تحتانی آن بوجود می  پیچش تولید شده  

نیام محتوي چندین بذر است و بذرها داراي سطحی نسبتاً صـاف و کـم و بـیش                . گردد  حلزونی شکل می  

  .اي هستند بذرها داراي رنگ زرد و قهوه. اي شکل و تا حدودي منقار دار است قهوه

  

  نامهاي غربی یونجه

 شـناخته  common alfalfa و alfalfa ،lucernهـاي   ونجه در کشورهاي غربی بـا نـام  ی

  .شود می

  

 یونجه بهترین رشد و نمو را در مناطقی از کشور خواهد داشت که هواي خـشک، آفتـابی،           :کشت یونجه 

تـوان در جلگـه    بهتـرین شـرایط رشـد و نمـو مطلـوب یونجـه را مـی       . گرم به همراه منابع آب کافی باشد   

از نظـر بـوم شناسـی ایـن منـاطق      . وزستان، دشت مغـان، منطقـه جیرفـت ومنـاطقی ماننـد آن یافـت        خ

  .روند مستعدترین  مناطق ایران براي یونجه کاري به شمار می



توان بـراي رشـد و نمـو یونجـه در نظـر          به طور کلی در کشور سه منطقه مختلف آب و هوایی را می            

شک و مرطوب، مستعد ترین مناطق براي کشت وکار یونجـه        گرفت که عبارتند از مناطق خشک، نیمه خ       

در صورت وجود آب کافی مناطق خشک و پس از آن منـاطق نیمـه خـشک و در آخـر منـاطق مرطـوب                

روز مستعدترین ناحیه رشد و نمـو     در این ارتباط استان همدان به دلیل داشتن دماي مناسب شبانه          . است

شود ولـی در بعـضی     چین یونجه برداشت نمی 5 تا   4 بیش از    در این استان  . رویشی و زایشی یونجه است    

در اراضـی  .  تن یونجه خشک در سال از یک هکتار برداشت شـده اسـت  17از نقاط یونجه خیز تا بیش از     

  .شمالی کشور به دلیل اسیدي بودن خاك و عدم تهویه و زهکشی آن براي یونجه کاري مناسب نیست

 آفتـابی و گـرم و آب نـسبتاً     ناطقی خواهد داشت که هـواي خـشک،    یونجه بهترین رشد و نمو را در م       

یونجه در مقابل تغییرات درجه حرارت حساس نبوده و آزمایش شده کـه        . زیادي در دسترس داشته باشد    

گراد باالي صفر را بدون صـدمه تحمـل     درجه سانتی50 درجه سانتیگراد زیر صفر و یا      55-60قادر است   

 متـر،   2465اعات مختلف نیز مقدور است بـه طـوري کـه در آبعلـی بـا ارتفـاع                   کشت یونجه در ارتف   . کند

  .شود  متر ارتفاع یونجه کشت می18 و 13 متر و آبادان و اهواز به ترتیب با 1644همدان و زنجان با 

در صورتی کـه  . آید  چین در سال به عمل نمی4 تا  2در مناطق کوهستانی  و سرسیر از یونجه بیش از           

چـین  10توان به خوبی بیش از  زستان که ارتفاع زیادي از سطح دریا ندارد با قدري توجه می    در جلگه خو  

یونجه با ریشه عمیق خود قـادر اسـت در منـاطق نـسبتاً خـشک و کـم آب          . یونجه در سال برداشت کرد    

االرضـی واقـع در عمـق     مقاومت کرده و حتی بعد از چندین سـال کـه از رشـد آن گذشـت از آب تحـت                    

تعداد چین یونجـه در منـاطق       . باشد  کشت یونجه در ارتفاعات مختلف مقدور می      . استفاده نماید متري  12

تـوان در     چین نبوده در حالیکه مناطق گرمسیر و با قدري توجـه مـی             2-4کوهستانی و سردسیر بیش از      

 هر خاکی در صورت فراهم بودن سایر شرایط مناسب مـستعد  . چین یونجه برداشت نمود   15سال بیش از    

باشد، البته زمینهاي بیش از حد اسیدي که کمبود آهک داشـته باشـند میـزان عملکـرد          کشت یونجه می  

الـذکر زمـین حـساس        یونجه جوان در مقابل شرایط نامـساعد فـوق        . بخش نخواهند داشت    چندان رضایت 



ود را رشـد کامـل خـ    زیرا ریشه یونجه در مراحـل بعـدي،  . گردد بوده و به مرور از حساسیت آن کاسته می   

در چنـین  . کنـد  ها ایجاد یک حالت اسفنجی در خـاك مـی    بدست آورده و توام با فعالیت میکرو ارگانیسم       

گردد هوموس خاك نیـز زیـاد شـده و در نتیجـه زمـین       شرایط مناسبی عالوه بر اینکه رشد گیاه بهتر می   

کسیژن زیـاد دارد، در  یونجه گیاهی است که احتیاج به ا. شود زیرکشت یونجه به نحو مساعدي اصالح می     

گیرد و خلل و فرج فضاي زمین عاري از اکسیژن گشته یونجه رشد مناسـبی        زمینی که تهویه صورت نمی    

در زمینهاي سفت و مرطوب که فاقد اکسیژن هـستند فعالیـت تارهـاي کـشنده ریـشه و                   . نخواهد داشت 

ط سـازگاري دارنـد بـر یونجـه     گردد و در عوض گیاهان هرز که با ایـن شـرای     میکروارگانیسمها متوقف می  

پیشی یافته و رشد و نمو آن را تحت الشعاع قرار خواهند داد، به همین دلیـل در منـاطقی کـه بارنـدگی                     

تـر مخلـوطی از سـایر     خارج از حد و زمین مرطوب است بـراي بدسـت آوردن محـصول بهتـر و مطمـئن                 

  .توان توصیه کرد اي مانند گرامینه را می گیاهان علوفه

اي که از نیمکـره جنـوبی و از    کند به گونه ر زمینهاي مختلف و در محلهاي گوناگون رشد می  یونجه د 

اي بـسط داشـته و در زمینهـاي سـنگین و زمینهـاي سـبک و                مناطق کوهستانی تا نواحی دشت و جلگه      

کند، یونجه زمینهاي خشک را بر زمینهاي بـیش از   شنی در صورت دارا بودن مواد غذایی بخوبی رشد می         

االرضـی بـیش از حـد مرطـوب نباشـد و سـایر         دهد و در صـورتیکه طبقـه تحـت          د مرطوب ترجیح می   ح

زمین زیرکشت قـادر بـه   ) سال30حتی تا ( سال و بیشتر 6-7هاي اولیه در حین رشد انجام شود       مواظبت

توسعه و کشت یونجه مناسب با احتیاجـات کـشور خودبخـود موجـب افـزایش و ارزان                . برداري است   بهره

اي  کاشـت گیاهـان علوفـه    . شود  هاي دامی مانند گوشت، شیر، پنیر، کره و روغن و غیره می             ن فرآورده شد

در مزارع بخصوص یونجه مقدار زیادي از بقایاي ریشه خود را در زمین باقی گذارده و باعث پوك شـدن و     

در مواقـع   همچنـین گیاهـانی همچـون یونجـه         . شـوند   گردند و از ازت غنی می       افزایش هوموس خاك می   

تابش شدید خورشید و تبخیر زیاد با سایه انداختن بر روي زمین مانع از بهم خوردن سـاختمان فیزیکـی            

چون بذر یونجه ریز است بایستی اوالً بستر بذر کامالً نرم گردد ثانیاً رطوبت کـافی جهـت     . شوند  خاك می 



اگرچـه در  .  کـشت نمـود  زدن در زمین وجود داشته باشـد و بـذر را هرچـه ممکـن اسـت سـطحی           جوانه

اي زیادتر گرفـت ولـی در مـورد خاکهـاي رسـی جهـت        خاکهاي شنی میتوان عمق کاشت بذر را تا اندازه 

یونجه در زمینهاي خوب که از نظـر غـذایی          . جلوگیري از خطر سله بستن باید بذر راسطحی کشت نمود         

نـابراین گیاهـانی ماننـد    ب. دهد غنی است بخصوص خاکهاي لومی عمیق و زهکشی شده بهتر محصول می    

ایـن  . توان به عنوان گیاه قبلی انتخاب نمود       را می ) زمینی  پنبه، سیب (چغندرقند و یا سایر گیاهان وجینی       

کنند و عالوه بر این از رویش علف هرز جلـوگیري کـرده و زمـین را بـراي      گیاهان زمین را پوك و نرم می    

. اي باشـند     کاشت یونجه بایستی داراي شرایط ویژه      زمینهاي مناسب جهت  . نمایند  کاشت یونجه آماده می   

وجـود مـواد غـذایی کـافی جهـت رشـد و نمـو و بـاالخره           وجود خلل و فرج کافی جهت نفوذ آب و هـوا،          

زمینهـایی کـه خـوب    . خاکهاي تحت االرض نرم و قابل نفوذ همه شرایط الزم کاشت اولیـه یونجـه اسـت    

ستند ریشه گیاه را تحریک کرده منجـر بـه رشـد سـریع و            تهیه شده و داراي خلل و فرج زیاد و بزرگ ه          

  .شوند شادابی گیاه می

در برخی از کـشورها بـراي اینکـه طبقـه غیرفعـال       . المقدور عمیق شخم زد     زمین یونجه را باید حتی    

هایی که در پشت خـیش بـسته شـده و طبقـات زیـر را          االرض با سطح االرض مخلوط نشود از تیغه         تحت

فوائد این کـار در ایـن اسـت کـه طبقـه      . شود آورد بریده و در هم میریزد، استفاده می     بدون اینکه بسطح    

اي وارد    ها هیچ صـدمه     فعال سطحی در زیر طبقه غیرفعال دفن نشده و به محیط زندگی میکرواورگانیسم            

در بعـضی منـاطق چـون       . توان تـامین کـرد      شود، در صورتیکه این شرایط را درشخمهاي عمیق نمی          نمی

ر بهار هنوز خوب و بقدر کافی نشست نکرده است از اقدام به شخم مجدد براي ممانعت از تبخیـر            خاك د 

در مناطق سردسیر معموالً در پاییز اقدام به شخم زمـین نمـوده و اوایـل بهـار کـه                  . آب باید منصرف شد   

 کـافی اسـت   اگر زمینی در بهار خوب و کافی نشست نکرده بود. پاشند دهد بذرمی   رطوبت زمین اجازه می   

براي کشت بهاره در مناطقی که بارندگی کـم  . اي روي زمین کشیده شود      در صورت امکان، غلطک دندانه    

شخم بهاره در این منـاطق سـبب تبخیـر آب ذخیـره شـده               . دارند باید در پاییز زمین شخم خورده باشد       



در منـاطقی بـا آب   . ورداگر زمین بیش از حد مرطوب بود کافی است در بهار دو مرتبه شخم بخ. گردد  می

در زمینهـاي داراي  . وهواي خشک و گرم زمان کاشت را بهتر است اواسط یـا اوایـل پـاییز انتخـاب نمـود             

خاك رس سنگین بایستی قبل از بذرپاشی مقداري ماسه به زمین زراعتی شخم خورده افزود و تا هـم در             

. نه زدن در اثر سله زمین برطـرف گـردد  بهبود ساختمان زمین موثر واقع شود و هم اینکه امکان عدم جوا 

دقت کافی در تهیه زمین سبب نفوذ هواي کافی و در بعضی مناطق سرد موجب گرم شدن سریع خـاك                    

هـاي زیـاد و    در چنین زمینی رشد ریشه یونجه سریع و عمیق بوده که بعداً ایجـاد سـاقه  . شود در بهار می 

ماق مختلف خوب نفوذ کرده و در موقع کـم آبـی   شخم عمیق سبب میگردد که ریشه در اع. کند قوي می 

احتیاج بـه مـصرف آب در یونجـه زیـاد اسـت و جهـت تولیـد یـک                . االرضی استفاده نماید    از آبهاي تحت  

هاي یونجـه توجـه     چنانچه به رشد و نمو ریشه     .  لیتر آب مورد نیاز است     800کیلوگرم ماده خشک حدود     

متـر در شـرایط کـامالً مناسـب رشـد         سـانتی 2 در حدود    شود مالحظه خواهد شد که ریشه یونجه روزانه       

زمینهـایی  . تواند در مدت کمی جهت استفاده بیشتر از آب ذخیره شده به اعماق زمـین بـرود   داشته و می 

که خاکهاي آن محتوي مواد غذایی کافی بوده ولی فاقد ساختمان مناسب باشند یـا در اثـر رسـی بـودن                  

 فشار پاشنه شخم گاوآهن براي رشد و نمو یونجه مناسب نخواهـد  زمین یا سفت و سخت شدن آن در اثر   

هاي یونجه قادر به استفاده کامل از مواد غذایی زمین نبوده و در نتیجه رشدو نمو را کد یـا     بود، زیرا ریشه  

تـوان بـا    باشـند مـی   االرض مـریض مـی    هایی را که اصطالحاً داراي تحـت        زمین. ماند  بطور ضعیف باقی می   

هاي مخصوص و یا بـا گـاوآهن کـه مجهـز بـه خـیش اضـافه جهـت پـوك کـردن                    ر یا با داندانه   کولتیواتو

زمینی که جهت کـشت بهـاره در   . االرض است شخم زده براي نفور ریشه اصالح و آماده کشت نمود    تحت

شود باید در پاییز شخم عمیق خورده و بحال خـود تـا اول بهـار رهـا گـردد و در بهـار در                     نظر گرفته می  

زمینهـاي  ). از راندن تراکتور سنگین باید خودداري کرد    ( ماله سبک روي زمین کشیده شود         ین فرصت اول

عمیق شخم خورده را بایستی بهمان حال در تمام طول مدت زمستان رها کرد تا خوب نشـست کـرده و                

اثـر پـوك   در بهار این نوع زمین را دندانـه و مالـه زده و در صـورت لـزوم در         . مناسب کاشت یونجه گردد   



در . زننـد تـا زمـین آمـاده کاشـت شـود       شدن سطح زمین در نتیجه یخبندان زمستانه دوباره غلطک مـی        

وري  آ هـاي هـرز را جمـع     صورت رشد علف هرز در زمینهـاي آمـاده کـشت زمـین را داندانـه زده و علـف                   

در . گـردد  کنند و با این عمل هم از تبخیر بیجا جلوگیري شده و هـم زمـین عـاري از علـف هـرز مـی           می

اي میزنند تا قدري خاصیت مـوینگی خـاك    مواردیکه زمین بیش از حد پوك باشد زمین را غلطک داندانه    

بهتر است در زمینهایی که براي اولین بار اقـدام  . زیاد شده رطوبت کافی در دسترس بذر یونجه قرار گیرد        

تـرین راه تلقـیح       سـاده .  تلقیح نمود  شود بذر یونجه را با باکتریهایی تثبیت کننده ازت          به کشت یونجه می   

زار قبلـی در      زمین یونجه بوسیله باکتریهاي تثبیت کننده حمل و پخـش خـاك زمـین زیرکـشت یونجـه                 

تغذیه باکتریهاي خاك زمـین یونجـه مـسلماً عبـارت از مـواد آلـی و مـواد         . زمین آماده براي کاشت است    

در صورتی است کـه زمـین داراي مـواد کـافی           معدنی موجود در زمین زراعی است و رشد کافی باکتریها           

عالوه بـر فـراهم نمـودن شـرایط رشـد و نمـو باکتریهـاي خـاك، بایـد در حفاظـت                      . فسفر و پتاس باشد   

باکتریهاي موجود در زمین یونجه کوشید یعنی زمین زیرکشت یونجه را از باد و تابش مستقیم خورشـید                

 احتیاج به یک نوع باکتري تثبیـت کننـده دارنـد کـه            هرگونه از گیاهان خانواده لگومینوز    . محفوظ داشت 

اگر در موقع کاشت با اندازه کافی در زمین موجود نبود بایـد بـه           . باید در موقع تلقیح زمین مدنظر داشت      

این گیاه در مرحله جوانه زدن  بـه شـوري خـاك     . یکی از طریق باال باکتري مخصوص را وارد زمین نمود         

 زدن و ریش دادن سازش خاصی نسبت بـه شـوري خـاك از خـود نـشان         حساس است ولی بعد از جوانه     

یونجه در خاکهاي قلیایی که حاوي آهک کافی باشد از جملـه در اکثـر خاکهـاي آهکـی کـشور               . دهد  می

  .رشد و نمو بسیار مطلوبی دارد

زمـین شـخم خـورده در       . اساساً یونجه به هواي گـرم و خـشک و آب فـراوان احتیـاج دارد               : طرق کشت 

تان را در بهار در صورت مناسب بودن شرایط آب و هوایی دیسک زده و بوسیله ماله آن را تـسطیح و     زمس

پس از آماده شدن زمین بـذر را بـصورت دسـت پـاش در روي زمـین پاشـیده و سـپس        . نمایند هموار می 

لـی در  کننـد و  یونجه را در مناطق سرد در بهار کشت می  . پوشانند  توسط دیسک یا ردیف کار با خاك می       



چـون یونجـه    . مناطق گرم کشت را بهتر است در پاییز و در صورت عدم امکان اوایل زمـستان انجـام داد                  

از ایـن لحـاظ الزم     . باشـد   داراي بذرکوچکی است بایستی آن را درزمینی بکاریم که داراي بستر نرمی می            

ر خاکهاي رسـی عمـق بـذر را       باید متذکر شد که د    . است زمین را عالوه بر دیسک با ماله کامالً نرم نمود          

نباید بیش از یک سانتیمتر گرفت در صورتیکه میتوان در خاکهاي شنی یا رسـی میـزان عمـق را خیلـی                   

در طریق دستپاشی به میـزان بـذر بیـشتري احتیـاج اسـت و ایـن مقـدار        . بیشتر از این حد انتخاب نمود    

آالت جدیـد   ر حالیکه با استفاده از ماشینباشد د  کیلوگرم یا بیشتر در هکتار می   25-30معموالً در حدود    

یکـی دیگـر از مزایـاي    . گـردد  جویی مـی  هاي مخصوص هم در میزان بذر و هم در وقت صرفه          و بذرافشان 

 .باشد استفاده از بذرافشانها کاشت یکنواخت و سهولت در وجین کردن می

 زیـاد گرفـت و هـم فاصـله     در صورتیکه یونجه را براي برداشت علوفه بکارند باید هـم میـزان بـذر را             

ها را نزدیک انتخاب نمود در صورتیکه هدف برداشت بذر باشد الزم است که در کاشت و برداشت بـه       بوته

 60نکات زیادي توجه کرد مثالً خطوط کاشت را جهت تولید بـذر نبایـد بیـشتر از یـک متـر و کمتـر از                         

. تر خواهـد بـود    و از نقطه نظر کیفیت مرغوب     میزان تولید بذر در این نوع کاشت زیادتر       . متر گرفت   سانتی

  :کند که شامل روشهاي زیر است یونجه را به چند طریقه کاشت می

اي که خوابیدگی نداشته باشـد در     در این روش یونجه را معموالً در داخل جو پاییزه          : کاشت زیر  -1

  .گردد میاین طرز کشت باعث افزایش محصول علوفه سبز و پروتئین . کنند بهارکاشت می

شـود و در    در این روش یونجه بـه صـورت خـالص کـشت مـی         ):اصلی( کاشت بصورت خالص     -2

مناطق خشک با زمینهاي سبک بعد از برداشت محصوالت بهـاره و پـاییزه سـال قبـل در اواخـر تابـستان        

حـد  در این روش یونجه بعـد از چنـدماهی کـه بـه     . نمایند بالفاصله زمین را شخم زده و آماده کاشت می        

هـاي طویـل و    آبی را به علـت دارا بـودن ریـشه    توان شرایط سخت مانند خشکی و کم     کافی رشد کرد می   

  .عمیق تحمل کند



شـدن   در مناطقی که امکان تهیه وسایل زمین مشکل و دشوار بوده و یـا سـفت  :  کاشت مخلوط -3

دهـد   رت خـالص نمـی  هاي رسی که اجازه کاشت را به صو         هاي نامرتب و باالخره زمین      زمین توسط شخم  

بـراي مکانهـاي   . نماینـد   کارند و علف سبز بیشتري برداشت می        یونجه را مخلوط با علوفه تیره گرامینه می       

کیلـوگرم شـبدر در هکتـار    4کیلـوگرم یونجـه و   24مرطوب یونجه و شبدر را به صورت مخلوط به نسبت        

  .نمایند کشت می

ذایی مورد نیازعالوه بر ایجاد رشد ونمـو مطلـوب در   تامین مواد غ:کود و مواد غذایی  مورد نیاز یونجه      

اي که آزمایشها نـشان داده اسـت کـه جهـت         یونجه موجب کاهش میزان مصرف آب نیز میگردد به گونه         

 لیتـر آب میباشـد در حالیکـه    800تولید یک کیلو گرم ماده خشک یونجه در زمینهاي بدون کود نیاز به           

 تـن  30-50اضـافه نمـودن    . آب میباشـد   400 تنها نیاز به  لیتر         در زمینهاي غنی جهت تولید این میزان      

کود دامی در هکتاربه صورت سرك دراوایل زمستان قبل از یخ زدن زمین باعث بهبود ساختمان خـاك و             

مهمتـرین کودهـاي   .این کود سرك در بهار رشد و نمو یونجه را تشدید میکنـد            .پوك شدن زمین میگردد   

 –کودهـاي آهکـی   - کـود فـسفره و پتاسـه   - یونجه عبارتند از کـود ازتـه       شیمیایی مورد مصرف در مزارع    

   مس– منگنز – بر -کلسیم

 -1:براي تعیین زمان و میزان آبیاري یونجه باید به سه مورد مهم توجه داشت کـه شـامل              :آبیاري یونجه 

   نیاز گیاه به آب -3 ظرفیت نگهداري آب در خاك -2قابل دسترس بودن آب 

در ایـران  .وق میزان برداشت محصول از دیگر عوامل موثر در آبیـاري یونجـه میباشـد   عالوه بر موارد ف  

فاصله زمان آبیاري در مناطق گرمسیر چهار تـا شـش روز ،در منـاطق معتـدل هفـت تـا هـشت روز ، در               

  .مناطق سردسیر هشت تا ده روز ودر مناطق سردسیر کم آب گاهی فاصله به پانزده روز نیز میرسد

 آبیـاري غرقـابی     -1:  به روشهاي مختلفی صورت میگیرد که شامل موارد زیـر میباشـد            آبیاري یونجه 

   آبیاري زیر زمینی -4 آبیاري بارانی -3  آبیاري ردیفی یا نشتی -2



 در برداشت یونجه الزم است دقت شود که ساقه آن بریـده یـا چیـده شـود و از کنـده                    :برداشت یونجه 

  .ن امر منجر به له شدن و صدمه رسیدن به محل قطع میگرددشدن ساقه باید جلوگیري نمود زیرا ای

بهترین تاریخ برداشت یونجه براي بدست آوردن حداکثر عملکرد علوفه توام بـا ایجـاد شـرایطی بـراي                   

 بوته هاي مزرعه به گـل نشـسته   2/1 تا 10/1تامین حداکثر مواد غذایی در سالهاي بعد ، مقعی است که        

  .  سانتی متر پیشنهاد میگردد5-10ع برش ساقه ها از سطح زمین ضمنا بهترین ارتفا. باشند

جهت برداشت یونجه در مزارع کوچک از علف بـر یـا علـف چـین هـاي موتـوري کوچـک اسـتفاده                        

در مـزارع بـزرگ   .  متر مربع را در هر سـاعت درو میکننـد            1500-2500میشودکه معموال مساحتی بین     

 و یا وسط تراکتور وصل می شوند استفاده می گردد،که بـا تـوان   معموال از علف برهایی که به جلو ؛ عقب      

امروزه دستگاههایی وجود دارد کـه عـالوه بـر درو    .کاري یک تا دو هکتار برداشت در ساعت کار می کنند      

 هستند که پس از درو یونجه سـاقه هـاي آن را            Conditionerیونجه داراي غلتکهاي مخصوصی بنام    

 درصد کاهش داد، البته این عمل بـه بـیش از حـد خـشک شـدن              30راتا  له کرده تا زمان خشک کردن       

بـه منظـور حفـظ کیفیـت و     .موجب ریزش برگهاي یونجه و افزایش خسارت وارده در سر مزرعه میگـردد         

عملیات ردیف کردن بادسـتگاه ردیـف   .کمیت علوفه یونجه بالفاصله بعد از برداشت آنها را ردیف مینمایند     

ونجه به مدت یک تا دو شبانه روز بـر روي زمـین بـاقی مانـده و قـسمت اعظـم       سپس ی.کن انجام میگیرد  

  .     رطوبت خود را از دست میدهدو قابل جمع آوري خواهد بود

  

  هاي ایرانی ارقام مختلف یونجه

 با توجه به وجود تنوع اقلیمی در کشور ارقام مختلفـی از یونجـه در منـاطق مختلـف کـشور کـشت             

  .هاي موجود به صورت اجمالی در زیر مورد بررسی قرار گرفته است برخی از رقم. شود می

  



  رقم همدانی

ارتفـاع گیـاه   . توان به مقاومت به سرما و نیاز به آب فراوان اشاره کرد از خصوصیات یونجه همدانی می   

شـود و عملکـرد آن     چین برداشت مـی 5 تا   4یونجه همدانی کند رشد بوده و       . رسد   سانتی متر می   85به  

  .رسد می) علوفه خشک( تن در سال17به 

  

  

  رقم یزدي

رقم یزدي مناسب مناطق نسبتا گرم و خشک ایران بوده  و براي منـاطق بـا هـواي معتـدل و بـدون             

 سـانتی متـر   60 تـا  50رقم یزدي شاخ و بـرگ زیـاد داشـته ارتفـاع آن بـه      . زمستان سخت مناسب است 

  .شود  چین برداشت می7 تا  تن بوده و12عملکرد متوسط این رقم حدود . رسد می

  رقم بمی

. باشـد  رقم بمی یونجه مخصوص مناطق گرم بوده شـاخ و بـرگ آن زیـادتر از همـدانی و یـزدي مـی          

هـاي همـدانی و یـزدي     تـر از رقـم   هاي آن بـزرگ  رسد و اندازه برگ     سانتی متر می   65 تا   60ارتفاع آن به    

  .شود  چین برداشت می10این رقم تا . است

  رقم بغدادي

این نوع یونجـه داراي  . ونجه رقم بغدادي مخصوص مناطق گرمسیري است و نیاز به آب فراوان دارد           ی

 10تعـداد متوسـط دفعـات برداشـت     . رسد  سانتی متر می   100برگ پهن و بوته بلند بوده و ارتفاع آن به           

  .باشد  تن علوفه خشک می25چین و عملکرد ساالنه آن 

 یونجه موجود در بازارهاي دنیا را اغلب بر حسب منطقـه جغرافیـایی   ارقام: ارقام مختلف یونجه در دنیا    

 :اند آنها به شرح زیر نامگذاري کرده



باشـد و تـا حـدودي محـدود بـه             هائیکه مبداء آنها آرژانتین می      یونجه – Argentineیونجه   -1

  .مناطق بخصوصی است که زمستان زیاد سردي نداشته باشد

 مبدا آنها جنـوب آفریقـا اسـت وبـه سـرماي زمـستان       هائیکه یونجه South Africaیونجه  -2

  .باشند حساس می

هائیکه مبداء آنها جنوب شرقی فرانـسه بـوده و داراي رشـد بهـاره                 یونجه Provanceیونجه   -3

 .سریع بوده و بعد از هرچین نیز رشد سریعی دارند

پژمردگـی  این رقم بـه بیمـاري       . باشد  اي است که مبدا آن کانزاس می        یونجه Buffaloیونجه   -4

 .باکتریایی مقاوم بوده و داراي رشد سریعی بعد از هرچین است

اي است کـه در کـانزاس و مقـاوم بـه پوسـیدگی           رقم انتخاب شده   Williamaburgیونجه   -5

 .باشد ساقه می

یونجه است که مبدا آن فرانسه بوده و مقاوم به نماتد ساقه است و محـصول و             Talentیونجه   -6

 .کند بذر خوبی تولید می

اي است کـه مبـدا آن ترکمنـستان اسـت و مقـاوم بـه پژمردگـی                    یونجه Turkistanیونجه   -7

 .باشد باکتریایی، نماتد ساقه و مقاوم به شته می

آباد بوده و مقاومت خیلی زیادي نـسبت بـه نماتـد سـاقه          مبدا آن عشق   Nemostanیونجه   -8

شته و محصول آن پـایین   اي برگ دا    این رقم حساسیت زیادي نسبت به لکه قهوه       . دهد  نشان می 

 .است

 .مبدا آن ترکمنستان است و محصول آن چندان زیاد نیست Hardistanیونجه  -9

 .مبدا این یونجه ترکمنستان بوده و تولید بذر آن کم است Orestanیونجه  -10



گیري یونجه معمولی و یونجه بـاغی یـا یونجـه گـل زرد             باشند که از دو رگ      هایی می   ارقام زیر یونجه  

 .باشند کلیه این ارقام نسبت به درجه حرارت پایین یا سرما مقاوم می. ه استبدست آمد

مبدا این یونجه آلمان بوده و مقاومت خیلی زیـادي نـسبت بـه سـرما داشـته       Grimmیونجه   -1

  .ولی در عوض در مقابل بیماري پژمردگی باکتریهایی حساس است

  .باشد  سفید یا زرد میمبدا این رقم روسیه بوده و داراي گلهاي Cossack یونجه  -2

 Grimmمبدا این رقـم کانـادا بـوده و شـبیه رقـم       Canadian Variegatedیونجه  -3

 .است

مبدا این رقـم هندوسـتان بـوده و عملکـرد خـوبی دارد و نـسبت بـه سـرما و                     Ladakیونجه   -4

 .بیماري پژمردگی باکتریایی مقاوم است

 . استGrimmمبدا این رقم اروپا بوده و شبیه رقم  Balticیونجه  -5

 انتخـاب شـده   Balticاین رقم در دانشگاه میشیگان از بین یونجه رقـم   Hardiganیونجه   -6

در صورت موجود بـودن شـرایط مناسـب    . و بیشتر مناسب مناطق مرطوب و نسبتاً مرطوب است 

 .کند این رقم بذر خیلی زیادي تولید می

ایـن یونجـه بعـد از     . است گیري چند رقم بدست آمده      این رقم در اثر دو رگ      Rangerیونجه   -7

اي بـرگ   تري رشد کرده و نسبت به لکه قهوه         هرچین نسبت به ارقام خویشاوند خود بطور سریع       

 .نسبتاً حساس است

 Hardiganمبدا این رقم نیوجرسی آمریکـا بـوده و خیلـی شـبیه رقـم                 Atlanticیونجه   -8

  .است

  .ل و دوام زیادي دارداین رقم در اثر انتخاب بدست آمده و محصو Narragansettیونجه  -9

  



 )3آیسیک(نام و کد محصول  1-1

  15331132پودر و پلت یونجه 

        
 Alfalfa Pellet            پلت یونجهAlfalfa Powder       پودر یونجه 

  

 شماره تعرفه گمرکی -1-2

12141000 

 شرایط واردات -1-3

ن دامپزشـکی کـشور و سـازمان    واردات پودر و پلت یونجه آزاد بوده و تنها نیاز به اخذ مجـوز از سـازما              

پـس از اخـذ   . حفظ نباتات، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران و سـازمان انـرژي اتمـی دارد         

.                                           گیـــــرد مجوزهــــاي ذکــــر شــــده امــــور تــــرخیص از مبــــادي ورودي صــــورت مــــی        

  . اراي کارت بازرگانی صورت پذیرداین واردات می تواند توسط هر فرد حقیقی و حقوقی د

  

  

  

  



  هاي انجام گرفته در مبادي ورودي کنترل

هاي میکروبی و تطابق با مـوارد         هاي وارداتی از نظر آلودگی      سازمان دامپزشکی جهت بررسی محموله    

بـرداري و آزمـایش    ذکر شده در پروفرما و سازمان حفظ نباتات جهت بررسی آفات نباتی اقـدام بـه نمونـه      

هـاي مربـوط بـه وجـود مـواد رادیواکتیـو را انجـام         همچنین سازمان انرژي اتمی نیـز آزمـایش     . مایندن  می

  .دهد می

  هاي ذیربط   هاي اخذ شده از طرف سازمان هزینه

هـاي الزم بـه    در حال حاضر میزان هزینه دریافتی از واردکنندگان در مبادي ورودي بابت انجـام آزمـایش     

  :باشد شرح ذیل می

   درصد ارزش کاال0,5مان انرژي اتمی           هزینه ساز

   ریال به ازاء هر کیلوگرم کاال5,5هزینه سازمان دامپزشکی            

   درصد ارزش کاال0,6هزینه مؤسسه استاندارد              

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

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

آن معرفی نشده اسـت     )  پلت –پودر(ونجه و مشتقات  در حال حاضر در ایران استانداردي جهت ی       

و تنها با آنالیز آن در آزمایشگاههاي تغذیه میتوان ترکیبات محـصول را مـشخص نمـود و بـه عنـوان         

که شامل آنالیز کلیـه مـواد   ) انجمن ملی تحقیقات آمریکا ( NRC شاخص به طور عمده از جداول 

  .گردد خوراکی دام می باشد استفاده می

 رکیبات یونجه در مراحل مختلف رویشجدول ت

  ماده خشک  

٪  

  پروتئین خام

٪  

  فیبر خام

٪  

انرژي قابل 

 Mcal/kgهضم

  انرژي متابولیکی

Mcal/kg  

  کلسیم

٪  

  فسفر

٪  

ابتداي مرحله 

  رشد
89  23  21  3  2,58  1,61  0,37  

اواخر مرحله 

  رشد
90  20  27  2,73  2,31  1,45  0,3  

ابتداي گل 

  دهی
90  17  31  2,56  2,13  1,4  0,23  

اواسط گل 

  دهی
89  16  33  2,47  2,04  1,35  0,22  

  0,2  1,28  1,95  2,38  35  15  88  گلدهی کامل

  0,19  1,2  1,87  2,29  37  14  91  درحالت بلوغ

  

باشـد ولـی بـه طـور      پودر و پلت یونجه بر حسب زمان برداشت علوفه یونجه داراي ترکیبات مختلـف مـی   

 30-25 درصد پـروتئین خـام و   17-16 درصد ماده خشک،90عمده این محصول به طور متوسط داراي        

  .درصد فیبر خام است

  



  

  

     

بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلـی و جهـانی                -1-5

 محصول

چر مزارع کشاورزي در فصل بهار و تابستان که نیاز بـه تغذیـه           با توجه به فراوانی علوفه مرتعی و پس       

یابد و همچنین فصلی بـودن تولیـد یونجـه کـه       کاهش می ) از جمله یونجه  (اکی  ها با مواد خور     دستی دام 

باشـد بـه طـوري کـه در        شود قیمت یونجه متاثر از فصل سال می         بیشتر در فصول مساعد سال تولید می      

هـاي آن کـاهش و در فـصول پـاییز و زمـستان قیمـت آن              فصول بهار و تابستان قیمت یونجه و فـرآورده        

در . شرایط اقلیمی نیز بر قیمـت یونجـه تـاثیر گـذار اسـت              همچنین منطقه جغرافیایی و    .یابد  افزایش می 

حال حاضر بر اساس قیمت گیري انجام شده از تولید کنندگان داخلی در منطقـه آذربایجـان غربـی کـه                 

هاي تولید یونجه بوده و تعدادي از مجوزهاي تولید پودر و پلت یونجـه در ایـن اسـتان قـرار        یکی از قطب  

 ریال و قیمت پلـت یونجـه نیـز          1700 تا   1600قیمت پودر یونجه    ) 1386(ارند، در تیر ماه سال جاري       د

قیمت پلت یونجه در بازارهاي خارج از کشور و در کشورهاي عمده تولیـد      . باشد   ریال می  1450 تا   1400

ـ  2300 کیلوگرمی معادل    23براي پلت یونجه در بسته بندي       ) کانادا(کننده   هـاي   سته بنـدي  ریال و در ب

هـاي   البته هزینه. باشد  ریال می 1600 ریال و براي حالت فله معادل        2300 کیلوگرمی معادل    500بزرگ  

الزم به ذکر است کـه انتقـال علوفـه      . شود  هاي فوق افزوده می     حمل و نقل و حقوق گمرکی نیز به قیمت        

ل اقتـصادي نبـوده و حتمـا    هاي دوردست به دلیل چگالی پایین و حجیم بـودن محـصو    یونجه به مسافت  

  .باید به شکل پودر یا پلت و اشکال دیگر فرآوري و سپس حمل شود
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توان آن را بـه صـورت مـستقیم در هـر نـوع       پودر و پلت یونجه در کلیه دامها قابل مصرف بوده و می      

، گـوزن، گوسـفند، بـز و        وضعیت تغذیه اي در گاوهاي گوشتی و شیري، خوك، اسـب، طیـور، خرگـوش              

یونجه پلت شده موجب افزایش سرعت رشد و ضـریب تبـدیل خـوراك    . آموز استفاده نمود   حیوانات دست 

توانـد جـایگزین    یونجه پلت شده به علـت کیفیـت بـاال مـی    . . گردد در مقایسه با سایر منابع پروتئینی می  

اي کـه تـا    بـه گونـه  . اي شـیري گـردد  هـاي گاوهـ   بخشی از دانه غالت و علوفه به صورت توامـاً در جیـره          

توان با پلت یونجه جـایگزین نمـود ولـی بایـد ایـن       ها را می   درصد ماده خشک علوفه مصرفی در جیره      50

درصـد   50مهم را مدنظر داشت که در این سطح میزان دانه غـالت بـر اسـاس مـاده خـشک نبایـستی از             

د در پلت یونجه بـه نـسبت پـروتئین علوفـه     دهد که پروتئین موجو     تحقیقات نشان می  . جیره بیشتر باشد  

این امر موجـب گـشته   . گردد یونجه، سیلوي یونجه و کنجاله سویا در شکمبه به میزان کمتري تجزیه می        

  . که یونجه پلت شده را بتوان به عنوان منبع پروتئین عبوري محسوب نمود



                                                                         Alfalfa Pellet پلت یونجه

                       Alfalfa Powderپودر برگ یونجه 

  

  مصرف پودر یونجه در طیور

البتـه قابلیـت هـضم اسـیدهاي آمینـه      . است)  درصد20 تا 18حدود  ( پروتئین پودر یونجه نسبتا زیاد      

ایـن محـصول   . ز مقدار مورد انتظـار اسـت   درصد کمتر ا  10مانند لیزین معموال تحت تاثیر حرارت حدود        

عموما به عنوان منبع رنگیزه گزانتوفیل جهت زرد کردن رنگ پوست مرغ و زرده تخـم مـرغ و همچنـین                    

. شـود  بـه جیـره طیـور افـزوده مـی     ) Unknown Growth Factor(منبع مواد ناشناخته رشد 

باشـد  ) (Roche واحـد روش   10براي اینکه زردي پوست و یا زرده تخـم مـرغ در پرنـدگان حـداقل     

  . درصد پودر یونجه به عنوان منبع گزانتوفیل به جیره آنها افزوده شود5حداقل باید مقدار 

اگر یونجه داراي کپک باشد میزان هورمون استروژن پرنده باال خواهد رفـت و عملکـرد دام را متـاثر                     

گ آنها شده که تغییر رنگ ظـاهري     ها سبب تیره شدن رن      افزودن مقدار کمی یونجه به جیره     .خواهد نمود 



کنـد و بنـابراین اسـترس حاصـل از تغییـر       حاصل از تغییر جیره را براي پرندگان غیر قابل تـشخیص مـی     

 واحد بین المللـی  20000 فعال پودر یونجه باید حداقل       Aمیزان ویتامین   . رساند  ها را به حداقل می      جیره

بعضی از متخصـصان تغذیـه معتقدنـد    .  درصد خواهد بود 70باشد که قابلیت استفاده آن براي طیور تنها         

باشـند کـه بیـشتر ایـن      هاي تازه داراي مواد ناشناخته رشد براي پرندگان بـویژه بوقلمـون مـی              که سبزي 

 1در هر حال بیشتر متخصصان هنوز هم اصرار به افـزودن  . روند  عوامل در مراحل حرارت دادن از بین می       

ــا  ــر  2تـ ــه جیـ ــه بـ ــودر یونجـ ــد پـ ــیش دان   ه درصـ ــل از پـ ــاي قبـ ــیش ) (Prestarterهـ و پـ

   .جوجه بوقلمون دارند)(Starterدانٍ

در برخی از کشورها از پودر یونجه در امر باغبانی به عنوان مـاده اي جهـت بهبـود بافـت                     : سایر مصارف 

همچنـین ایـن مـاده باعـث تـامین مـواد مغـذي و آلـی و         .خاك وتـشکیل خـاکی نـرم اسـتفاده میکننـد          

   .گردد در خاك شده و در پرورش گل رز موجب بهبود گل دهی می) پتاسیم-سفرف-ازت(معدنی
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اي مـشهور اسـت بـا ایـن وجـود در       علوفه یونجه به علت کیفیت باال به عنوان ملکـه گیاهـان علوفـه            

هـاي   علوفـه . رخی دیگر از علوفـه را جـایگزین آن نمـود       صورت عدم دسترسی ویا کمبود یونجه میتوان ب       

  : باشند جایگزین یونجه بشرح زیر می

  

  اسپرس

اسپرس گیـاهی اسـت دائمـی    . مبدا اولیه اسپرس نواحی شرقی دریاي مدیترانه و آسیاي شرقی است     

هی اسـپرس گیـا  . هاي طویل تا حدود سه متر، ضخیم، قوي، چوبی و مستقیم اسـت              یا چند ساله با ریشه    



این گیاه در مقابل خشکی مقـاوم بـوده   . رسیده است اي که در قدیم به مصرف تغذیه اسب می   است علوفه 

هاي گرم سازگاري دارد، ولی در اوائل کشت نسبت بـه سـرما حـساس         هاي عمیق و گچی و محل       با زمین 

ت و بـه    اسپرس داراي مواد معـدنی بـه ویـژه کلـسیم فـراوان اسـ              . است و حتی ممکن است صدمه ببیند      

هـاي اسـپرس شـبیه یونجـه        به عالوه سـاقه   . نمایند  همین جهت حیوانات از این علوفه با رغبت تغذیه می         

هـایی کـه داراي قـشر زیـرین سـنگی اسـت سـازگاري بیـشتري دارد و            اسپرس معموال با زمین   . باشد  می

تـوان در    مـی اسـپرس را . باشـد  زمینهاي سنگین و سرد و رسی براي رشد و نمو ایـن گیـاه مناسـب نمـی        

باشند کشت نمـود و محـصول رضـایت بخـشی بـه دسـت        هایی که قادر به تولید یونجه وشبدر نمی      زمین

 60در ایـران حـداقل      . باشـد    تن می  8 تا   4محصول علوفه خشک اسپرس در هکتار به طور متوسط          . آورد

لی اسـت کـه بـومی      بهترین و مشهورترین آنها اسپرس معمو     . شود  گونه خوشخوراك از این گیاه یافت می      

اسپرس در نواحی مرتفع و کوهـستانی ایـران بـه       . شود  جلگه ارمنستان بوده و به میزان وسیعی کشت می        

تـوان بـه    از این گیاه می. کند شود به خوبی رشد و نمو می هایی که به طور موقت آبیاري می     ویژه در خاك  

آب و هواي متفاوت به ویژه در نـواحی نیمـه   توان در  انواع اسپرس را می. خوبی در دیمزارها استفاده نمود    

هـاي مراتـع را      تعداد فراوانی از رستنی   .اي یا جاهاییکه امکان احداث جنگل وجود دارد به عمل آورد            جلگه

اسپرس را باید به علت سبز ماندن چندین ماهه و تکثیر طبیعی به وسیله بـذر و        . دهد  اسپرس تشکیل می  

تـوان بـه    اسپرس را مـی   . دوام چندین ساله بیشتر مورد توجه قرار داد       مقاومت آن در برابر چراي مفرط و        

هاي نباتات مراتع جهت تکثیر طبیعی بـه وسـیله    اي گرامینه و یا سایر گونه  صورت مخلوط با نباتات علوفه    

  .   بذر کشت نمود

  شبدر قرمز

ایـن  . کارنـد  له مـی شبدر قرمز گیاهی است چند ساله ولی معموال زارعین آن را به عنوان گیاه دو سـا       

هـاي اسـیدي بهتـرین     شبدر قرمـز در خـاك  . هاي برگ دار است  شبدر از نوع گیاهان علفی و داراي ساقه       

هـاي نـسبتا سـنگین و عمیـق      هاي داراي آهک را با دارا بودن مواد آلی زیاد و خـاك          رشد را دارد و خاك    



هـاي ضـعیف    ز نسبت به خاكتحمل شبدر قرم. دهد  باشد ترجیح می  هوموس دار که خوب زهکشی شده     

کنـد،   هاي رسی با رطوبت زیاد زندگی این گیاه را در زمستان مـشکل مـی   بیشتر از یونجه است ولی زمین 

 باشـند  6,8 تـا  6هـاش   هاي اسیدي کـه داراي پـی     خاك.زند  زیرا سرما و یخبندان به رشد گیاه صدمه می        

هاي قلیایی و شور نـشان    می در برابر خاك   شبدر قرمز بردباري ک   . مناسب رشد و فعالیت شبدر قرمز است      

دهـد و در منـاطق    از نظر آب و هوا شبدر قرمز هواي مرطوب و مناطق نسبتا سرد را ترجیح مـی        . دهد  می

حساسیت این گیـاه بـه خـشکی هنگـام ظـاهر شـدن اعـضاي         . گرم و خشک محصول خوبی نخواهد داد      

مـین کـم باشـدعملکرد محـصول افـزایش      در مناطقی که ریزش بـرف زیـاد و دوامـش در ز           . زایشی است 

زمـانی  . یابـد  در مناطق خیلی سرد به علت تثبیت نشدن ازت تشکیل مواد پروتئینی کـاهش مـی           . یابد  می

. شـود  که یک سوم مزرعه به گل نشسته باشد حداکثر پروتئین و مواد معدنی و ارزش غذایی حاصـل مـی          

.  شبدر داراي مـواد پروتئینـی بیـشتري اسـت          هاي متعدد ثابت شده است که یونجه نسبت به          در آزمایش 

هـا چنـد برابـر سـاقه      باشـد مـثال بـرگ    هاي مختلف گیاه درصد مواد غذایی متفـاوت مـی         البته در قسمت  

باشـد در صـورتی    ها داراي مقدار زیادي پروتئین و کاروتن می ها و گل برگ. باشند  محتوي مواد ذخیره می   

ساقه داراي الیاف بیـشتر ولـی مـواد غـذایی           . خاکستر هستند ها داراي درصد بیشتري       که ساقه و دمبرگ   

  .باشد میکمتر 

  شبدر سفید

باشد که گاه طول آنهـا در شـرایط       هایی دائمی می    شبدر سفید گیاهی است چند ساله و داراي ریشه        

شبدر سفید در هـر منطقـه بـا آب و هواهـاي مختلـف و          . رسد  متر می    سانتی 50بسیار مناسب به بیش از      

ایـن شـبدر بـرخالف شـبدر     . شود ها یافت می ها و همچنین به صورت علف هرز در مزارع و باغ            خاكانواع  

شبدر سفید بـه نـور فـراوان بـیش از هرچیـز      . قرمز نیاز کمتري به کلیه شرایط مورد نیاز رشد و نمو دارد       

. ویـد ر هاي سـنگین کـه داراي اکـسیژن نبـوده و کـامال خـشک نباشـد مـی         احتیاج دارد و حتی در خاك 

بنابراین این گیاه در هر مکان که رطوبت جزئی و تا حدي کافی در دسترس داشته باشـد بـدون در نظـر                



شبدر سفید اصوال گیـاهی اسـت دائمـی ولـی در بعـضی از      . گرفتن سایر شرایط قدرت حفظ و بقا را دارد 

د در مقایـسه بـا سـایر    شبدر سـفی  . شود  اي زمستانه یکساله استفاده می      مناطق از آن به عنوان گیاه علوفه      

. هـاي داراي آهـک، فـسفر و پتـاس دارد      شبدرها بهترین رشد را در آب و هواي مرطوب و سـرد و خـاك              

مقاومت شبدر سفید به سـرما بـیش   . باشد تر می هاي اسیدي براي رشد شبدر سفید متناسب معموال خاك 

  .گیرد ه قرار میاین گیاه عالوه بر تغذیه دام در طیور هم مورد استفاد. از گرما است

  شبدر ایرانی

این گیاه یکساله پاییزه بوده که در اوائل بهـار       . باشد  شبدر ایرانی بومی آسیاي صغیر، ایران و مصر می        

رشد اصلی این گیاه در طول مدت زمستان به صـورت خوابیـده در     . نماید  و اواخر زمستان تولید علوفه می     

نماید و در اواخر بهار یا اوائل تابستان بـا خاتمـه        علوفه می گیاه در طول مدت بهار تولید       . روي زمین است  

هـاي سـنگین و    شـبدر ایرانـی خـاك   . رسـد  متـر مـی    سانتی 80 تا   20ارتفاع  به    . نماید  رشد تولید بذر می   

هاي شنی زیاد مناسب رشـد آن   شود و خاك هاي جنوب ایران یافت می مرطوب را دوست داشته و در دره    

بهتـرین  . دهـد  در پاییزه است ولی مقاومت زیادي به سرماي زمستان نـشان نمـی    گرچه این شب  . باشد  نمی

هاي زراعی حاصلخیز است و چنانچه در اوائل رشـد مـصادف بـا           خاك براي رشد و نمو شبدر ایرانی خاك       

. هاي اسیدي را دوسـت دارد  شبدر ایرانی زمین . گردد  آب و هواي گرم و خشک گردد رشد آن ضعیف می          

 درصـد  16شـبدر ایرانـی داراي حـدود    . اي خوشخوراك و مغذي براي تمام انواع دام است   هاین گیاه علوف  

البتـه اگـر ماننـد سـایر      . زمان برداشت از موقع یک چهارم گلدهی تا ظهور کلیه گلهاسـت           . پروتئین است 

شـود ولـی در       اي در برداشت آن جهت علوفه تاخیر شود سبب تقلیـل کیفیـت علوفـه مـی                  گیاهان علوفه 

 تـن علوفـه    4 تـا    2در صورت موجود بودن کلیه شـرائط الزم         . میزان عملکرد محصول زیادتر است    عوض  

اي خـوب و   رانی با دارا بودن پروتئین زیـاد و کیفیـت علوفـه     شبدر ای . آید  خشک از یک هکتار به عمل می      

 تـن علوفـه   27محصول شبدر ایرانـی حـدود   . تواند مورد استفاده دام قرار گیرد مرغوب و مغذي بودن می    

  .    خشک در هکتار است



  شبدر مصري

ابات کـم  هاي ضخیم و عمیق با انـشع  ایست که داراي ریشه  اي یکساله بهاره   شبدر مصري نبات علوفه   

منشا شبدر مـصري منـاطق     . رسد  هاي هوایی آن گاهی به بیش از یک متر می           طول ساقه .زیر زمینی است  

 این شبدر بـه عنـوان یـک    . شرقی دریاي مدیترانه بوده و بیشتر به نواحی مصر و آسیاي صغیر تعلق دارد     

شـبدر مـصري   . بی دارداي در مناطق گرم سواحل جنوب به خوبی به عمل آمده و عملکرد خو   نبات علوفه 

حتـی در نـواحی   . نمایـد  در طول دوره رشد چنانچه شرائط جوي مناسب باشد تولید چنـدین چـین مـی              

شبدر مصري یکی از شبدرهاي بـسیار مناسـب    .  چین برداشت شده است    5خوزستان از این گیاه بیش از       

 کاري کم اسـت   علوفهتوان در مناطقی که    از شبدر مصري می   . براي کشت در مناطق مختلف کشور است      

ایـن شـبدر   .شبدر مصري گیاهی است یکساله و احتیاج به گرما و آب کافی دارد. استفاده آنی زیادي نمود  

هـاي سـبک کـه اسـیدي نباشدمحـصول رضـایت        هاي اسیدي و مرطوب را دوست ندارد و در خاك     خاك

سبتا سـنگین در آب و     هاي سبک و ن     بهترین شرایط براي کاشت شبدر مصري خاك      .کند  بخشی تولید می  

از . چـین علوفـه تولیـد نمایـد    5 تـا  4تواند   شبدر مصري در شرایط مناسب می     . هواي نسبتا مرطوب است   

  . خصوصیات مناسب این نوع شبدر قدرت پنجه زدن و قدرت رشد و نمو مناسب بعد از هر چین است

  شبدر الکی

شـد و در کـشورهاي اروپـایی اهمیـت     با این شبدر بومی جنوب غربی آسیاي صغیر تا نواحی اروپا می        

شبدر الکی گیاهی است یکساله زمستانه و چون تا حدودي به سرما مقاوم اسـت        .  زیادي پیدا کرده است   

. شـود  دهد در پاییز آن را کاشته و در بهار از علوفه آن اسفاده مـی  معمال در مناطقی که زمستان اجازه می 

هـاي   ایـن سـاقه  . اي زیاد است رسد و فاقد انشعابات شاخه متر می  سانتی80 تا 10ارتفاع ساقه این گیاه به    

هاي این نبات قبل از گل کردن نـرم و ظریـف اسـت ولـی      ساقه. قائم اصوال داراي تعداد زیادي برگ است    

هاي زراعی رسی و شنی کـه   تواند در اغلب خاك این نوع شبدر می  . شود  بعد از گل کردن کامل چوبی می      

هاي سبک که داراي آهک باشـد بـراي رشـد     زمین.  کم باشد به خوبی به عمل آیدهاش اسیدي  داراي پی 



شبدر الکی در مناطق سرد که نوسان حرارت زمستانه زیـاد نباشـد و بـه انـدازه            .  آن بیشتر مناسب است   

چنانچـه ایـن گیـاه در اوائـل مرحلـه گلـدهی        . کنـد   کافی رطوبت موجود باشد به خوبی رشد و نمـو مـی           

درو بعد از گلدهی و یا اواخر گلدهی میـزان محـصول را     . وفه با کیفیتی تولید خواهد نمود     برداشت شودعل 

  . باال خواهد برد

  اي جایگزین یونجه سایر گیاهان علوفه

توانند تا حـدي جـایگزین        اي ذکر شده گیاهان دیگري نیز وجود دارند که می           عالوه بر گیاهان علوفه   

هـا اکتفـا     ارائه توضیح بیشتر خـودداري شـده و تنهـا بـه نـام آن        یونجه شوند که به علت اهمیت کمتر از       

شـاه  (شبدر دورگ، شبدر کوهی، شـبدر  تـوت فرنگـی، شـبدر شـیرین           :  این گیاهان عبارتند از   . شود  می

  ...اي و  ، ماشک گل خوشه)افسر

  

ن کلیه علوفه جایگزین یونجه قابلیت تبدیل به پودر و پلت را داشته و مراحـل و ماشـی                 :  نکته

 .آالت مورد نیاز در این خصوص کامال مشابه یونجه میباشد

 

 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -1-8

  

با توجه به روند رو به افزایش جمعیت در دنیاو اهمیت و ارزش تامین پـروتئین حیـوانی و نیـاز روز          

در ایـن رابطـه   . سـت افزون به فرآورده هاي دامی ،توسعه صنعت دامپروري از اهمیـت بـاالیی برخـوردار ا           

تامین خوراك دام مسئله حیاتی است که باید به آن توجه کرد در این راستا یونجه یعنوان ملکـه گیاهـان       

یونجـه بـا داشـتن میـزان عملکـرد بـاال در واحـد سـطح و              . باشد  اي برخوردار می    اي از اهمیت ویژه     علوفه

وتئین و مـواد معـدنی و ویتـامین آ و    خوشخوراکی بسیار مطلوب و به عنوان یک مـاده تـامین کننـده پـر             



بـا توجـه بـه    . عوامل ناشناخته رشداز جایگاه ویژه ایی در تغذیه دام و صنعت دامپـروري برخـوردار اسـت        

چگالی پایین علوفه یونجه به منظور افزایش این چگالی در جهت کاهش هزینه هـاي انبـارداري و حمـل                    

 اقدام به خشک کردن و تبدیل علوفه یونجه بـه پـودر   ونقل و همچنین بهبود کیفیت تغذیه اي آن امروزه      

آوري این ماده خام به صورت پودر و پلت موجب حفظ مـواد مغـذي       خشک کردن و عمل   . و پلت میگردد  

تحقیقات نشان داده است که خشک کردن یونجه موجـب حفـظ مـواد مغـذي و     . گردد  موجود در آن می   

  .گردد افزایش راندمان غذایی آن می

     

حتی االمکان سهم تولید (هاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول کشور -1-9

  )یا مصرف ذکر شود

 مـیالدي کـشورهاي عمـده    2004بنا بر آمار سازمان خوار و بار و کشاورزي سازمان ملل متحـد در سـال         

الت متحـده  کانادا، اسپانیا، ایـ : عبارتند از) بر اساس ارزش میزان صادرات( صادر کننده پودر و پلت یونجه   

 تن پودر و پلت یونجـه موفـق بـه کـسب     240449به طور یکه کانادا با صادرات ... امریکا، فرانسه، هلند و    

کشورهاي ژاپن، بلژیک، یونان، آمریکا، فرانـسه نیـز عمـده تـرین      .  میلیون دالر ارز شده است     32بیش از     

شود برخـی از کـشورها هـم     حظه میهمانطور که مال. شوند وارد کنندگان پودر و پلت یونجه محسوب می 

، ارزش دالري و متوسط  قیمـت  آن در   )وزن( میزان  . صادر کننده و هم وارد کننده این محصول هستند        

  . کشور مطرح صادر کننده و وارد کننده در جداول زیر نشان داده شده است20

  

  

  



سال  کشور صادر کننده پودر و پلت یونجه به ترتیب ارزش دالري در 20اسامی 

   میالدي2004

  Country Quantity (Mt) 

Value(1000 us 

$) 

Unit 

value 

(US$) 

1 Canada 240449   32905   137 

2 Spain 207973   30962   149 

3 
United States of 

America 

196360   30799   157 

4 France 132042   20471   155 

5 Netherlands 69348   11777   170 

6 Australia 49943   11250   225 

7 Italy 41456   7663   185 

8 China 24904   3161   127 

9 Oman 6905   2403   348 

10 Belgium 9938   1805   182 

11 Hungary 9389   1658   177 

12 Czech Republic 8466   1605   190 

13 Mexico 6941   1313   189 



14 New Zealand 1819   860   473 

15 Denmark 1718   402   234 

16 United Kingdom 495   246   497 

17 Germany 628   198   315 

18 Chile 990   174   176 

19 Luxembourg 934   136   146 

20 Greece 402   59   147 

F = FAO estimate | M = Data not available | T = Trend 

calculation | * = Unofficial figure | Mt = Metric Ton | 

P=trading partner estimations  
  

   میالدي2004 کشور وارد کننده پودر و پلت یونجه به ترتیب ارزش دالري در سال 20اسامی 

  Country Quantity (Mt) 

Value (1000 

US$) 

Unit value 

(US$) 

1 Japan 178650   38534   216 

2 Belgium 78714   11388   145 

3 Greece 58443   9256   158 

4 
United States of 

America 

35962   7900   220 

5 France 50180   7556   151 



6 Germany 53856   7540   140 

7 
United Arab 

Emirates 

31637 P  6456 P  204 

8 Portugal 37157   5587   150 

9 Italy 34523   5391   156 

10 Oman 115225 *  5015   44 

11 Republic of Korea 28761   4236   147 

12 Morocco 23765   3571   150 

13 Cyprus 18913   3299   174 

14 United Kingdom 6401   3175   496 

15 Sweden 20044   2854   142 

16 Tunisia 19207   2766   144 

17 Croatia 11295   2123   188 

18 Netherlands 13255   1891   143 

19 Malta 7969   1487   187 

20 Qatar 36694   1206   33 

F = FAO estimate | M = Data not available | T = Trend 

calculation | * = Unofficial figure | Mt = Metric Ton | 

P=trading partner estimations 



  

  
  

  

  

 

 شرایط صادرات -2

در حال حاضر صادرات علوفه، پودر و پلت یونجه نیاز به هیچ گونه مجوزي نداشته و تنها 

  .بایست مراحل گمرکی صادرات انجام گیرد می

  

ننده پودر و پلت يونجه و سهم هر يك در بينده كشور عمده صادر ك  
 كشور 

 
 اين ١٠

Canada 
٢٧٪ 

Spain 
٢٢٪ United States of 

America 
٢١٪ 

France 
١٤٪ 

Netherlands 
٧٪ 

Australia 
٥٪ 

Italy 
٤٪ 



   وضعیت عرضه و تقاضا-ب

 : بررسی واحدهاي فعال در زمینه تولید پودر و پلیت یونجه -2-2و 2-1

خالصه وضعیت واحدهاي تولید پودر و پلت یونجه فعال داراي مجوز از وزارت جهاد کشاورزي تا سال 

1385  

تعداد   استان

  )فقره(

سرمایه گذاري 

  )میلیون  ریال(

  اشتغال

  )نفر (

ظرفیت  اسمی 

  )تن(

  000/14  20  659/1  3  همدان

  

خالصه وضعیت واحدهاي تولید پودر و پلت یونجه فعال داراي مجوز از 

  1385وزارت صنایع و معادن تا سال 

  )فقره(تعداد   استان
سرمایه گذاري 

  )میلیون  ریال(
  )تن(ظرفیت  اسمی   )نفر(اشتغال

  11450  23  1524  6  آذربایجان شرقی

  400  2  122  1  اصفهان

  3000  6  11  1  خراسان رضوي

  12200  25  637  2  انهمد

  27050  56  2294  10  جمع کل

  

هاي صنایع و معـادن      در حال حاضر واحدهاي تولیدي پودر و پلت یونجه داراي مجوز از یکی از وزارتخانه              

این واحدها به طور عمده در اسـتانهاي آذربایجـان   . باشند یا جهادکشاورزي برحسب تعداد افراد شاغل می 



عمـده ایـن واحـدها بـا        . انـد   هان، خراسان رضوي و همدان احـداث گردیـده        شرقی، آذربایجان غربی، اصف   

دهد که علـت اصـلی ایـن امـر       هاي انجام شده نشان می      باشند، بررسی   ظرفیت کامل در حال فعالیت نمی     

باشد از سوي دیگر عدم وجود ماشین آالت مناسـب   عدم توان مالی و عدم تامین منابع مالی مورد نیاز می        

  .توان ذکر کرد  همچنین باال بودن قیمت آنها را میو مورد نیاز و

گـردد کـه بعـضا داراي کیفیـت      بخشی از ماشین آالت مورد نیاز این واحدها از منابع داخلـی تـامین مـی            

از . باشـد  باشند، بخش دیگر از ایـن ماشـین آالت سـاخت کـشورهاي اروپـایی و آمریکـا مـی                     مناسب نمی 

تــوان بــه شــرکت  ارخانجــات پــودر و پلــت یونجــه مــیهــایس مطــرح در ســاخت خــط تولیــد ک شــرکت

از . اشـاره کـرد   ) چـین  (میویانـگ و  ) چـین  (ژنگ چانگ ،  )ترکیـه  (مگاماکینا،  )آلمان (آموندوسکال

صـنایع  تـوان بـه    سـازند مـی   را می) و نه همه آن( هاي داخلی که بخشی از تجهیزات خط تولید          شرکت

براي داشتن خط تولیـد بـا قیمـت و کیفیـت مناسـب        . اشاره کرد ...  و   ماشین سازي تبریزي  ،  پیشگام

الزم . هاي مختلف سازنده خریداري و خط تولیـد را کامـل کـرد    هاي مختلف را از  شرکت توان دستگاه  می

اي کـاربرد   به ذکر است که ماشین آالت فوق براي تولید پودر و پلت یونجه، کـاه و سـایر گیاهـان علوفـه                      

  .     دارد

هاي توسعه و در  هاي جدید و طرح ت طرحبررسی وضعی -2-2و 1-2

 :دست اجرا

خالصه وضعیت واحدهاي تولید پودر و پلت یونجه در حال ساخت داراي مجوز تاسیس 

  1385صادره توسط وزارت جهاد کشاورزي تا سال 

  )تن(ظرفیت  اسمی   )نفر(اشتغال  )میلیون  ریال(سرمایه گذاري   )فقره(تعداد 

10  797/22  99  800/47  

  



  

صه وضعیت واحدهاي تولید پودر و پلت یونجه در حال ساخت داراي مجوز تاسیس خال

  1385صادره از وزارت صنایع و معادن تا سال 

  

  )فقره(تعداد  استان
سرمایه گذاري 

  )میلیون  ریال(
  )نفر(اشتغال

ظرفیت  اسمی 

  )تن(

  110850  63  8515  7  آذربایجان شرقی

  3000  10  1000  1  اصفهان

  30000  120  82000  1  قزوین

  102000  60  12898  2  همدان

  245850  253  104413  11  جمع کل

  

  

کـه عمـده    برخی از واحدهاي در حال احداث قادر به تولیـد مطـابق ظرفیـت پروانـه تاسـیس نیـستند                   

مشکل این واحدها عدم تامین منابع مالی مورد نیاز و بعـضا تـامین ماشـین آالت و گرانـی       

  .باشد اي از آنها می پاره
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 )چقدر از کجا وارد شده(

  

با توجه به بعد مسافت و باال بودن هزینه حمل ونقل و باال بـودن قیمـت ایـن محـصول در          

بنا بر . باشد کشورهاي تولید کننده در حال حاضر واردات این محصول مقرون به صرفه نمی      

  .هاي برنامه چهارم توسعه واردات پودر و پلت یونجه انجام نشده است ود در سالآمار موج

  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه -2-4

 تـن و  6730هـاي کـشور بـالغ بـر       تن  و میزان نیاز به یونجه دام        5600 میزان تولید    1385در سال   

اسـتانهاي مطـرح    . بـوده اسـت    هزار تـن     6930 هزار تن و نیاز      5904  برآورد تولید بالغ بر       1386درسال  

  :تولید یونجه و میزان تولید آنها مطابق جدول زیر است

  ردیف

میزان تولید       نام استان

  ردیف  )هزار تن(

میزان تولید       نام استان

  )هزار تن(

1  

  624  آذربایجان غربی

7  

  237  خراسان رضوي

2  

  571  آذربایجان شرقی

8  

  223  کردستان

3  

  423  کرمان

9  

  218  زنجان

  209  قزوین  10  353  اردبیل



4  

5  

  269  فارس

11  

سیستان و 

  بلوچستان 

195  

6  

  246  اصفهان

12  

  123  تهران

  

 درصـد کـل میـزان    73 فوق حـدود       استان  12شود    همانطور که در جدول فوق مشاهده می      

کـشور در نمـودار زیـر    میزان سهم هر استان در تولید کل یونجـه  . کنند یونجه تولیدي کشور را تولید می     

  .نشان داده شده است

سھم  12 استان مھم كشور در تولید یونجھ

آذربایجان غربي
18%

آذربایجان شرقي
15%

كرمان
11%

اردبیل
10%

فارس
7%

اصفھان
7%

خراسان رضوي
6%

كردستان
6%

زنجان
6%

قزوین
6%

سیستان و بلوچستان 
5%

تھران
3%
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 )چقدر به کجا صادر شده(توسعه آن 

  

با توجه به نیاز کشور به این محصول و کمبـود موجـود و همچنـین کـافی نبـودن تعـداد                      

ل حاضر ایران صادرات آنچنانی در این خصوص        واحدهاي تولیدي پودر و پلت یونجه در حا       

نداشته است وتنها علوفه یونجه از برخی مناطق جنوبی به کشورهاي حاشیه خلـیج فـارس      

با این  . گیرد  صادر گردیده است و بعضا این مقدار صادرات از مجاري قانونی نیز صورت نمی             

یران به یونجه بخصوص وجود با توجه به نیاز کشورهاي حوزه خلیج فارس و عرب همسایه ا     

جهت استفاده در خوراك اسب و شتر و همچنین  )کیوب-پلت-پودر(بشکل فرآوري شده آن   

دور بودن کشورهاي عمده تولید و صادر کننده یونجه از این کـشورها و بـاال بـودن هزینـه      

حمل ونقل از این رو بازار بسیار مناسبی در این رابطه در کشورهاي حوزه خلـیج فـارس و              

باشد که در صورت تولید کافی امکانات صادرات این محصول  مسایه ایران موجود می عرب ه 

  . فراهم است

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

 هـزار  6730 بالغ بر    1385با توجه به بررسی هاي انجام شده میزان نیاز به یونجه در سال              

 نیـز  1386در سـال    .  هزار تـن بـوده اسـت   5600ل معادل تن و میزان نیاز در همین سا  

بنابراین با حدود .  هزار تن باشد5904 و 6930شود میزان نیاز و تولید به ترتیب  برآورد می

آمارهاي ذکر شده یونجـه مـورد نیـاز        . یک میلیون تن کمبود یونجه در سال روبرو هستیم        



کشور نیـازي در نظـر گرفتـه نـشده          دهد و براي بخش تغذیه طیور         بخش دام را نشان می    

 پودر ٪1 میلیون تن خوراك و با در نظر گرفتن 6,2اما با توجه به نیاز طیور کشور به . است

 هزار تن پودر یونجـه مـورد اسـتفاده در           60توان به صورت بالقوه       ها می   یونجه در جیره آن   

ستان واحـدهاي  هـاي پـاییز و زمـ    این میزان کمبـود بـویژه در فـصل       .  طیور را تخمین زد   

در شرایط فعلی با توجه به عـدم  . کند دامداري موجود را با مشکل تامین خوراك مواجه می 

کفایت محصول داخلی استفاده از یونجه و پودر و پلت یونجـه در کـشور بـر صـادرات ایـن         

  .  محصول اولویت دارد

ایـسه  هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مق  بررسی اجمالی تکنولوژي و روش     -1

  آن با دیگر کشورها

  :ها و وسایل زیر مورد نیاز است براي ایجاد خط تولید پودر و پلت یونجه دستگاه

 نقاله حمل -

  الواتور -

 دستگاه چاپر -

 )از نوع چکشی(آسیاب  -

 تانک مالس -

 دستگاه کاندیشنر -

 دستگاه پلت -

 )توان از بکارگیري میکسر خودداري نمود با توجه به طراحی خط تولید می( میکسر  -

 کولر -



 مخازن نگهداري -

 دیگ بخار -

 کمپروسور هوا -

 دستگاه سیکلون -

 تانک مالس -

  

 

 

  طرح خط تولید پودر و پلت یونجه

  



 :مواد اولیه مورد نیاز براي ساخت پلت یونجه

بـه منظـور غنـی سـازي و       . شود  براي تولید پلت یونجه، از پودر یونجه به همراه بخار آب استفاده می            

تـوان از مـالس و یـا خـاك رس کلوئیـدي نیـز         مـی ) پلـت چـسپان   (بند پلت   همچنین به عنوان ماده هم    

مالس هم به عنوان پلت چسبان و هم به عنوان یک ماده خوراکی کاربرد دارد ولـی خـاك               . استفاده نمود 

  .رس نقش ماده پلت چسبان را دارد

  :روش تولید پودر و پلت یونجه

قطع شده  و  در سـطح  ) پر یا موور کاندیشنر دستگاه موور، چا  (یونجه در مزرعه توسط دستگاه برش       

بـراي خـشک   . ماند تا در معرض نور خورشید و دماي محیط رطوبـت خـود را از دسـت بدهـد                  مزرعه می 

هـاي   استفاده کرده تا با زیـر و رو کـردن یونجـه همـه بخـش          ) Rake(شدن یکنواخت از دستگاه ریک      

 کیفیت یونجه هـستند بـر روي زمـین ریختـه     ها که بخش با باید دقت نمود که برگ  . یونجه، خشک شود  

در مناطقی که شرایط جوي مناسب نباشد باید به صورت مصنوعی اقدام به خشک کـردن یونجـه          . نشوند

آوري شـده و بـه    یونجه از روي زمـین جمـع  ) Baler(بعد از این مرحله با استفاده از دستگاه بیلر          . نمود

ها به راحتـی قابـل حمـل بـوده و      این بسته. شوند ي می هاي مکعب مستطیل یا گرد بسته بند        شکل بسته 

  .کنند پلت یونجه حمل میها یا محل تولید  آن را با استفاده از کامیون یا تریلی تراکتور به دامداري

  



  دستگاه موور کادیشنر

  

  دستگاه موور

  

  )Rake(                                دستگاه ریک 



  
  دادن رطوبتبرداشت یونجه پیش از دست 

  
                                     دستگاه بیلر

  
  هاي  یونجه در مزرعه بسته



  
  هاي یونجه به محل مصرف حمل بسته

. شـود  براي تولید پلت یونجه ابتدا یونجه از بخش انبار مواد اولیه با استفاده از نقاله حمل وارد چاپر مـی         

شود تا اندازه آن مناسـب بـراي آسـیاب     قطعات ریزتري خرد میاندازه قطعات یونجه به  در دستگاه چاپر

رسـد و بـه    بعد از خروج مواد از چاپر یونجه خرد شده از طریق نقاله حمـل بـه آسـیاب مـی                  . کردن باشد 

مـالس نیـز از   . رسـد  پودر یونجه از طریق خط الواتور به دستگاه میکسر می         . شود  حالت پودري تبدیل می   

شـوند و   در میکسر مالس و پودر یونجه با هـم مخلـوط مـی     . رسد   به میکسر می   تانک مالس توسط الواتور   

توان خاك رس کلوئیدي را نیز در میکسر به پودر یونجه افزود تا بـا            می. کنند  تولید مخلوط یکنواختی می   

مخلوط حاصله وارد دستگاه کاندیشنر شده و با بخـار تولیـد شـده در دیـگ بخـار بـه                     . هم مخلوط شوند  

البتـه در برخـی از خطـوط نیـز     . شود تا به رطوبت و دماي مناسب پلـت کـردن برسـد            لوط می خوبی مخ 

پس از ایـن مرحلـه   . شود گیرد که مالس در کاندیشنر به پودر یونجه افزوده می     طراحی طوري صورت می   

هـاي   رسـد و تحـت فـشار از سـوراخ      مخلوط حاصله که دما و رطوبت کافی نیز دارد به دستگاه پلـت مـی              

 تـا  12که معموال براي پلت یونجه ( هایی به قطر داي  کند و به شکل استوانه      عبور می ) داي(اه پلت   دستگ

پلت خارج شده از طریق دسـتگاه انتقـال دهنـده بـه کـولر      . شود  خارج می )باشد   میلی متر مناسب می    20

 بـا اسـتفاده از   پلـت سـرد شـده   . رسد تا دماي آن سریعا کاهش یافته و مواد غذایی پلت از بین نرونـد      می



رسـد تـا بـه مـدت کوتـاه نگهـداري شـده و سـپس          نقاله و سپس از طریق الواتور به مخازن نگهداري می        

 .شود تر منتقل می تحویل خریدار شده و یا به مخازن نگهداري طوالنی مدت

 بوده و بسته به سـازنده داراي طـول و   (gray green) یونجه سبز تا سبز خاکستري  رنگ پلت

پلت یونجه نباید شامل نسبت باالیی از قسمتهایی از علوفه که داراي میزان زیـادي               . باشد  لف می قطر مخت 

فیبر خام بـاال موجـب کـاهش قابلیـت هـضم            ) درصد(ها باشد، زیرا میزان       از فیبرخام است همچون ساقه    

زان پـروتئین  هرچه قدر علوفه یونجه زودتر برداشت گردد ارزش غذایی آن به علت دارا بودن می      . گردد  می

بدین معنـی کـه در اوائـل       . باشد   البته در این حالت میزان علوفه برداشت شده کمتر می          .باال، بیشتر است  

دوره رشد یونجه داراي کیفیت باال و مقدار کم و در اواخر دوره رشد داراي کیفیت پـایین و عملکـرد بـاال        

. گـردد  شود برداشت می وائل گلدهی نامیده میاي از رشد که اصطالحا ا    بنابراین یونجه در مرحله   . باشد  می

علوفـه یونجـه در   . باشد در این حالت یونجه در عین داشتن عملکرد مناسب داراي کیفیت مطلوبی نیز می   

گردنـد، سـپس یونجـه بایـد       خرد مـی 10cm-2,5هاي  زمان برداشت  جهت بهتر خشک شدن به اندازه 

پس از آن یونجـه خـرد شـده توسـط     .  باشد%12-10اي که رطوبت آن در حدود         خشک گردد و به گونه    

 1,8جهت سایز نمودن یونجـه خـرد شـده از الکهـاي       . گردد  به صورت کامل آسیاب می    ) چکشی(آسیاب  

  .گردد تا اندازه مناسب پلت کردن بدست آید اینچ استفاده می

توانـد تـوان و    در حین آسیاب نمودن استفاده از بخار با حرارت باال، روغن گیاهی یا اسـپري آب مـی                 

سپس این محصول در دستگاه پلت تبدیل به پلت یونجـه  . خاصیت به هم پیوستگی علوفه را افزایش دهد    

در صورت عدم خرد کردن یونجه در مزرعه در کارخانه تولید پلت ، یونجه خشک شده ابتدا بـا                 . گردد  می

ده وارد آسیاب شده و بـه ذرات  استفاده از دستگاه چاپر به قطعات ریزتر خرد کرده  سپس یونجه خرد ش             

در صورتی که خواهان افزودن مایعات از قبیل مالس یا چربی باشـیم  بـا اسـتفاده از    .  شود ریز آسیاب می 

  . دستگاه مالسور، مالس یا چربی مورد نظر با یونجه مخلوط شود



   

  :عملیات پلت کردن موفقیت آمیز بستگی به چند عامل دارد که شامل

اي، اندازه ذرات و میزان فیبر علوفه، به طـور معمـول از داي بـا      وفه، چگالی مواد علوفه   میزان رطوبت عل  

هـاي یونجـه جهـت     گرددپس از این مرحله پلـت   اینچ جهت پلت کردن یونجه استفاده می2-1/14اندازه  

ه گردند، ذرات زیـر الـک مجـدداً در مرحلـ      بندي می   شوند و پس از آن بسته       جدانمودن ذرات ریز الک می    

  .پلت کردن مورد استفاده قرار خواهند گرفت

 تـا  12 قطر و در برخی منابع اندازه مطلوب قطـر پلـت یونجـه را       mm7-3هاي یونجه معموالً       پلت

 درصـد محـصول بـر اثـر فـشار و      50تقریبـاً  (دانند   میmm25-6 متر ذکر کرده و طول آن را  میلی20

پلـت یونجـه از     .  تـن وزن دارد    53/1-67/1ت یونجـه    هر متر مکعب پلـ    ). گردد  سایش تبدیل به پودر می    

علوفـه سـبز وخـشک یونجـه داراي منـابع پروتئینـی و             . شـود   علوفه خشک و  پودري یونجه ساخته مـی        

 جهت تولیـد پلـت   (Binder)بند   بهترین ماده همه  . همچنین منابع ویتامینی ومعدنی با ارزش هستند      

باشد، که با پودر یونجه مخلوط و سـپس   کلوئیدي می  درصد مالس، چربی یا خاکهاي رسی        1 -3یونجه  

اي شـکل   هـاي اسـتوانه    تبـدیل بـه پلـت   extruderساز یا   این ترکیب با فشار زیاد در ماشینهاي پلت       

  .تواند موجب ساخت پلت با کیفیت شود استفاده از بخار آب نیز می. گردد می

مـا و کـشورهاي دیگـر تفـاوت چنـدانی      فنآوري مورد استفاده در تولید پودر و پلت یونجه در کـشور   

باشد که در کشورهاي عمده تولید کننده بخصوص آنهایی کـه            وجود ندارد و تنها روش خشک کردن می       

باشـند از دسـتگاههاي خـشک کـن اسـتفاده مـی        داراي شرایط مناسب جهت خشک کردن طبیعی نمی 

  .  نمایند 



   
  (Pellet Mill)دستگاه تولید پلت 

  

  

  

  

  

  

                      

  Pellet Millدستگاه تولید پلت 



  Extruderشکل دستگاه تولید اکسترود

 

 

  Extruderنماي دستگاه تولید اکسترود

    

  



در فرایند تولید   ) به شکل اجمالی  (هاي مرسوم      تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي      - 2

 محصول

پرس وانواع شبدر از در حال حاضر به منظور فرآوري یونجه و سایر علوفه مشابه همچون اس 

هـا ابتـدا علوفـه       فـرآوري  در کلیه ایـن     . فنآوري تولید پودر ، پلت و کیوب استفاده میگردد        

یونجه و سایر علوفه مشابه میبایست خشک گردد کـه در منـاطق خـشک و داراي آفتـاب                   

مناسب عمدتا علوفه را در معرض آفتاب و به صورت طبیعی خشک میکنند که ایـن عمـل            

 و همچنـین  Aهـا بخـصوص ویتـامین        بوده ولی موجب کاهش برخی ویتامین      ارزان قیمت 

در مناطق مرطوب که فاقد آفتـاب و شـرایط مناسـب            . کاهش رنگ مطلوب یونجه میگردد    

جهت خشک کردن طبیعی بوده ویا در صورتی که خواستار رنـگ مطلـوب یونجـه و عـدم                

 دستگاه هاي خـشک کـن   کاهش ویتامینهاي آن باشند اقدام به خشک کردن علوفه توسط 

  .نمایند که این عمل موجب افزایش هزینه تولید میگردد به صورت مصنوعی می

تبدیل علوفه به پلت می بایست با استفاده از دستگاهها و ماشـین آالت مخـصوص صـورت              

گیرد که این مستلزم صرفه هزینه میباشد، ولی تبدیل علوفه به پلت وکیوب هزینـه حمـل          

لیل افزایش چگالی علوفـه کـاهش داده و طـول عمـر نگاهـداري را نیـز          ونگاهداري را به د   

  .     دهد افزایش می

  

  



بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گـذاري             -3

 :ثابت به تفکیک ریالی و ارزي 

 . تن بر آورد گردیده است15000حداقل ظرفیت اقتصادي طبق بر اورد 

  :محوطه سازي -3-1

  شرح
  هزینه واحد  واحد  مقدار/ عدادت

  )هزار ریال(

  هزینه کل

  )هزارریال(

  180000  30  متر مربع  6000  خاکبرداري، خاکریزي و تسطیح 

پی ریزي دیوار و دیوار کشی به 

   متر2,5ارتفاع حدودي 

  110000  500  متر طول  220

  10800  180  متر مربع  60  خیابان کشی و آسفالت

  0  150  متر طول  0  رو سازي جدول بندي و پیاده

  25000  50  متر مربع  500  فضاي سبز

  5400  300  متر مربع  18  پارکینگ مسقف

روشنایی محوطه معموال به ازاي 

   متر طول15هر 

  5000  1000  اصله تیر  5

  5000  5000  عدد  1  درب ورودي

  341200  --  --  --  جمع

 

 

 



 

  : ساختمان -3-2   

هزینه واحد   واحد  تعداد/ مقدار  شرح

  )ار ریالهز(

  هزینه کل

  )هزار ریال(

  750000  1500  متر مربع  500  هاي تولید ساختمان

  2640000  1200  متر مربع  2200   انبارها ساختمان

ساختمان آزمایشگاه و 

  ابزارآالت 

  120000  1200  متر مربع  100

هاي اداري و  ساختمان

  رفاهی

  337500  2500  متر مربع  135

  30000  3000  متر مربع  10  استخر آب

  52500  1500  متر مربع  35  نگهبانی

در صورت اخذ (پست برق 

 240انشعاب باالتر از 

  ) کیلووات

  50000  2500  متر مربع  20

  3980000  --  --  --  جمع

  

  



  

  :ماشین آالت  -3-3

 میلیارد 2 کل هزینه بر اورد شده جهت راه اندازي خط تولید پودر و پلیت یونجه رقمی معادل 

  .یگردد که در جدول زیر لیست ماشین آالت مورد نیاز طرح آورده شده استبر اورد مریال 

  )هزار ریال(هاي مورد استفاده و قیمت آنها لیست دستگاه

/ تعداد  قیمت واحد  نام دستگاه

  مقدار

  قیمت کل

  50000  25  2000  نقاله حمل

  60000  20  3000  الواتور

  120000  4  30000  دستگاه چاپر

از نوع (آسیاب 

   )چکشی

120000  4  480000  

  150000  1  150000  تانک مالس

دستگاه 

  کاندیشنر

112500  1  112500  

  437500  1  437500  دستگاه پلت

  125000  1  125000  کولر

  100000  1  100000مخازن 



  نگهداري 

  150000  1  150000  دیگ بخار

  100000  1  100000  کمپروسور هوا

دستگاه 

  سیکلون

31250  1  31250  

  83750  --  --  هزینه نصب

  2000000  --  --  جمع کل

  

               

  :تاسیسات -3-4

  .میزان هزینه اي تاسیسات مورد نیاز طرح به شرح زیر برآورد میگردد

گل برق مورد نیاز طرح اعم از برق مورد نیاز ماشین آالت و :هاي برق رسانی در طرح هزینه)الف

 کیلو وات بر آورد میگردد 500 معادل روشنائی سالنهاو تاسیسات مورد استفاده در طرح رقمی

 1که جهت اخذ انشعاب و تابلو هاي برق  وکابل کشی و ترانسفورماتور جمعاً رقمی معادل 

  .میلیارد ریال در نظر گرفته میشود

  

  

  



  :آب)ب

 اینچ نیازمند هستیم که 5/1جهت اب  مورد نیاز در طرح جمعا به یک انشعاب آب به میزان 

 و لوله کشی هاي مورد نیاز در طرح بسته به مو قعیت طرح متغیر بوده و البته هزینه انشعاب

  . میلیون ریال در نظر گرفته شده است60متفاوت است که رقم حدودي 

  :سایر تاسیسات)پ

 میلیون در نظر گرفته میشود که البته این تاسیسات 100کل تاسیسات مورد نیاز در طرح 

  .ت مورد نیاز استشامل سیستم اطفاي حریق،و سایرتجهیزا

  :وسائط نقلیه -3-5

میزان وسائط نفلیه در طرح یک عدد وانت و یک عدد خاور جهت حمل و نقل مواد خام و 

  . میلیون ریال در نظر گرفته خواهد شد160تکمیل شده در طرح در نظر گرفته میشود جمعاً 

  :تجهیزات و وسایل اداري و خدماتی -3-6

که این رقم . میلیون ریال در نظر گرفته شده است6/104دل  جمعاً به این منظور رقمی معا

 دستگاه کامپیوتر، 2شامل کلیه اثاثیه و لوازم اداري، خطوط تلفن، گوشی هاي تلفن و فکس، 

  .و به شرح جدول زیر است... فاکس و 

  قیمت واحد  تعداد  شرح  ردیف
  )هزار ریال ( 

  قیمت کل
  )میلیون ریال ( 

  18/-  4500  4  کامپیوتر اداري  1
کامپیوتر مهندسی بهمراه   2

  رایتر و پرنیتر
2  7,500  -/15  

  5/7  2500  3   مدیریتی8/1میز   3
  14/-  1000  14   کارشناسی 2/1میز   4
  3/-  1500  2  کتابخانه  5



  3/-  1000  3  صندلی گردان مدیریتی  6
  1/9  350  26  صندلی گردان  7
  3/-  1500  2  میز کنفرانس  8
  5/1  500  3  فایل  9

  5/2  500  5  کمد بایگانی  10
  14/-  7000  2   کاوه750صندوق نسوز   11
 خط و 10دستگاه سانترال   12

  تجهیزات مربوطه
  10/-  10,000  یکسري

  5/2  250  10  گوشی تلفن   13
  5/1  1500  1  فاکس  14

  6/104  جمع کل 
  

  

  :هاي متفرقه و پیش بینی نشده هزینه - 3-7

 که این رقم ذاري ثابت در نظر گرفته شده است در صد سرمایه گ10به میزان حدوداً 

  . میلیون  ریال در نظر گرفته میشود807حدوداً 

  

  

  

  

  

  

  



  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-3-8         

  کل هزینه   شرح  ردیف

  )هزار ریال(

تاسیس شرکت، ثبت و   1

  افزایش سرمایه

5327  

  17757  هزینه مطالعه و تحقیق  2

سی و تامین خدمات مهند  3

  مشاوره و طراحی

53270  

دستمزد و حقوق و مزایاي   4

  کارکنان

590000  

  --  مسافرت و بازدید  5

تولید آزمایشی و آموزش و   6

  سایر

--  

  666354    جمع

  

  

  

  



     

  :  برآورد حقوق و دستمزد-3-9       

  حقوق و دستمزد  پرسنل اداري

هزار (حقوق ماهانه  سمت  ردیف

  )هرنفر/ریال

  تعداد

  --  10000  مدیر عامل  1

  --  6000  مدیر بازرگانی و فروش  2

  1  5000  مدیر اداري و مالی   2

  1  3000  حسابدار  3

  --  2500  کارمند فروش  4

  --  2000  منشی  4

  2  1800  کارگر خدمات  5

مزایاي شغلی، بیمه و   6

  پاداش 

70٪  --  

  11720  جمع کل   7

  

  

  



  حقوق و دستمزد  پرسنل تولید

هزار (وق ماهانهحق  سمت  ردیف

  )هرنفر/ریال

  تعداد

  1  8000  مدیر کارخانه  1

  1  4000  سرپرستان تولید  2

مهندسی فنی و کنترل   2

  کیفی

3000  --  

  1  2500  تکنسین فنی  3

  1  2000  اپراتور تولید  4

  11  1800  کارگران ساده  4

  2  1800  نگهبان  5

مزایاي شغلی، بیمه و   6

  پاداش 

100٪    

  79800  جمع کل  7

  

  

  

  



  

   برآورد آب، برق، سوخت و ارتباطات-3-10

هزینه هر واحد مصرف   واحد  شرح  ردیف

  به ریال

هزار (هزینه کل

  )ریال

کیلو   برق مصرفی  1

  وات

300  300000  

متر   آب مصرفی  2

  مکعب 

1000  10000  

      :سوخت  3

  2000  1000  لیتر  بنزین  

  --  200  گاز   

  25000  250  لیتر  گازوئیل  

  337000    جمع

  

  

  

  

  



  هاي تعمیر و نگهداري و استهالك  هزینه-3-11

  ردیف

هزار (نرخ تعمیر و نگهداري  شرح

  )ریال

هزار (درصد استهالك 

  )ریال

هزار (نرخ قراضه 

  )ریال

  414000  290000  83000  ساختمان و محوطه سازي  1

2  

 200000  200000  80000  ماشین آالت و تجهیزات

3  

 126000  126000  126000  تاسیسات

4  

لوازم آزمایشگاهی و 

  کارگاهی

--  --  -- 

5  

 60000  150000  120000  وسائط نقلیه

6  

 10000  20000  10000  اثاثه و لوازم اداري

7  

 80712  80712  --  هاي پیش بینی نشده هزینه

  جمع

  419000  866712  890712  



  

  هاي ثابت و متغیر تولید هزینه -3-12

  هاي تولید هزینه  ردیف  هزینه متغیر  ثابتهزینه 

  )هزار ریال(  )هزار ریال(

مواد اولیه، کمکی و   1

  بسته بندي

--  27650000  

حقوق و دستمزد   2

  تولیدي

413000  177000  

آب، برق، سوخت و   3

  ارتباطات

70400  281600  

  335200  83800  تعمیرات و نگهداري  4

متفرقه و پیش بینی   5

  نشده

  ) درصد6(

-  -  

  -  866712  استهالك  6

  28443800  1433912  جمع  7

  

  



  

 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از داخل یا خارج از                 -4

کشور، قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم 

 عمده مورد نیاز گذشته و آینده

 

 در حال حاضر در فعالیت ایـن واحـدها بـه           با توجه به ظرفیت واحدهاي فعال تولید پودر و پلت یونجه          

 هـزار تـن علوفـه یونجـه میباشـد و در صـورتیکه واحـدهاي داراي پروانـه               40طور کامل  نیاز به بیش از        

) علوفـه یونجـه  ( هزار تن به میزان نیاز به مـاده اولیـه   250تاسیس به بهره برداري برسند حجمی در بالغ       

 یونجه به عنوان ماده اولیه مورد نیـاز واحـدهاي تولیـد پـودر و                تاکنون هر ساله قیمت   . افزوده خواهد شد  

پلت یونجه به طور تقریبی  با افزایش روبرو بوده و تنها در برخی از سالها به علت افزایش تولید با کـاهش                 

بسیار کمی روبرو بوده و بطبع قیمت محصول تولیدي آن واحدها نیز بر اساس قیمـت مـاده اولیـه تغییـر               

  .داشته است

  )ریال به ازاء هر کیلوگرم (1385 لغایت 1376قیمت متوسط یونجه از سال 

  85  84  83  82  81  80  79  78  77  76  سال

  1630  1580  1350  985  800  815  480  595  430  480  یونجه

 

  

  

  



  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -5

عی شکمبه و سایر مواد مغـذي از  جا که  بخش زیادي از نیاز دام به پروتئین، کلسیم، فعالیت طبی           از آن 

شود و با توجه به پراکنش دام در اکثر نقاط کشور، مهمتـرین مـساله در    طریق مصرف یونجه تامین می  

هـایی اسـت کـه اوال داراي سـهم           تعیین نقاط مناسب براي ایجاد واحدهاي تولید پلـت یونجـه اسـتان            

در ایـن ارتبـاط     . امپروري کشور نزدیک باشند   هاي د   اي از تولید یوجه کشور بوده، و ثانیا به قطب           عمده

چرا کـه یونجـه پلـت نـشده     . تري است مساله اول یعنی نزدیکی به محل تولید یونجه مساله بسیار مهم    

بدیهی است کـه چگـالی   . باشد داراي چگالی  پایینی بوده و حمل و نقل آن به نقاط دور  اقتصادي نمی  

بنـابراین احـداث   .  ل و نقـل آن اقتـصادي خواهـد شـد    یونجه پس از پلت کردن افـزایش یافتـه و حمـ     

هاي زیر که تولید کننده سه چهارم تولیـد یونجـه کـشور             واحدهاي تولید کننده پلت یونجه  در استان       

آذربایجـان غربـی، آذربایجـان    : هـا بـه ترتیـب اهمیـت عبارتنـد از         این استان . هستند توجیه پذیر است   

 خراســان رضــوي، کردســتان، زنجــان، قــزوین، سیــستان و شــرقی، کرمــان، اردبیــل، فــارس، اردبیــل،

توانـد یکـی    ضمنا استان همدان نیز با توجه به شهرت و کیفیت یونجه تولیدي مـی      . بلوچستان و تهران  

عالوه بر این با توجـه بـه وجـود زمـین و آب فـراوان و شـرایط            . هاي مناسب و مورد نظر باشد       از استان 

توان بـا   می... ابق از  قبیل ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و        اقلیمی مناسب در کشورهاي شوروي س     

کشت یونجه در این کشورها و تبدیل آن به پودر و پلت با استفاده از خطوط ریلی موجـود محـصول را         

وارد ایران کرد و یا مقداري از آن را به کشورهاي همسایه و همچنین کشورهاي حوضـه خلـیج فـارس           

گذاري در بخـش زراعـت و کـشت یونجـه و همچنـین در بخـش صـنایع             ایهدر صورت سرم  . صادر کرد 

  . توان درآمد قابل توجهی براي کشور حاصل کرد تبدیلی آن و تبدیل یونجه به پودر و پلت، می

  

  



  وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-6

ه شـامل کارشـناس   باشـد کـ   نیروي فنی و متخصص وکارگري مورد نیاز در داخل کشور قابل تـامین مـی              

، تکنسین ماشین آالت و تاسیـسات وحـسابدار و کـارگر سـاده خواهـد               )مدیر و کارشناس فنی   (تغذیه دام 

 نفـر   20  تـن در سـال،        15000میزان اشتغال زایی واحدهاي تولید پودر و پلـت یونجـه بـا ظرفیـت                .بود

  .خواهد بود
  

 

راتی و  بررسی و تعیین میـزان تـامین آب، بـرق، سـوخت، امکانـات مخـاب                 -7

هـا در     و چگونگی امکان تامین آن    ...) راه، راه آهن، فرودگاه، بندر و       ( ارتباطی

 منطقه مناسب براي اجراي طرح

با توجه به احداث و راه اندازي شهرکهاي صنعتی توسـط وزارت صـنایع و معـادن و جهـاد کـشاورزي در                

هـا و در      نجـه در ایـن شـهرك      بسیاري از مناطق کشور توصیه میگردد واحـدهاي تولیـد پـودر و پلـت یو               

هاي ارتباطی و همچنـین   در این صورت تامین آب و برق، و راه. هاي یونجه خیز کشور احداث گردد    استان

 .باشد مواد اولیه مورد نیاز به سادگی قابل تامین می

  

  

  

  

  



 

 هاي اقتصادي و بازرگانی شامل وضعیت حمایت-8

  :حمایت تعرفه گمرکی )الف

 درصـد و  4رودي یونجه بصورت علوفه،پودر و فشرده شده بـشکل پلـت و کیـوب               در حال حاضر حقوق و    

 .  درصد میباشد10حقوق ورودي ماشین آالت و دستگاههاي تهیه علیق یا نواله براي حیوانات 

 :هاي مالی  حمایت)ب

احداث واحدهاي تولید پودرو پلت یونجه در حـال حاضـر            متقاضیان درخواست و صدور مجوز جهت    

حدودیتی در این رابطه وجود نداردو بانکهاي عامل بخصوص بانک کشاورزي با توجه منـابع مـالی           آزاد و م  

 .     موجود اقدام به اعطاي تسهیالت در این رابطه مینمایند

  

تجزیه وتحلیل و ارائه جمـع بنـدي و پیـشنهاد نهـایی در مـورد احـداث             . 9

  واحدهاي جدید

  

سطح کشور و نیاز بـه افـزایش محـصوالت دامـی و رونـد افزایـشی       با توجه به تعداد و آمار دام موجود در    

احداث واحدهاي دامپروري و نیاز صنعت دامپروري کشور نیاز به افزایش تولید علوفه بخـصوص یونجـه و                   

از اینـرو  . علوفه هاي مشابه و همچنین فرآوري این علوفه از طریق فن آوري جدید اجتنـاب ناپـذیر اسـت          

از سـوي دیگـر نیـاز کـشورهاي همـسایه جنـوبی          .آوري علوفه ضروري میباشد   احداث واحدهاي جدید فر   

همچنـین کـشورهاي   .ایران به علوفه یکی دیگر از علل نیاز به واحـدهاي جدیـد فـرآوري علوفـه میباشـد             

آسیاي میانه همچون قزاقستان داراي منابع بسیار زیادي از علوفه بخصوص یونجه هستند کـه در صـورت           



نی در جهت احدات کارخانجات فرآوري علوفه عالوه بر تـامین بخـشی از علوفـه مـورد          سرمایه گذاران ایرا  

توان بخشی از این علوفه رااز طریق ایران بـه کـشورهاي عربـی همچـون کـشورهاي حـوزه        نیاز کشور می  

  .خلیج فارس،عربستان،کویت و غیره صادر نمود

  

 میبایست علوفه یونجه به صورت      با توجه به بررسیهاي انجام شده در تولید پلت یونجه ابتدا          

پودر درآمده و سپس تبدیل به پلت گردد، در خصوص حیوانات بزرگ و نـشخوارکننده بـه                 

دلیل وضعیت خاص دستگاه گوارش اندازه ذرات علوفه و مواد خشبی نباید بـیش از انـدازه               

کوچک و به صورت پودري باشد از اینرو در خصوص این موجودات توصـیه میگـردد بجـاي         

ستفاده از پلت علوفه ترجیحا بهتر است از فن آوري استفاده نمود که در آن طـول الیـاف                   ا

علوفه بسیار کم و بصورت پودري شکل نباشد از اینرو در این رابطه اسـتفاده از فـن آوري                    

  .گردد  علوفه بیشتر توصیه می Cubeتولید کیوب

                                       

  
    

       Cube press       دستگاه تولید کیوب Cubeه کیوب یونج

                                       



  
  

  Cube pressدستگاه تولید کیوب 
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  چگونه خواهد بود

باشد و با توجه به بعـد    درصد می4 آن با توجه به اینکه در حال حاضر حقوق ورودي یونجه و مشتقات          

مسافت کشور هاي تولید کننده این محصوالت عمال پیش بینـی میگـردد پیوسـتن بـه سـازمان تجـارت               

جهانی نمیتواند اثرات نامطلوبی بر بازار و تولید داخلی این محصول داشته باشد و با توجه به پایین بـودن            

  .   ین محصول مهیا خواهد بودنسبی هزینه تولید در کشور امکان صادرات ا
  

  
  
  


