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7 مقدمه

مردم در گوشت قرمز، به دلیل برخوداری از منابع غنی از پروتئین، آب، چربی کربوهیدارت و سایر مواد مغذی، همواره مورد توجه•
انیی و قیمیت با توجه به جایگاه این نوع از پروتئین در سبد خانوار ایر. کشورهای مختلف منجمله کشور عزیزمان ایران بوده است

ه کیاهش تمام شده باالی تولید آن از یک سو و غیر اقتصادی بودن واردات گوشت قرمز از سایر کشورها از سویی دیگر، منجر بی
. توان خرید مردم شده است، بررسی و برنامه ریزی برای افزایش بهره وری در این بخش از اهمیت بسزایی برخودار است

اده از فناوری ها و بهره وری پایین این بخش را می توان در عدم تمایل تولیدکنندگان و عرضه کنندگان پروتئین های دامی، به استف•
بازار از این رو برنامه ریزی برای افزایش بهره وری در این. ابزار مدرن و همچنین گرانی بخشی از نهاده های خوراکی دام، دانست

برای ورود به این نه تنها منجر به افزایش رقابت و نوآوری در میان تولیدکنندگان خواهد شد بلکه، منجر به تشویق بازیگران جدید
. بازار هم خواهد شد

دنییا، بیا ایین در حالیسیت کیه امیروزه در. بخش زیادی از کیفیت گوشت های قرمز، درحمل و نقل و بسته بندی افت پیدا می کند•
.نی مدت وجود دارداستفاده از فناوری هایی مانند اینترنت اشیا و نانو، پیشرفت های شگرفی در زمینه حفظ کیفیت گوشت در طوال

یی در حال با وجود موارد پیش گفته باید اشاره شود، که چند شرکت دانش بنیان در بخش هایی از زنجیره ارزش این محصول غذا•
.فعالیت هستند که در برخی موارد نیاز به حمایت هایی برای توسعه محصوالت و فناوری های خود هستند



(ادامه)مقدمه 8

احساسپیشازبیشدولت هاوجوامعشدنتاب آورتربهنیازآن ها،گستردهپیامدهایوانسانیوطبیعیبالیایافزایشبا•
مخربپیامدهای.شودقلمدادحاضرعصردرملیچالش هایبزرگترینازیکیتاب آوریاستشدهموجبامراین.می شود

ایناز.دبوخارجیشوک هایبامواجههدرملیاقتصادپایینتاب آورینشان دهندهایراناقتصادبراخیربین المللیتحریم های
اقتصادیدیکلصنایعبه ویژهوکشورمختلفارکاندر«بین المللیومنطقه ایرقابت پذیریوملیتاب آوریارتقای»لزوممنظر
.می شوداحساسشدتبهکشور

نقاطدررانهفناوقابلیت هایتوسعهطریقازکهاستآنپیدربین المللیومنطقه ایرقابت پذیریوملیتاب آوریارتقای»طرح•
بهاتکااببهره وروپایدارصورتبهجامعهاساسیواستراتژیکنیازهایرفعکشور،صنعتیخوشه هایارزشزنجیرهکلیدی

ان، جهنقاطسایرومنطقهکشورهایبهدانش بنیانخدماتوکاالصادراتتوسعهوملیبرندهایودانش بنیانشرکت های
.نمایدتقویتملیعرصهدررارقابت پذیریوتاب آوری

وهاشچالشناساییارزش،زنجیرهتحلیلوخوشهشناختهدف،بازارهایوداخلبازاردرصنعتیخوشهعارضه یابیوتحلیل•
تحلیلویشناسایمربوطه،حوزهدرکشوراستارتاپیودانش بنیانتوانمندی هایبررسیبخش،ساختارتحلیلکلیدی،نقاط

شرکت هایبه هم رسانیمنظوربهراهکارهاوبرنامه هااتخاذنهایت، دروبخشکلیدینقاطدرداخلتوانتوسعهچالش های
واچالش هحلبرایخوشهبزرگشرکت هایحولنوآوریزیست بومتوسعهخوشه،بزرگشرکت هایبهموجوددانش بنیان
.گرفتخواهدقرارمدنظرمذکورطرحتدویندرکهاستاقداماتینوآوریمشوقتنظیم گری

دفتر هماهنگی اقتصاد دانش بنیان
معاونت سیاست گذاری و توسعه

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
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اهداف، روش شناسی و کلیات برنامه-1



اهداف برنامه10

نقاط توسعه قابلیت های فناورانه در
کلیدددزی ینهیدددش  اری   و ددده 

صنعتی

توسعه 
توانمندی های 

فناورانه

افزایش 
رقابت پذیری 
منطقه ای و 
بین المللی

ارتقای 
تاب آوری ملی

 توسددعه صددادراال کددام و  ددز اال
ه و دانش بنیان به کشدورهای  نققد

سایش نقاط جهان

ه به رفع نیایهای استشاتژیک و اساسی جا ع
ت های صورال پایزار و بهش  ور با اتکا به  شک

دانش بنیان و بشنزهای  لی
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 بو ی سددایی ققعدداالا فناوری هددا و
فشآیندزهای کلیددزی بددا هددز  رفددع

نیایهای اساسی دا ل کشور

 نا ت و بو ی سایی
بهش  بشداری

توسعه 
قابلیت ها

همکاری 
بین المللی و 
توسعه صادراال

نا ت ظشفیت دا لی 
راطلس توانمنزی های فناورانه کشو
 رویزادهایReverse Pitch

استفاد  ای توانمنزی های  وجود
 رویزادهایMatch Making

 قشاردادهدددای سدددا ت و تددد  ین در
حوی  های کم ریسک

 اتحادهدای اسدتشاتژیک و رو  هددای
سها ی در حوی  های پشریسک

ظشفیت سایی
Corporate Startup Engagement 

(CSE)

 توسددعه قابلیت هددای فناوراندده بددا هددز  توسددعه  ددز اال و
 حصومال در بایارهای  نققه ای و بین المللی

 استفاد  ای رو  هدای سدها ی
در همکاری هددددای فناوراندددده 

SAا J.Vبین المللی همچون؛ 
و نقددوب بدده بایارهددای  نققدده و

جهانی

تاب آوری
رقابت پذیری 

منطقه ای و بین المللی

تاب آوری ملی و رقابت پذیری بین المللی



مراحل اجرایی طرح12

تحلیل و عارضه یابی  و ه در بایار دا دل و هدز  ای 
 نظش تاب آوری  لی و رقابت پذیشی بین المللی

تحلیل ینهیش  اری   و ه

 شاحل اجشایی 
طشح

 ناسایی و نهایی کشدن  وضوعاال اساسی بش بنای 
 نقق اریبشی و  یزان استشاتژیک بودن هش بخش

ل اقتصاد  ناسایی و تحلیل ظشفیت های بالقو  و بالفع
دانش بنیان در هش  و ه

ارائه بشنا ه اجشایی هش بخش 

شی رگومتوری و تنظیم گ
 شوق نوآوری

(جهش تولیز)توسعه  قیاس
د  شکت های دانش بنیان  وجو
ای طشیق به هم رسانی به 
 شکت های بزرگ 

توسعه ییست بوم نوآوری
حول  شکت های بزرگ 
 و ه بشای حل چالش ها

+ +
تولیز دا ل بار اول و رفع 
وابستگی در نقاط کلیزی

+



13 خوشه های صنعتی کلیدی

آب و  حیط ییست

پسمانزآب

حمل و نقل سال ت

سال ت هو منز

یتههیزاال و  لزو اال پز ک

داروهای پیششفته

صنایع غذایی  ادر

 حصومال لبنی یالالپشوتئین دا ی اکارونینان

سم و کودبذر و نهالروغن

سایش حوی  ها

 عزنیفومد و صنایع 

کا ی و سشا یک نسوجاال و پو اکچوب

پتشو یمی سکن عزن

حمل ونقل ریلی

 وتورسیکلت 
بشقی

اتوبوس بشقی

حمل و نقل 
هو منز

صنایع لوایم  انگی

گش ایشی/سش ایشیصوتی و تصویشی

فشیزر/یخچال /   ا ین لباسشویی
ظشفشویی

 شغ و تخم  شغ

 واد پیششفتهققعاال الکتشونیک

بسته بنزی



روش شناسی تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی بخشی14

بشنا ه ها و راهکارها

رگومتوری و تنظیم گشی
 شوق نوآوری

توسعه ییست بوم نوآوری 
حول  شکت های بزرگ 
 و ه بشای حل چالش ها

 های  شکت( جهش تولیز) قیاس توسعه 
ی به هم رسان وجود ای طشیق دانش بنیان 

بزرگ به  شکت های 

اطلس توانمنزی های بخش

ظشفیت های بالقو  ظشفیت های  وجود

 ناسایی چالش ها و نقاط کلیزی

استشاتژیک و گلوگاهی بودن اری  افزود   نقق اریبشی

 نا ت  و ه و تحلیل ینهیش  اری 

تحلیل سا تار بخش

قوانینا  قشراال و تنظیم گشی تحلیل باییگشان و نقش آن ها

ع تولیز دا ل بار اول و رف
یزیوابستگی در نقاط کل



15 ساختار تدوین برنامه

مطالعات اولیه1

2

3

4

5

همییاهنگی بیییا سیییتادهای توسیییعه فناوری هیییای 
راهبردی مرتبط

همفکییری و تعامییل بییا شییرکت های دانش بنیییان، 
شرکت ها و برندهای بزرگ، انجمن هیای صینعتی و

تشکل های تخصصی

هماهنگی با دستگاه های اجرایی مرتبط

ل از بررسی و تصیویب در کیارگروه تخصصیی متشیک
نماینییدگان معاونییت، سییتادهای توسییعه فنییاوری، 

دستگاه های اجرایی و تشکل های تخصصی

ابیال  بیه معاونت هییاو سیتادها، تی مین و تخصییی 6
اعتبار و اجرای برنامه ها



نقاط تمرکز برنامه16
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دانش بنیان ز االو حصومال

دانش بنیانتولیزنهاد  هایواولیه واد

ارتقای تاب آوری  لی 
و رقابت پذیشی 

بین المللی
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کشاورییپسمانز سال ت دیهیتالآب و  شکسالی  عزنسیمان و بتنانشژی

بررسی زنجیره ارزش و تحلیل روند و تحوالت فناوری جهانی در بخش های اصلی

من در سلسله گزارش های بررسی تجربیات جهانی شیرکت های اسیتارتاپی، تیالش شیده اسیت ضی
 های بررسی الگوهای نوین کسب وکارهای نوپا در سطح جهانی و مقایسه آن بیا رفتارهیای شیرکت

ی را عیالوه بیر نوپای ایرانی، بر حوزه های نوینی تمرکز شود که می توانند بیشترین تاثیرات اجتماع
ت مهم ترین در این طرح، با بهره گیری از رویکرد ترازیابی و شناخ. دستاورد اقتصادی داشته باشند

دی برای روندهای حاکم بر تحوالت اکوسیستم های استارت آپی سعی شده است که مسیرهای جدی
.شرکت های نوپا و دانش بنیان ایرانی شناسایی و معرفی شوند



تدوین اطلس توانمندی های داخلی شرکت های فناور و دانش بنیان در بخش های اصلی18

 بییا هییدف اراوییه توانمنییدی ها و یرفیت هییای موجییود در کشییور در حوزه هییای اولویییت دار و چالش هییای
بیا . راهبردی کشور،  اقدام به تهییه گزارشیات  اطلیس توانمنیدی داخلیی شیرکت های فنیاورکرده اسیت

جهیانی مقایسه گزارش های اطلس توانمندی شرکت های فناور داخلی  با گزارش های بررسیی تجربییات
ه اکوسیسیتم شرکت های استارتاپی می توان به هدایت کارآفرینان و به ویژه سرمایه گذاران جدیدی که ب

.وارد می شوند کمک نمود تا آن ها به سمت موضوعات مغفول و کمتر مورد توجه حرکت نمایند

آب و  شکسالیدا پشوری/ کشاوریی عزنسال ت دیهیتالپسمانز
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خالصه اجرایی-2

1

2

3
هدف از 

اجرای برنامه 
در خوشه

اصلی چالش های 
خوشه

وضعیت موجود 
خوشه

5

4
مقایسه روندهای 
جهانی و وضعیت 

ایران

اهداف، رویکردها و 
برنامه های خوشه
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نظام ت مین مالی جدید
ز  توسعه نظام های ت  ین  الی جزیز با ه

اهشم سایی  نابع  عاونت علمدی و فنداوری
رییس جمهور بدشای جدذب و جهدت دهی 
سددش ایه نهادهددای  ددالی و دسددتگا  های 

اجشایی دولتی و بخش  صوصی

توانمندسازی
ارتقدددای توانمندددزی فناوراندددها 
رقابدددت پدددذیشی و صدددادراال  

 شکت های دا لی

تم اکوسیستوسعه 
نوآوری

توسددعه اکوسیسددتم نددوآوری
حول باییگشان اصدلی صدنعت

پشوتیئن دا ی

رفع مساول کلیدی کشور
ور تا ین و رفع نیایهای اساسی کش

پشوتئین دا یدر حوی  

ا ی توسعه پشوتئین د
کشور

همشا  با ارتقای )
(توانمنزی دا ل

هدف اجرای برنامه تاب آوری و رقابت پذیری حوزه پروتئین دامی
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۸۴۷ ۲۰۲ ۴

۲۷۶۶۴

۷۰۰۰
۱۹۹۴

۸۶۳۲۸

۱۱۶۴۳ ۱۲۳۳۱

تولیز وارداال صادراال

ایشان آسیا جهان

Source: Fao /Food Outlook

میزان تولید، واردات و صادرات گوشت قرمز در ایران، آسیا و جهان

۲۰۱۹بش حسب هزار تن در سال 

 847و در اییران 27664، در آسییا 86328تولیید در جهیان 2019همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید در سیال
بیه همیین . هیزار تین صیادرات جهیانی اسیت12331هیزار تین واردات و 11643هزار تن بوده است که از ایین مییزان 

هیزار تین بیرای کشیور اییران 4و 1994هزار تن و صادرات بیرای آسییا 202و ایران 7000ترتیب واردات برای آسیا 
.است

 همانطور که نمودار نشان می دهد اعیداد واردات و صیادرات جهیانی مطابقیت ندارنید و همچنیین درصیدی کمیی از تولیید
:موارد زیر از دالیل این مسئله است. گوشت جهان صادر می شود

فاسد شدن حین حمل  و نقل. 1

وزن زیاد. 2

تجارتسیاست های . 3



دامی در یک نگاهوضعیت موجود صنعت پروتئین 22

شرکت176
دانش بنیان

 ددشکت داندددش بنیدددان در ۱۷۶
بخددش هددای  ختلددط  ددشتبط بددا 
ینهیددش  اری  پددشوتئین دا ددی 

. فعالیت دارنز

202
تنهزار 

 یددزان وارداال گو ددت 
در سدالگوسدفنز گاو و 
۲۰۱۹

847
تنهزار 

 یددزان تولیددز گو ددت
در سال گوسفنز گاو و 
۲۰۱۹

4
تنهزار 

 یدددددزان صدددددادراال 
گو دددددددت گددددددداو و 

در سدددددال گوسددددفنز 
۲۰۱۹

طی تولید گوشت قرمز در کشور
درصد 13سال گذشته حدود 9

.افزایش داشته است

11میانگین مصرف گوشت قرمز طی
ر سال گذشته در کشور برای هر نف

وزارت جهاد کشاورزی: منبع.کیلوگرم در سال است11.41
معاونت امور تولیدات دامی

830
تنهزار 

در  یزان تولیز گو ت قش ز
۹۷سال 

12
کیلوگرم

ر  صش  سشانه گو ت در کشو
۹۷هش فشد در سال بشای 

80بیش از 
میلیارد تن

ر تولیز گو ت قش ز د
۲۰۱۹جهان در سال 

هزار  10
گاوداری صنعتی

هدددزار ۱۳۹۸۱۰در سدددال 
زی گاوداری صنعتی پشواربن

با ظشفیدت(  درصز۴ عادل )
 یلیون رآس در کشدور۱.۳

.فعالیت  ی کشدنز



23 چالش های اصلی خوشه پروتئین دامی

ت مین خوراک دام

ه عدم توجه کافی ب
و مساول بهداشتی
به نژادی دام ها

عزم سش ایه 
گذاری در فناوری 
های راهبشدی 

کم توجهی به 
پتانسیل صادراال
طفناوری های  شتب

ه از استفاده بی روی
اآنتی بیوتیک ه

ن حاشیه سود پایی
مزتولید گوشت قر

1

2

3

4

5

6



اهداف، رویکردها و برنامه های خوشه پروتئین دامی24
ی
ور

ش  
 به

ش
زای

اف
ی
اد
تص

 اق
عه

وس
ت

  /
عی

ما
جت

ا

نی بش تولیز گو ت  بت
نیای کشور

به روی کشدن  ا ین 
آمال و تههیزاال به 
 نظور کاهش قیمت 

تمام  ز 

بهسایی ناوگان حمل
و نقل جهت جلوگیشی

ای اتال  دام

توسعه بایار و 
صادراال

د توسعه ا تغال افشا
 اهش و تحصیل کشد 

کاهش  صش  آنتی 
بیوتیک ها

اهزا  رویکشدها

ای توسعه بو ی فناوری هد
کلیزی راهبشدی

 حوریدددت  دددشکت های 
عه پیشگام بدا هدز  توسد

بشنزهای  قشح

تنوع بخشددی بدده  ددزل های
کسب وکار

ن جلب  شارکت بی نفعدا
و ایهدداد ائددتال  بدده نفددع

نوآوری و تحول

در اصالح سیاست های اریی و بایرگانی
جهت حمایت ای تولیز و نوآوری

بشنزسایی با هز  ایهاد رهبش  و ه

تحول دا زاری های سنتی و کوچک 
بیل دا زاری ها و  شکت های بزرگ 

شی ای تغییش الگوی کشت به  نظور ت  ین دا لی بخ
نیای به نهاد  های دا ی  اننز برال و سویا و کنهاله

-توسعه بایار  حصومال دانش بنیان
واکسن و آنزیم

ین توسعه  ط باییافت پسمانزهای  یاد
بار یو  و تش  

مال توسعه صادراال با تمشکز بش  حصو
با اری  افزود  بام 

حمایت ای اجشای طشح ها و پشوژ  های 
تولیز  ثل نژادهای بشتش

حمایت ای توسعه و اجشای طشح تولیز
اسفنج واژینال

هویت تولیز ریز تشا ه بشای  ناساییا
گذاری و ثبت دام 

م گاو حمایت ای توسعه ییش سا ت های تولیز و نگهزاری اسپش
و گاو یش جهت  تولیز و تکثیش نژادهای  متای 

ژادهای حمایت ای توسعه تولیز تکثیش ن
 متای جنین گاو و گاو یش

و حمایت ای تولیز اول بار  ا ین آمال
تههیزاال 

اتاق کشت علوفه هیزروپونیک

شکت توسعه ییست بوم استارتاپی و نوآوری حول  
ایی های بزرگ تولیزکننز  گو ت و حمایت ای را  انز

 تابزهنز  های تخصصی

اقزا اال در 
سقح  لی

فشادستگاهی

سا ت بار 
اول

توسعه 
 قیاس

توسعه 
ییست بوم

ی
ت بوم نوآور

ی ییس
ت و نهادها

 عاون

بشنا ه ها و اقزا اال



25 مقایسه روندهای جهانی و وضعیت ایران در زنجیره ارزش پروتئین دامی





27

شناخت خوشه و تحلیل زنجیره ارزش-3

7

6
واردات و صادرات در 

خوشه

بازار داخل

1

2

3

4

5
بازار منطقهروندهای بازار جهانیانواع و دسته بندی ها

روندهای فناوری و زنجیره ارزش
نوآوری



مصرف پروتئین دامی در بدن انسانضرورت 28

م ر ز سلول ها و تش ی
بافت های بزن

تاثیش اسیز آ ینه ها در
سیستم دفاعی بزن

آنزیم ها و 
هور ون های حیاتی

 ها، پروتئین برای رشد سلولی ارگان
ایر ترمیم بافت های بدن و همچنین س

فعالیت های سلولی الزم و ضروری 
.است 

آنزیم ها و بعضی از هورمون های حیاتی 
فقدان بدن از پروتئین ها ساخته می شوند و

ن پروتئین در غذا، ساختن آ نها را در بد
.دچار اشکال می سازد 

اسیدهای پادتن ها مانند سایر پروتئین ها از. دفاع بدن در برابر بیماری ها توسط پادتن صورت می گیرد 
ن قدرت از این رو کمبود پروتئین در غذا، سبب کاهش یافت. آمینه حاصل از مواد غذایی ت مین می شوند

.دفاعی و پیدایش امراض و عوارض مختلف در بدن می شود



29 زنجیره ارزش دام

نهاد  ها

ی ین

آب

ی تولیز  ثل و به سای
نژاد دام 

هور ون تشاپی

همز ان سایی 
فحل

تلقیح 
 صنوعی

 ناسایی 
ظشفیت های 

دام

انتخاب 
دام های 

بشتش

پشور  دام  

تغذیه دام

فشآوری 
 کمل ها وراک دام

جیش  نویسی بشای بام بشدن 
بهش  وری

استفاد  در 
کشاوریی 

جهت تا ین 
غذای دام

استفاد  ای  ون و 
م ه دام جهت 
غذای دا های 

دیگش

تههیزاال

تاسیساال  ا ل 
ا بیمارستان و یایشگ

سیستم 
گش ایشی 
سش ایشی

ز ببح  کانی

انبار  وراک 
و علوفه

تههیزاال 
بهزا تی

بهزا ت

تا ین
دارو واکسن کیت های

تشخیص
ثبت 

 شخصاال
ه قشنقین
دام

لهستیک

بش  گو ت

 نهمز کشدن

بسته بنزی

حمل و نقل

دا ل 
 هموعه

بین 
 هموعه ها

فشآورد  وراکدام

بایار

گو ت و 
 حصومال 
فشآوری  ز 

 فشو گاقصابی

رستوران

فشو  م ه 
دام جهت 

ت  ین  وراک 
دام های دیگش

تولیز  ثل

اصالح نژاد

 نابع انسانی



میزان تولید انواع گوشت قرمز در ایران و جهان برحسب هزارتن30

10.2
265

84

5.68
464

73162

650

11883

8146

4202

175336

Source: www.fao.org/faostat 

 در جهییان مجمییوع 2017سییال
گیاو، تولید گوشت گوسیفند، بیز،

273380شییتر، بوفییالو و خییوک 
.تن بوده استهزار 

 از کییل تولییید % 65گوشییت خییوک
2017گوشت قرمز جهان را در سال 

به خود اختصاص داده است که ایران
.سهمی در این بازار ندارد



31 نسبت تولید انواع پروتئین دام و طیور در جهان

Source: www.fao.org/faostat 

طیور
مرغ، اردک، بوقلمون و غاز

دام34%

ت باقی حیوانا
مانند خوک، بوفالو، 

...خرگوش و 

22%

44%
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گ
سفن
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تر
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78%

13%
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(دمر یلیون )اری  وارداال کنهاله سویا 
کشورهای صادرکننز  کنهاله سویا به ایشان

انگلستان

32%

اتریش

23%

اروگووه

16%

سایر

29%

0.6
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1405 1413
1610

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000
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(دمر یلیون )اری  وارداال برال دا ی 

انگلستان

27%

سوویس

هلند26%

19%

سنگاپور

14%

سایر

14%

کشورهای صادرکننز  برال دا ی به ایشان

واردات نهاده های کلیدی حوزه دام
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آمریکا

48%

هلند

23%

کانادا

13%

فرانسه

11%

سایر

5%

فرانسه

27%
ترکیه

24%

امارات

13%

ایتالیا

12%

هند

5%
کرواسی

4%

سایر

15%

(دمر یلیون )اری  وارداال اسپشم گاو 

(دمر یلیون )اری  وارداال واکسن های دا پز کی 

واردات نهاده های کلیدی حوزه دام



اکوسیستم جهانی و بازیگران اصلی خوشه34

نید، از در زنجیره جهانی پروتئین دامی، بازیگران بزرگ در تمام طیول زنجییره فعالییت میی کن
از ایین در این میان با توجه به اهمیت شرکت های بزرگ حتی برخی. نهاده های اولیه تا فروش

رداران با توجه به اینکه این مجموعه ها بهره ب. شرکت ها، در سطح رگوالتوری هم وارد شده اند
ی و هم اصلی اقتصادی از این زنجیره هستند، مداخله شان در امر رگوالتوری هم از نظر اثربخش

. ضمانت اجرایی، تجربه مفیدی محسوب می شود

:شرکت های بزرگ و کلیدی

نهاد  های اولیه . ۱
ADM

Alltech

Cargill

Purina Animal Nutrition

Tyson Foods

حمل و نقلا فشآوریا . ۲
بسته بنزی و توییع

Cargill

Conagra Brands Hormel Foods

JBS USA

Nation Beef

Tyson Foods

 شد  فشو ی و  صش . ۳
Ahold Delhaize

Albertsons

Kroger

Walmart

Burger King

Carl’s Jr./ Hardee’s

McDonla’s

Sonic

Wendy’s

کارگیل

تدا کارگیل  تعهز  ز  است
ا  ای تولیددز گو ددت بددا اسددتف

آنتی بیوتیدک هدا را کداهش
. دهز

 ک دونالز

ا  ک دونالز ایدز  ۲۰۱۱در 
ی  کل گیشی  یزگدشد جهدان
د گو ت پایزار را  قشح کدش

ا  دددشکت ۲۰۱۶و در سدددال 
تمام سهم گو ت  دود را ای
 نددابعی کدده اسددتانزاردهای 
توسددعه پایددزار را گذرانددز  

.  بودنزا تهیه کشد

والمارال

والمددارال بدده وضددع قددوانین 
آنتی  شتبط با  نع استفاد  ای

بیوتیددددک هددددا در  ددددزارع 
. حیواندددداال کمددددک کددددشد

همچنددین والمدددارال بشنا ددده 
دست ۲۰۲۰دارد تا در سال 

درصدددز ای فدددشو  ۱5کدددم 
گو ت  ود در آ شیکدا را ای
ینهیددش  تدد  ین  تعهددز بدده 

.  زتوسعه پایزار ت  ین کن



35 فناوری های کلیدی در صنعت پروتئین های دامی

رباتیک

فناوری سلولی

پرینت سه بعدیفناوری نانوفناوری داده

فناوری زیستی فناوری ماهواره ای پهپادها

رباال ها در فشآوری 
غذا

دیهیتالی  زن ای طشیق 
کالن داد ا هو   صنوعی و 

RFID

افزودنی های نانو 
 قیاس در غذا

یز  خصی سایی تول
غذا

فناوری های  شتبط با 
ژی و ژنتیکا  یکشو بیولو
ا نیت غذایی

به کمک فناوری  اهوار  ای
 ی توان  ناطق بکش و 

هاد  حاصلخیز بشای تولیز ن
.دا ی و چشای دام پیزا کشد

ای پهپادها بشای حمل و نقل
دام و فشآورد  دا ی 

.استفاد   ی  ود

تولیز گو ت ای 
سلول های بنیادی



تولید، ارزش و صادرات گوشت در جهان36

آمریکا

17%

برزیل

15%

چین

10%

آرژانتین

4%

استرالیا

4%

دیگر کشورها

50%

شتش پنج کشور ب
ز در ی ینه تولی
گو ت قش ز

Source: engagethechain/beef

رمز میانگین تولید گوشت ق
میلیون تن65در جهان 

میزان صادرات گوشت قرمز
درصد3در جهان 

ر ارزش تولید گوشت قرمز د
دالرمیلیارد 308جهان 

  هدزا بده در نمودار صفحه قبل تولیز گو ت قش ز در جهانا آسیا و ایشان را بشرسی کدشدیم و در ایدن نمدودار بده صدورال
.تولیز گو ت قش ز در جهان  ی پشداییم

ب آ شیکداا همانقور که در نمودار ییش  شاهز   ی کنیز بشتشین کشدورهای تولیدز کنندز  گو دت قش دز در دنیدا بده تشتید
درصز گو ت قش ز دنیا را تولیز  ی کننز5۰بشییلا چینا آرژانتین و استشالیا هستنز که  هموعا 



37

ساختار و اطلس توانمندی بخشتحلیل -4

1

2

3
قوانین، مقررات و 
سیاست های 
خوشه

نهادها و شرکت های 
توانمند خوشه

بازیگران اصلی
خوشه



سیاست ها، قوانین و مقررات باالدستی و مرجع38

بشقشاری ا نیت غذایی در  حصومال اساسی و توسعه صادراال

ش رقابت پددذیشی بددا تکیدده بددش اسددتانزاردهای جهددانی و  شددارکت حددزاکثشی بخدد
 صوصی و تعاونی

ته و ایهداد و توسددعه ییشسددا ت های فنددی و اقتصدداد صددنایع کشدداوریی توسددعه یاف
پیششفته

   ندابع افزایش توانمنزیا آگاهی بخشیا تخصصا نوآوری و کدارآفشینی در حدوی
انسانی 

ب دایش حغاظتا احیاء و بهش  بشداری پایزار ای  نابع طبیعی و پایها  حیط ییسدت و
ژنتیکی

افزایش توانمنزی در تولیز ثشوال و ایهاد رفا  بشای فعامن

ایی و کشاوریی پایزار با  زیشیت جا ع حوی  های آبخیز و  ناطق کشاورییا روست
عشایشی توسعه یافته

سنز 
چشم انزای 

۱۴۰۴

بشنا ه  شم
توسعه 

جمهوری 
اسال ی ایشان

سیاستهای
اد کلی اقتص
 قاو تی

اد  فد. در بشنا ه  شم توسعها کشاوریی ای  وضوعاال  حوری  عشفی  ز  اسدت
ی و توجده این بشنا ه به  وضوعاتی  اننز  ودکفاییا گستش  سهم بخدش  صوصد

قددانون اساسدیا ا ددور آبا دام و  حدیط ییسددت و ییشسدا ت هددای ۴۴یده اصدل 
الکتشونیکی در حوی  کشاوریی روستاها پشدا ته  ز  است

 . وری در سیاست های کلی اقتصاد  قاو تی با تکیه بش ر ز بهش۷و ۶ا ۳بنزهای  
و تدا ین اقتصادا افزایش تولیز دا لیا اولویت دادن به تولیز  حصدومال راهبدشدی

.ا نیت غذا به اهمیت حوی  کشاوریی ا ار   ی نمایز

قانون اساسی 
جمهوری 

اسال ی ایشان

ای طشیدق اصول  شتبط با کشاوریی در قانون اساسی بش  بنای افدزایش  ودکفدایی
ا و افزایش تولیزاال کشداوریی و دا دی و توجده بده  منوعیدت تشدکیل  دشکت هد
احدز  وسساال  ارجی کشاوریی در کشور و تشکیل  ورا جهت پیششفت ا دور و

قدانون اساسدی ای  الکیددت ۴۴همچندین اصدل . هدای کشداوریی اسدتوار  دی با دز
. صوصی در این حوی  حمایت نمود  است



39 بازیگران اصلی حوزه دام 

ی بازیگران اصل
حوزه دام 



نهادهای حاکمیتی مرتبط با حوزه ی پروتئین های دامی 40



41 نهادهای مرجع، زیرمجموعه و مسؤولیت های آن ها

ان ارائه  ز اال آ وی ی و تحقیقاتی ای طشیق سای 
تحقیقاالا آ وی  و تشویج

بهبود تغذیها تولیزاال دا ی و اصالح نژاد

ق توسعه پایزار و حفاظت ای  حیط ییسدت ای طشید
اردفتش پژوهش های  حیط ییست و توسعه پایز

 حمایت ای سش ایه گذاری در بخش دا دی ای طشیدق
عه  شکت  ادر تخصصی صدنزوق حمایدت ای  توسد

سش ایه گذاری

 ارائه  ز اال اجشائدی و نظدارتی ای طشیدق سدای ان
دا پز کی

ت انهام بیمه ای طشیق صنزوق بیمه کشداوریی جهد
نیل به اهزا  و سیاست های بخش دام  

ال نقش  حوری در تعیین قیمت نهاد  ها و  حصوم
دا ی ای طشیق ستاد تنظیم بایار

 صددزور  هددویا تعیددین تعشفدده و اعددالم  ددشایط
قشنقینه ای وارداال  شتبط با حوی  دام

شضه و تزوین ضوابط بهزا تی در  شاکز توضیعا ع
طبخ فشآورد  های دا ی

اقزام در راستای  دنا ت بیماری هدای  شدتشک و
قابل انتقال انسان و دام

زیشیت پسمانزهای دا ی ای طشیق  شکز سدال ت 
 حیط کار 

ارال کنتشل بهزا ت  واد غذایی ای طشیق دفتدش نظد
بددش بهزا ددت عمددو ی و   ددواد غددذایی سددای ان 

دا پز کی

 شبوط به دفع پسمانز دا یضوابط تعیین 

در سیاست گذاریا بشنا ده ریزی و تدزوین ضدوابط
ا ور بهزا تا سال ت حیواناال

شضه و تزوین ضوابط بهزا تی در  شاکز توضیعا ع
طبخ فشآورد  های دا ی

اقزام در راستای  دنا ت بیماری هدای  شدتشک و
قابل انتقال انسان و دام

ارال کنتشل بهزا ت  واد غذایی ای طشیق دفتدش نظد
بددش بهزا ددت عمددو ی و   ددواد غددذایی سددای ان 

دا پز کی

ویارال 
کشاوریی

بانک 
کشاوریی

سای ان 
حفاظت ای 
 حیط ییست

ویارال بهزا تا 
در ان و آ وی  

پز کی

سای ان 
دا پز کی

ویارال صنعتا 
 عزن و 
تهارال
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۱۲۷۹ ۱۳۲۰ ۱۳۳۲ ۱۳5۰ ۱۳۶۹

۱۳۷۱۱۳5۸۱۳۴۰۱۳۲۹۱۳۱۴

آغای فعالیت 
دا پشوری کشور با
تاسیس  زرسه 

فالحت

تشکیل ویارال 
کشاوریی تشو ن۴اجشای اصل  تصویب قاون 

دا پز کی کشور

قشار گشفتن 
سای ان های دا پشوری 
و دا پز کی ییش نظش 

جهاد ساینزگی

تبزیل سای ان 
دا پشوری به  عاونت 

ا ور دام ویارال 
کشاوریی

تاسیس نهاد انقالبی
جهاد ساینزگی

تغییش نام بنگا  
دا پشوری کشور به 
سای ان دا پشوری 

کشور

تاسیس بنگا  
دا پشوری کشور و 
ادار  کل دا پز کی

وارداال دام اصالح 
نژاد  ز  به کشور

سیر تکامل سازمان ها و نهادهای دامپروری کشور



43 شرکت های مطرح کشور در بخش های مختلف زنجیره ارزش دام

نهاده ها تولید مثل و به سازی نژاد دام  دام و تولید محصوالت پروتئینی  پرورش  لجستیک بازار



تحلیل بازیگران و نقش هریک از آن ها44

دامیحوزه 

موسسه سرمایه 
گذاری جاهد

 و 
ها

ه 
گا

ش
دان

ز 
راک

م
ی

قات
قی

ح
ت

ت و 
سا

س
سازمانها، مو

شرکتها ن ی اریا م ری اسال و ه جم ی  ک زش دامپ ام  ن نظ ا ازم س
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فراوانی  شرکتها در اجزای زنجیره ارزش

26%

17%

20%
20%

درصد فعالیت شرکتها در اجزای زنجیره ارزش

درصد فعالیت شرکتها به تفکیک فناوری مورد استفاده

درصد فعالیت شرکتها به تفکیک حوزه فعالیت

28%

32%
27%

13%

پرورشنهاده
تحصیل و 
لجستیک

فرآوری
وتوزیع

فروش

17%

24%

12%

2%

4%

18%

6%

1%

2%

4%

1%

6%

2%

1%

4%

6%

2%

1%

5%

0% 10% 20% 30%

نهاد .۱

پشور .۲

حاصلالهستیک.۳

فشآوری.۴

فشو .5

۱۲

۱۳

۱۴

۲۳

۳۴

۴5

۱۲۳

۱۳۴

۲۳۴

۳۴5

۱۲۳۴

۱۲۳5

۱۲۳۴5

میزان تاسیس شرکتهای فناور در حوزه دام، طیور، آبزیان و زنبور به تفکیک دهه

80دهه 

90دهه 

23%

77%

داده کاوی شرکتها در حوزه ی پروتئین های دام، طیور،آبزیان  وحشرات
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ییست تخمیش
(تولیز پشوبیوتیک )

عالییت ف( دانش بنیان)شرکت داروسازی زیست تخمیر 
در دانشکده داروسازی دانشیگاه1381خود را از سال 

پیییش از تولییید . علییوم پزشییکی تهییران آغییاز نمییود
مییام محصییوالت پروبیییوتیکی توسییط اییین شییرکت ت
داتیی محصییوالت پروبیوتیک موجود در بازار اییران وار

اییه بوده و ایده نوین تولید این فرآورده ها در داخیل، پ
و بیا توجیه بیه اهمییت. گذار تاسییس ایین شیرکت بیود

هییا، نقیش فلیور میکروبییی در سیالمت و بهبییود بیمیاری
مکمیل شرکت داروسازی زیست تخمیر به تولیید انیواع

میام های پروبیوتییک بیرای میوارد و سینین مختلیف اهت
هیای پروبیوتیک ها ها یکیی  از دسیتاورد. ورزیده است

ر سیالهای مهم و بسیار مثبتی می باشند که دانشیمندان د
انیش محصوالت شیرکت د. اخیر از آن استفاده می کنند

یکی بنیییان زیسییت تخمیییر شییامل محصییوالت پروبیییوت
تیکی کودکان، بانوان، خانواده و محصوالت غییر پروبییو
میی شامل ویتامین ها و مواد معدنی و محصوالت طبیعیی

.باشد

تک ژن ییست
(پشوبیوتیکتولیز )

ه شییرکت تییک ژن  زیسییت اولییین و تنهییا تولید کننییید
ه بییا پروبیوتییک در مقیییاس صینعتی در ایییران اسیت کیی
رین اسییتفاده از فناوری هییای نییوین وبییه کارگیری برتیی

نیروی هیییای انسیییانی متخصییی  و باانگیزهسیییعی در 
اییین شییرکت. افییزایش سییالمت مصییرف کنندگان دارد

لییوژی بییه عنوانتنها شییرکت مییادر، در زمینییه ی بیوتکنو
وییفییه ی اصییلی تییک ژن، سییامان . غیذایی مطییرح اسییت

دادن بییه بییازار تولیییید و مصییرف محصییوالت غیییذایی 
از جملییه مهم تیییرین .فراسییودمند در کشییور می باشیید

اره زمینه های فعالیت تک ژن می توان به میوارد ذییل اشی
:کرد

استارترهای لبنی
پروبیوتیک های لبنی
نوشیدنی های لبنی تخمیری
پروبیوتیک های دام، طیور و آبزیان
پروبیوتیک های غیرلبنی
فعالیت های خدماتی

کیمیاییم
(تولیز پشی بیوتیک)

ییت و شرکت دانش بنیان کیمییازیم بیا هیدف فعال
ذایی و تولید محصوالت زیست فناوری در صنایع غ

وانه همچنین صینعت دام، طییور و آبزییان بیه پشیت
دوازده سیییال فعالیییییت و پییییژوهش در حییییوزه 
ال محصوالت تخمیری و آنزیم های صینعتی در سی

تاسیییس و بییا محوریییت تولییید محصییوالت1393
ه بیا توجی. مخمری فعالیت خود را آغاز نموده است

بییه اهمیییت و نقییش تولییید محصییوالت سییالم در 
ج و سیالمتی میردم، شییرکت کیمییازیم بیا اسییتخرا

مطالعه اجیزای دییواره سیلولی مخمیر تیالش هیای 
در جدی در جهت تقویت سیستم ایمنیی حیوانیات

راسیتای کیاهش مصیرف آنتییی بیوتییک هیا آغییاز
.نموده است
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(ادامه)دام شرکت های فناور توانمند در حوزه 

ویشاواکسن  ایا
(واکسن های دا یتولیز )

بیا حضییور 1395شیرکت وییرا واکسین شییایا در سیال 
اسیییس متخصصییین باتجربییه در زمینییه تولییید واکسیین ت

هییدف اصییلی مجموعییه، پیوسییتن بییه . گردیییده اسییت
منظیور کنتیرل و ریشیه کنییبیه  OIEسیازمان جهیانی 

بسیییاری از بیمییاری هییای دامییی در ایییران، خاورمیانییه و 
ایین شیرکت موفیق بیه 1397در سال . جهان می باشد

ه اخذ موافقت اصولی ساخت واکسن هیای دامیی، پروانی
گیواهی فیروش آزاد محصییول و  PPRتولیید واکسین 

PPR  سییازمان دامپزشییکی کشییور شییده اسییتاز .
االنه شرکت ویرا واکسن شیایا دارای یرفییت تولیید سی

در حیال . دمیلیون دز واکسن با کیفیت باال می باشی240
ای بیرحاضر واکسن طاعون نشیخوار کننیدگان کوچیک 
ل جدیید بز و گوسفند و واکسن اکتیما به عنیوان محصیو

.گوسفند تولید می شودبرای 

پارس ایمن دارو
(داروهای دا یتولیز )

و گروه توسعه داروهای گیاهی پارس ایمن دار
شیرکت تولییدی 3با کنسرسیومی متشیکل از 

آغاز به کار کرد که هیر ییک در زمینیه هیایی 
د چون تولید وفرآوری گیاهیان داروییی وتولیی

مکمل های غذایی وداروییی دام وطیورفعالییت
وم هیدف از تشیکیل ایین کنسرسیی. مینمودند

تولید و عرضیه داروهیای صید درصید گییاهی 
بییرای مصییارف دام،طیییور و آبزیییان بییه جییای 
داروهییای شیییمیایی متییداول، بییا اسییتفاده از 

جهیت باالترین استانداردهای رایج بین المللی
امعیه تامین غذای سالم و نهایتا ارتقا سالمت ج

.است

بن دا فشآور
(تولیز آنزیم های  وراک طیور)

بددا ۱۳۹۴ دشکت توسدعه بددن دا فدشآورا در سدال 
در هدز  دسددتیابی بدده داندش فنددی تولیددز آنددزیم

قیدق و تح-صنایع  ختلطا فعالیت های ییدش بندایی
پدس ای دسددتیابی بدده. توسدعه  ددود را آغدای نمددود

سدایی دانش فنی تولیز  حصومال آنزیمی و بو ی
بدا احدزا  ۱۳۹5این تکنولوژیا در آبان  ا  سال 

 تش  شبدع در 5۰۰۰کار انه ای به  ساحت بالغ بش 
ایی  هشک صنعتی صفاد دت در عشصده پیداد  سد

سدتین ایدن  دشکت بدشای نخ. تفکش تولیز گام نهاد
یدز بار  فتخش به ا دذ گدواهی داندش بنیدان در تول

 حصددومال آنزیمددی در  قیدداس صددنعتی ای نهدداد 
دا  دشکت توسدعه بدن.ریاست جمهوری  ز  است

نده فشآور دارای ا کاناال تولیزی با سده  دط جزاگا
 تش  شبع اتداق تمیدز ۱۲۰۰فش انتاسیون و بیش ای 

ال جهت تولیز انواع  حصومال آنزیمی و  حصدوم
بیولوژیدددک بدددود  و همچندددین دارای یکدددی ای 

.ت ههزتشین آی ایشگاههای کنتشل کیفی اس
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شناسایی چالش ها و نقاط کلیدی-5

1

2

3

4

5
چالش های اصلی

خوشه
خوشه های صنعتی

کلیدی

نقاط کلیدی 
خوشه

برنامه ها و راهکارها
Vs.

چالش های اصلی

چالش های اصلی
Vs.

نقاط کلیدی



چالش های اصلی خوشه پروتئین دامی50

ت مین خوراک دام

ه عدم توجه کافی ب
و مساول بهداشتی
به نژادی دام ها

عزم سش ایه 
گذاری در فناوری 
های راهبشدی 

کم توجهی به 
پتانسیل صادراال
طفناوری های  شتب

ه از استفاده بی روی
اآنتی بیوتیک ه

ن حاشیه سود پایی
مزتولید گوشت قر

1

2

3

4

5

6
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2

3

4

5

6

1

حاشیه سود پایین تولید گوشت قرمز-1چالش 

 درصز ای گو ت قش دز کشدتار  دز  در 5۶ا ۱۳۹۸ قابق آ ار  شکز آ ار ایشانا در سال
( نتیصدنعتی و سد)کشتارگا  های کشور توسط واحدزهای پدشور  گداو و گوسداله کشدور 

.  ت  ین  ی  ود

 هدزار گداوداری صدنعتی ۱۰هزار واحز بهش  بشداری دارای گاو گوسداله تنهدا ۶۱۹ای بین
.   شبوط به پشواربنزی گاو و گوساله فعال  ی با نز

  در ( درصز کل گداوداری هدای کشدور۲کمتش ای )سهم انزک تعزاد گاوداری های صنعتی
ش  وری کنار فشسودگی ناوگان حمل و نقل در این بخدش  نهدش بده پدایین بدودن کلدی بهد
ر کشدور تولیز گو ت قش ز و در نتیهها پدایین بدودن حا دیه سدود تولیدز ایدن  حصدول د

.است

زگان بده ایدن حا یه پایین سود تولیز در این بخشا  نهش به عزم تشغیدب ورود تولیزکنند
.حوی   ز  است
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2

3

4

5

6

1

قیمت

بهش  وریرقابت کنتشل 
نوساناال بایار

نهاد 

نژاد

پشور  و 
فشآوری

لهستیک

انتخاب دام های 
بشتش

حمل و نقل 
بهینه

انتخاب 
دام های بشتش

فشآورد  
باکیفیت

حذ  واسقه ها
اتو اسیون 
بسته بنزی

 ناسایی 
ظشفیت های دا ی

همز ان سایی 
فحل

ایهاد انبار 
جیش  نویسی وراک دام

حمل و نقل بهینهبایار بایار آنالین
انبار  حصول 

نهایی

(ادامه)قرمز حاشیه سود پایین تولید گوشت -1چالش 
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1

3

4

5

6

2

تأمین خوراک دام-2چالش 

ی است وراک دام یکی ای  هم تشین نهاد  های اولیه در تضمین کیفیت گو ت تولیز

دن ت  ین به  وقع  وراک دام یکی ای  هم تشین چالش های دا زاری هدا بدشای پدایین آور
.قیمت تمام  ز   حصول است

 درصز  وراک دام به صورال وارداتی ت  ین  ی  ود۸۰بیش ای  .

 ًم  یلیارد دمر برالا کنهاله سویاا جو و تخدم کتدان بده عندوان  دوراک دا۴سامنه حزودا
.  وارد  ی  ود

اد عالو  بش ایدن تغییدش جیدش  نویسدی رژیدم غدذایی گاوهدا بده نفدع گندزما  نهدش ب ایهد
.  شکالال گوار ی بشای گاوها  ز  است
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 اصالح نژادا حفظ نژادهای بشتش و حفظ سدال ت دام ای  هدم تدشین دغزغده هدای بخدش دام کشدور
: حسوب  ی  ود که با چالش های ییش  واجه است

 نظارال بش تالقی نژادها و ا کان ای دست رفتن نژادهای بو یعزم

 نی  زال ثباال در نیایهای اولیه دا زاری و در نتیهه عزم تال  بشای اصالح نژادی به دلیل طومنبود
فشآینزبودن 

ی و  واد بیدو عزم تزوین استانزاردهای  لی در ی ینه تولیز بهینه و با کیفیت بش ی  حصومال داروی
لوژیک دا پز کی

 دقیق هوی بشای تولیز واکسن و دارو به دلیل عزم وجود استانزاردهای ا ذ  شکل

نبود واکسن با سویه دا لی بشای اثشگذاری بیشتش

ر  بده کمبود کار ناسان و  شاورین  هشب در سای ان دا پز کی و اداراال کل استان ها بشای  شاو
دا زاری های  شد

ناسب نبودن وضعیت پخش و توییع دارو 

 یممهزفمنز نبودن یارانه ای  شبوط به دارو واکسن و گشان بودن بسیاری ای واکسن ها و داروهای

عدم توجه کافی به مسائل بهداشتی و به نژادی دام ها-3چالش 
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4

۹۶عدزادی درصز دا زاری های کشور را دا زاری های سنتی تشکیل  ی دهنز کده البتده ت
.  ای آن ها تنها چنز رأس دام دارنز

 ای فناوری هدای راهبدشدی کده  دی تواندز ( درصز۴)عالو  بشاینا در دا زاری های صنعتی
.   انع ای هزررفت انشژی و سش ایه و افزایش بهش  وری گشدد هم استفاد  نمی  ود

هدا  دی با استفاد  ای فناوری های نوین  اننز اینتشندت ا دیاا سنسدورهاا پهپادهدا و ربداال
یدز توان ضمن افزایش بهش  وریا  دا ص هدای سدال ت  شبدوط بده گو دت تولیدزی را ن

.  افزایش داد

د  ای ایدن تا کنون  شکت های  ختلط دانش بنیان و غیدش داندش بنیدان بده سدمت اسدتفا
.  فناوری های نشفته انز

عدم سرمایه گذاری در فناوری های راهبردی -4چالش 
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1

2

3

4

6

5

کم توجهی به پتانسیل صادرات فناوری های مرتبط -5چالش 

دالیلدر تمام دنیا به 

سیاست های تجارت. 3وزن زیاد، . 2فاسد شدن حین حمل  و نقل، . 1

.  درصدی کمی از تولید گوشت جهان صادر می شود

 درصید 1تن گوشت و فیرآورده هیای گوشیتی کمتیر از 4500در ایران هم ساالنه
.  تولید داخل، به کشورهای همسایه و منطقه اوراسیا صادر می شود

ه با و جود اینکه امکان صادرات گوشت در حجم بیاال وجیود نیدارد، امیا بیا توجیه بی
وجود شرکت های دانیش بنییان فعیال در حیوزه هیای مختلیف میرتبط بیا زنجییره
د ارزش دام، پتانسیل صادرات محصوالت این شرکت هیا بیه خیارج از کشیور وجیو

.  دارد

ز واکسین و داروهییای دامیی، ماشییین آالت و تجهییزات و محصییوالت پروبیوتیییک ا
شیور جمله مهم ترین فناوری ها و محصوالتی هستند کیه میی تواننید بیه خیارج از ک

.  صادر شده و ارزآوری قابل توجهی برای کشور داشته باشند
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1

2

3

4

5

6

د کده  دا ل استفاد  ای آنتی بیوتیک ها باعث دو  شکل اصلی در سال تی انسدان  دی  دو
او دت وجود باقی  انز  های آنتی بیوتیکی در بافت های بدزن و فدشآورد  هدای دا دی و  ق

. پاتوژن ها به آنتی بیوتیک است

 تدن ۱۸۰۶.۷۴ قزار کل آنتی بیوتیک  صشفی در ایشان در بای  ی انی یک سدال بشابدش بدا
۶۹۴.۹بدا است و  قزار آنتی بیوتیک  صش   ز  به ایای یدک کیلدوگشم گو دت بشابدش

.کیلوگشم است/  یلی گشم

 تدن ۴۶5۰در اتحادیه اروپا  قزار کدل آنتدی بیوتیدک  صدش   دز  در یدک سدال بشابدش
ک ایدن در حالیسدت کده  قدزار آنتدی بیوتیدک  صدشفی بده ایای یدد. گدزار   دز  اسدت

.کیلوگشم است/ یلی گشم۱۰۴کیلوگشم گو ت بشابش با 

شدورهای آ ارها حکایت ای بامبودن  صش  آنتی بیوتیک در ایشان در  قایسده بدا سدایش ک
.  جهان است

استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها-6چالش 
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واکسن

اصالح نژاد

تههیزاال

 وراک و 
 کمل دام

حمل و نقل
1

2

3

4

5



59

3 245 1

1(چشم سفیزی)آگالسکی

3آبله بزی و گوسفنزی   

5تب بشفکی

7قانقاریای کبزی

(تب  الت)بشوسلوی  2

(سیا  ی م) اربن  4

(یردی)تیلشیوی  6

(علفی)آنتشوتوسکی  8

دامیانواع واکسن های مهم 
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1345 2

مربوط به اصالح نژاد دامیمهم ترین بخش های 

پشور  و اصالح 
نژاد دام سبک

پشور  و اصالح 
نژاد دام سنگین

فناوری داد  های 
اصالح نژادی

تکنیک های 
تولیز  ثل

بهبود تولیزاال
دا ی
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1345 2

مهم ترین طرح و پروژه های مربوط به اصالح نژاد دامی

تولیز قوچ و بز نش اصالح  ز  

اصالح نژاد اسب و  تش

تکمیلا تههیز و نگهزاری  شکز اصالح دام

اصالح نژاد گاو و گاو یش

 ولکولیرا  انزایی سیستم تکثیش جنین و ژنتیک
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1245 3

ال در سحمایت مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تجهیزات مورد 
(فقط تولید گوشت)1397

سپشاتور 
(کود  شک کن)

فن های 
بزرگ دا ل گاوداری 

پنکه سقفی بزرگ)
(دا زاری

دستگا  فحل یاب و 
له ناسایی  زیشیت گ

 ا ین جمع آوری و 
حمل کود دا ی

قی  ا ین پشم چین بش
و  وتوری

تههیزاال 
رطوبت سای 
گاوداری

( ه پا )

کود روب 
یا 

شاسکشیپ

دستگا  
بسته بنز
علوفه

دستگا 
سیالژ 
بگش

سیستم
بیوگای

ش فیزر  یکس

بشس 
او اتو اتیک گ
یا قشو

تههیزاال 
دا ی
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13 25 4

انواع خوراک دام و میزان واردات آن در کشور

کا 

اکنهاله سوی برال

یونهه

کنسانتش 

تخم کتان جو

نیای % ۸۰در  صوص برال 
ن کشور به صورال وارداال تا ی

۸.۹۸ ی  ود که این  یزان 
۲۱۰۸ یلیون تن به اری  

.   یلیون دمر است

%  ۹۰در  صوص کنهاله سویا 
نیای کشور به صورال وارداال
تا ین  ی  ود که این  یزان

 یلیون تن به اری  ۲.5۴
.  یلیون دمر است۱۱۶۱

نیای % ۲5در  صوص جو 
ن کشور به صورال وارداال تا ی

۲.۶5 ی  ود که این  یزان 
۶.۳ یلیون تن به اری  
.   یلیون دمر است

۲.۷در  صوص تخم کتان 
۱.۴ یلیون تن به اری  

 یلیون دمر سهم وارداال 
.کشور است
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13 25 4

نوع  وراک

برال

کنهاله سویا

جو

تخم کتان

حهم وارداال 
( یلیون تن)

کشورهای اصلی 
صادر کننز 

رتبه ایشان در 
وارداال دنیا

سهم وارداال ای 
نیای کشور

 بلغ وارداال 
( یلیون دمر)

۸.۹۸۸۰%۴

۳

۹

۲5%

۹۰%

۱.۴

۲.5۴

۶۰۳ ۲.۶5

۲.۷

۱۱۶۱

۲۱۰۸

روسیها تشکیها ا اراالا۲۹
قزاقستان

ا روسیها انگلیسا ا اراال
آلمانا قزاقستان

سا سوئیسا هلنزا انگلی
سنگاپورا تشکیه

لنزا سوئیسا سنگاپورا ه
انگلیس و روسیه

میزان واردات خوراک دام در کشور
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13 245

اهمیت حمل و نقل در زنجیره ارزش دام

حمل و نقل

درون  شکتدا ل کشور بین المللی

نهاد 

نژاد

پشور  و 
فشآوری

لهستیک

بایار

حمل بهینه نژاد دام های بشتش 
حذ  کشدن واسقه هاجهان به دا ل کشور

انتقال دام های بشتش به تمام 
نقاط کشور

ایهاد بستشی  ناسب بشای حمل 
گاو های باردار

حمل و نقل دارو و واکسن در 
 شایط استانزارد 

ایهاد بستش  ناسب حمل و نقل
جابهایی بهینه دام هابین دا زاری و دا پز کی

فناوری انهماد پیششفته بشای 
حمل و نقل گو ت

دا تن  زیت رقابتی در سشعت 
حمل و نقل و حفظ کیفیت فشآورد  ها

ایهاد اتو اسیون پیششفته بشای 
بش  و بسته بنزی فشآورد  ها

ارائه  ز اال فوق العاد  به فشو گا  های 
ینهیش  ای و رستوران ها



چالش های اصلی.Vsنقاط کلیدی 66

لیل ای بین رفتن حهم بامیی ای تولیزاال دا ی به د
عزم توانایی در بهسایی ناوگان حمل و نقل 

 حصومال دا ی 

چیز  تولیز تههیزاال و  ا ین آمال  پیششفته و پی
جهت وابستگی به  ارج ای کشوربه

ن تولیز و تکثیش گونه های نژادی با بیشتشی
سایگاری  حیقی با  شایط اقلیمی کشور

ت  ین  وراک دام و  کمل ها به صورال وارداال با 
(تغیش الگوی کشت در کشور)اریبشی بام 

5

 یزان تولیز واکسن با تکنولوژی بام با بامتشین
اریبشی

3

1

4

2

ی
عدم سرمایه گذاری در فناوری های راهبردینقاط کلید

ت مین خوراک دام

حا یه سود پایین تولیز گو ت قش ز

کم توجهی به پتانسیل های صادراتی فناوری های مرتبط

عدم توجه کافی به مساول بهداشتی و به نژادی دام

2

1

3

5

4

لی
اص
ی 
ها
ش 

چال

6استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها
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بشنزسایی با هز  ایهاد رهبش  و ه

 شکت های و دا زاری ها تحول دا زاری های سنتی و کوچک بیل 
بزرگ 

یای به تغییش الگوی کشت به  نظور ت  ین دا لی بخشی ای ن
نهاد  های دا ی  اننز برال و سویا و کنهاله

یاصالح سیاست های اریی و بایرگانی در جهت حمایت ای تولیز و نوآور

توسعه صادراال و بایارهای بین المللی

و پشوژ  های تولیز  ثل نژادهای بشتشطشح ها حمایت ای اجشای 

حمایت ای توسعه و اجشای طشح تولیز اسفنج واژینال

ت دام تولیز ریز تشا ه بشای  ناساییا هویت گذاری و ثب

گاو حمایت ای توسعه ییش سا ت های تولیز و نگهزاری اسپشم
و گاو یش جهت  تولیز و تکثیش نژادهای  متای 

او یشحمایت ای توسعه تولیز تکثیش نژادهای  متای جنین گاو و گ

حمایت ای تولیز اول بار  ا ین آمال و تههیزاال 

اتاق کشت علوفه هیزروپونیک

توسعه ییست بوم استارتاپی و نوآوری حول  شکت های بزرگ
صیتولیزکننز  گو ت و حمایت ای را  انزایی  تابزهنز  های تخص

هت توسعه  ط باییافت پسمانزهای  یادین  یو  و تش  بار ج
استفاد  به عنوان  وراک دام

آنزیم ها-توسعه بایار  حصومال دانش بنیان

چالش های اصلی.Vsبرنامه ها و راهکارها 

۲

۳

۴

5

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱5

برنامه ها و راهکارها

۱۶

راهبردیهای عدم سرمایه گذاری در فناوری 

ت مین خوراک دام

حا یه سود پایین تولیز گو ت قش ز

کم توجهی به پتانسیل های صادراتی فناوری های مرتبط

عدم توجه کافی به مساول بهداشتی و به نژادی دام

2

1

3

5

4

لی
اص
ی 
ها
ش 

چال

6استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها

واکسن-توسعه بایار  حصومال دانش بنیان ۱
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برنامه ها و راهکارها-6

1

2

3

4
توسعه مقیاس
(Scale-Up)

توسعه زیست بوم

اقدامات ملیتولید بار اول
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ی
ور

ش  
 به

ش
زای

اف
ی
اد
تص

 اق
عه

وس
ت

  /
عی

ما
جت

ا

نی بش تولیز گو ت  بت
نیای کشور

به روی کشدن  ا ین 
آمال و تههیزاال به 
 نظور کاهش قیمت 

تمام  ز 

بهسایی ناوگان حمل
و نقل جهت جلوگیشی

ای اتال  دام

توسعه بایار و 
صادراال

د توسعه ا تغال افشا
 اهش و تحصیل کشد 

کاهش  صش  آنتی 
بیوتیک ها

اهزا  رویکشدها

ای توسعه بو ی فناوری هد
کلیزی راهبشدی

 حوریدددت  دددشکت های 
عه پیشگام بدا هدز  توسد

بشنزهای  قشح

تنوع بخشددی بدده  ددزل های
کسب وکار

ن جلب  شارکت بی نفعدا
و ایهدداد ائددتال  بدده نفددع

نوآوری و تحول

در اصالح سیاست های اریی و بایرگانی
جهت حمایت ای تولیز و نوآوری

بشنزسایی با هز  ایهاد رهبش  و ه

تحول دا زاری های سنتی و کوچک 
بیل دا زاری ها و  شکت های بزرگ 

شی ای تغییش الگوی کشت به  نظور ت  ین دا لی بخ
نیای به نهاد  های دا ی  اننز برال و سویا و کنهاله

-توسعه بایار  حصومال دانش بنیان
واکسن و آنزیم

ین توسعه  ط باییافت پسمانزهای  یاد
بار یو  و تش  

مال توسعه صادراال با تمشکز بش  حصو
با اری  افزود  بام 

حمایت ای اجشای طشح ها و پشوژ  های 
تولیز  ثل نژادهای بشتش

حمایت ای توسعه و اجشای طشح تولیز
اسفنج واژینال

هویت تولیز ریز تشا ه بشای  ناساییا
گذاری و ثبت دام 

م گاو حمایت ای توسعه ییش سا ت های تولیز و نگهزاری اسپش
و گاو یش جهت  تولیز و تکثیش نژادهای  متای 

ژادهای حمایت ای توسعه تولیز تکثیش ن
 متای جنین گاو و گاو یش

و حمایت ای تولیز اول بار  ا ین آمال
تههیزاال 

اتاق کشت علوفه هیزروپونیک

شکت توسعه ییست بوم استارتاپی و نوآوری حول  
ایی های بزرگ تولیزکننز  گو ت و حمایت ای را  انز

 تابزهنز  های تخصصی

اقزا اال در 
سقح  لی

فشادستگاهی

سا ت بار 
اول

توسعه 
 قیاس

توسعه 
ییست بوم

ی
ت بوم نوآور

ی ییس
ت و نهادها

 عاون

بشنا ه ها و اقزا اال
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۱۲۳5۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱5۱۶

ش بنیان
ت دان

توسعه بازار محصوال
-

ن
واکس

ش بنیان
ت دان

توسعه بازار محصوال
-

آنزیم ها

ی برتر
ی تولید مثل نژادها

ی طرح ها و پروژه ها
ت از اجرا

حمای

ت اس
ن میوه و تره بار جه

ی میادی
ت پسماندها

ط بازیاف
توسعه خ

تفاده 
ک دام

به عنوان خورا

ی طرح تولید اسفنج واژینال
ت از توسعه و اجرا

حمای

ی اسپرم گاو و
ی تولید و نگهدار

ت ها
ت از توسعه زیر ساخ

حمای
ی ممتاز 

ت  تولید و تکثیر نژادها
ش جه

گاومی

ت دام 
ی و ثب

ت گذار
ی شناسایی، هوی

تولید ریز تراشه برا

ن گاو و گا
ی ممتاز جنی

ت از توسعه تولید تکثیر نژادها
حمای

ش
ومی

ت 
ت و تجهیزا

ن آال
ت از تولید اول بار ماشی

حمای

ک
ت علوفه هیدروپونی

اتاق کش

ی
ت از تولید و نوآور

ت حمای
ی و بازرگانی در جه

ی ارز
ت ها

اصالح سیاس

گ تولیدک
ی بزر

ت ها
ی حول شرک

ت بوم استارتاپی و نوآور
توسعه زیس

ننده 
ی تخصصی

ی شتابدهنده ها
ت از راه انداز

ت و حمای
گوش

ف ایجاد رهبر خوشه
ی با هد

برندساز

ن داخلی بخشی از نیاز ب
ت به منظور ت می

ی کش
تغییر الگو

ی 
ه نهاده ها

ت و سویا و کنجاله
دامی مانند ذر

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

ی 
ت ها

ی ها و شرک
ک ذیل دامدار

ی سنتی و کوچ
ی ها

تحول دامدار
گ 

بزر

۴
ن المللی 

ی بی
ت و بازارها

توسعه صادرا
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 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
هز  بشنا ه

 واکسن اولویت دار حوی  داما  شکت های داندش بنیدان بده۶ای بین
و PPRواکسن تب بشفکیا اکتیمای  سشیا بشوسلویا 5فناوری تولیز 

.پلی وامن کلستشیزیو ی دست یافته انز

 چالش هداا توسعه ظشفیت بایار  شتبط با واکسن حوی  دا پز کیا  هم تدشینبشای
تدی عزم تد  ین بدذر اسدتانزارد و چدالش رقابدت بخدش  صوصدی بدا  وسسداال دول

:بشای این  نظور. است

  با تضدمین  شیدز در  شحلده اولیده ۱سای ان ا ور پشتیبانی دام و کمیسیون  اد
.  و افزایش تعشفه واکسن وارداتی در این طشح  شارکت  ی کننز

 عاوندت علمدی و فنداوری ریدیس جمهدور هدم بدا سدپشد  گذاری درصدنزوق های 
.  را عهز  دار  ی  ودحمایت  ادی کارگزارا پو ش ریسک این 

افزایش ظشفیت ارائه  ز اال توسط  شکت های دانش بنیان-۱

اب ایهاد فضای رقابت در  یان  شکت های دانش بنیدان جهدت اکتسد-۲
بایارسهم 

فددشاهم کددشدن ی یندده همکدداری بدددا -۱
جهدت دام  شکت های بزرگ ینهیدش  

ش جددذب سددش ایه و دسددتیابی بدده سددای
واکسن ها

تخصددددیص وام بددددشای را  اندددددزایی -۲
 های واکسدنتههیزاال تولیز و توسدعه 

جزیز

کددداهش تخصدددیص اری دولتدددی بددده -۳
واکسنواردکننزگان 

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

۲۳5۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱5۱۶ ۴ ۱
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 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
هز  بشنا ه

  ایه در و تد  ین  دالی سدشاین بشنا ها یک بسدته تد  ین  دالی لیزیند 
صدی  شیزاران  صوگشد  ای طشیق صنزوق نوآوری و  کوفایی بشای 

. حصومال دانش بنیان حوی  آنزیم های دا ی  ی با زو دولتی 

  بددا تضددمین  شیددز در ۱سددای ان ا ددور پشددتیبانی دام و کمیسددیون  دداد
 دی  شحله اولیه و افزایش تعشفه آنزیم  وارداتی در این طشح  شدارکت

.  کننز

 عاونددت علمدددی و فنددداوری ریدددیس جمهدددور هدددم بدددا سدددپشد  گذاری 
درصنزوق های کارگزارا پو دش ریسدک ایدن تد  ین  دالی را عهدز  دار

.   ی  ود

آنزیم ها-توسعه بازار محصوالت دانش بنیان: 2برنامه 

فدددشاهم کدددشدن ی ینددده همکددداری بدددا -۱
جهددت دام  ددشکت های بددزرگ ینهیددش  

جددذب سددش ایه و دسددتیابی بدده سددایش 
آنزیم ها

تخصیص وام بدشای را  اندزایی تههیدزاال-۲
تولیز و توسعه آنزیم های جزیز

کدددداهش تخصددددیص اری دولتددددی بدددده -۳
واردکننزگان آنزیم

نیددای  شاکددز تولیددز  حصددومال دا ددی ای تولیددزاالهددا و تدد  ین توسددعه انزیم هددا و  کمددل -۱
 هویدانش بنیان دارای 

ت های توسعه فناوری های  شتبط با آنزیم هدا بدا همکداری  دشکت های دانش بنیدان و  دشک-۲
بزرگ

دانش بنیانافزایش فشو  و توسعه بایار  شکت های -۳

۱۳5۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱5۱۶

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

۴ ۲
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واکسن اکتیمای  سشی واکسن تب بشفکی

واکسن اکتیمای
PPRو LSDدا ی 

واکسن پلی وام کلستشدیو ی

واکسن های دا ی

 شکت  روناک

ویشا واکسن  ایا 

پیشگا ان پژوهش حکمت

ایمن فشآورد   سلیم

ایمن واکسن البشی

افزودنی ها و  کمل های گیاهی  وراک دام

بهبوددهنز  و  کمل  وراک دام

نوین آکامفناوری
 هنزسی سشو  سبز البشی

افناوران گیا  گستش کیمی
طالیه داران ا ین صفی آباد 

نخل ییتون آبران
ش تعاونی دام پژوهان جوان گست

قم

توکسین باینزر

گیدداهی گددشو  توسددعه داروهددای
پارس ایمن دارو

فشآور بین گوهش آی ای
انا کمل ییست فناور آریتوسعه

بشیال شکت  هنزسی سشو  سبز

انواع پشوبیوتیک هاا )افزودنی های  وراک دام 
( کنسانتش  هاا پشوتئین هاا ریز  غذی ها و  واد  عزنی

آنزیم ها

پشسیس ژن یار

آنزیم بونتا ین 

بن دا فشآور

آنزیم یایالنای 

آنزیم پشوتئای 

توسعه دانش فنی 
طفشآینزهای ییستی  شی

آنزیم فیتای دا ی 
دانش نوین آرین یکتا

(تب  الت)واکسن بشوسلوی 

ییست فناوران سانا آی ارایان ییست فناور

انزیشه سایان صنعت  وراک دام
کیمیا آنزیمبهان

یر فشوکتوی
تولیز اور  )سنا دام پارس 
(آهسته رهش

نیتشوژن)دانش بهاور  ایا 
(آهسته رهش
طبیعت گشا 

قکشت و صنعت هیشسا بیه
گزروییاکیمیاگشان

گشین دام سیمشغ
ژن ییستتک

یداروها و صنایع بهزا تی و تشخیص
انواع کیت های تشخیصی

سلول بافت
ییست

داروسایی
نزا

پیشگا ان 
سنهش 
ایساتیس

ییست فن
آوری ینز

  تولیزی ایز
آل تشخیص

آتیه

پیشتای 
طب 
در ان

رایان ییست
فناور

پارس ژن 
گان فن آور

ییست 
ا فناوران سان

آی ا

رها ییست 
پادتن

تش پادتن گس
ایثار

داورهای دا ی

 شاوران سال ت گشو  گشو 
پارسین سال ت  اد

سبز دارو جهان

۱۳5۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱5۱۶

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

۴ ۲
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 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
هز  بشنا ه

وراک دامتوسعه خط بازیافت پسماندهای میادین میوه و تره بار جهت استفاده به عنوان خ: 3برنامه 

رتولیز بار اول تههیزاال و  ا ین آمال دا ی  ورد نیای کشو-۱

کاهش اریبشی-۲

توسعه توانمنزی فناورانه  شکت های دا لی-۳

ت و ضایعاال  یو  و تش  بار ای اری  غذایی بدامیی بش دوردار اسد
و به عنوان یک  اد   دوراکی  غدذیا  ی تواندز جدایگزین یونهده

سایش علوفه در تغذیه دام  ود

 تدن پسدمانز در  یدادین  یدو  و ۲۰۰حزود در حال حاضش رویانه
تش  بار تهشان تولیز  ی  ود

طشاحی  زل ت  ین  الی-۱

طشاحی سا انه ثبت نام در طشح-۲

فشا وان و اطالع رسانی-۳

ثبت نام  شیزاران و ت  ین کننزگان-۴

انعقاد قشارداد و ت  ین  الی-5

:همکار طشح
شکت گشین فیز 

۱۲5۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱5۱۶

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

۴ ۳
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 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی

:همکار طشح
 هیا پشوتئین شکت 
  ددشکت هددای  نتخددب تولیددز کننددز 

واکسن و آنزیم

هز  بشنا ه

توسعه صادرات با تمرکز بر محصوالت با ارزش افزوده باال : 4برنامه 

اری آوری-۱

توسعه بایار-۲

ایهدداد کشیددزورهای بددین المللددی و افددزایش تدداب آوری در  قابددل-۳
تحشیم های بین المللی

تی و  ناسایی  دشکتهای توانمندز صدادرا-۱
حوی  دام بشنزهای 

بشرسددددی و ارییدددددابی پیشدددددنهادهای -۲
 شکت ها

انتخاب و  ذاکش  با  شکت ها-۳
ت  ین  دالی صدادراال ای طشیدق کدارگزار-۴

تخصصی
حمایت ای  شکت های توانمندز ای طشیدق-5

دستگا  دیپلماسی

احصای توانمنزی های فناورانده و نوآورانده  دشکت هدای دا لدی
جهت حضور در بایارهای بین المللی

ققه  ناسایی فشصت و بایارهای بین المللی به  صوص در  ن

ا ایهاد کشیزورهای بین المللی با همکاری طدش  هدای  دارجی بد
فناوریهمکاری  عاونت علمی و 

ی و ا تصاص  شوق های صادراتی ای صدنزوق ندوآوری و  دکوفای
ارایه تضمین های صادراتی ار سوی صنزوق ضمانت صادارال

۱۲۳5۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱5۱۶

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

۴
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 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی

د بدز  متای نژاد گو تی و چنزقلو یا اصدالح ندژارأس بز ۲۰۰تولیز -۱
(  نژادهای ساننا  ورسیاا بوئش و  وبنز )ینز   ولز نژاد 

تفاد  ای اسدبدا ( به  صوص نژاد سیستانی)گاو و گاو یش  ولز نژاد -۲
گو تیسیستم آ یخته گشی نژادهای 

چنزقلویا گوسفنز ینز   ولز نژاد ای طشیق تولیز گوسفنز افشاری-۳

هز  بشنا ه

حمایت از اجرای طرح ها و پروژه های تولید مثل نژادهای برتر: 5برنامه 

ه هدای حمایت ای طشیق ستاد توسعه ییست فناوری ای  حل بشنا د
ح ندژاد تولیز قوچ و بز اصالح  ز ا اصالح نژاد اسب و  تشا اصدال

گاو و گاو یش

 صنزوق ندوآوری و  دکوفایی تد  ین سدش ایه طدشح را بدش عهدز
.  دارد

 عاوندت ا ددور تولیددزاال دا دی ویاال جهدداد کشدداوریی ای طشیددق 
.  تسشیع در فشآینز ا ذ  هوی  شارکت  ی کنز

طشاحی  زل ت  ین  الی-۱

طشاحی سا انه ثبت نام در طشح-۲

فشا وان و اطالع رسانی-۳

ثبت نام  شیزاران و ت  ین کننزگان-۴

انعقاد قشارداد و ت  ین  الی-5

:همکاران طشح
رویان دام اسپادانا
گشو   بارک انزیش
رهیافت دانش ایشانیان

۱۲۳۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱5۱۶ ۴

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

5
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 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
هزار اسفنج واژینال پشوژستشونی دام سبک۴۰۰تولیز -۱

هزار دمری ۸۰۰کاهش اریبشی -۲ هز  بشنا ه

حمایت از توسعه و اجرای طرح تولید اسفنج واژینال: 6برنامه 

 عدادل ۱۳۹۸حزاقل  یزان  صش  این  حصدول در پایدان سدال 
.  یلیون رأس دام سبک بود  است۱.5

ن درصورال تولیز انبدو  و ا کدان دستشسدی بده ابزارهدای همز دا
کشدور ساییا توسعه بایار دا لی در بین بهش  بشداران دام سبک

پدیش بیندی  دی(  یلیدون رأس در سدال5)درصز جمعیدت ۲۰تا 
.   ود

 یلیدارد ریدال جهدت ۱5 شکت  تقاضی طدشحا نیدای بده تد  ین 
.  هزار عزد دارد۴۰۰تولیز 

طشاحی  زل ت  ین  الی-۱

طشاحی سا انه ثبت نام در طشح-۲

فشا وان و اطالع رسانی-۳

ثبت نام  شیزاران و ت  ین کننزگان-۴

انعقاد قشارداد و ت  ین  الی-5

:همکار طشح
آرین فناوران فاریاب

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

۱۲۳5۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱5۱۶ ۴۶
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 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
 یلیون ققعه  یکشو چیپ۲۰تولیز سالیانه 

هز  بشنا ه یلیون دمر در سال ۴صشفه جویی اریی -۲

تولید ریز تراشه برای شناسایی، هویت گذاری و ثبت دام : 7برنامه 

دن بندز ابزارهای رایج  ناسایی و ثبت دام  ا ل پالک گو ا گش
ن و ریز تشا ه هایی است که همگدی بدش اسداس اسدتانزارد انهمد

رقمی انحصاری بده هدش ۱۰بین المللی رکورد بشداری دام یک کز 
.  واحز دا ی تخصیص  ی دهنز

طشاحی  زل ت  ین  الی-۱

طشاحی سا انه ثبت نام در طشح-۲

فشا وان و اطالع رسانی-۳

ثبت نام  شیزاران و ت  ین کننزگان-۴

انعقاد قشارداد و ت  ین  الی-5

:همکار طشح
 انه سدا  شکت دانش بنیان ریدز

(رسا)های سبز آینز  

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

۱۲۳5۶۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱5۱۶ ۴۷
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 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
بهبود نقشه ژنتیکی گاو و گاو  یش در کشور -۱

عزم نیای به وارداال  هز  بشنا ه

جهت  حمایت از توسعه زیر ساخت های تولید و نگهداری اسپرم گاو و گاومیش: 8برنامه 
تولید و تکثیر نژادهای ممتاز 

 تکمیدلا )حمایت ای  حدل  ندابع طدشح هدای کدالن  لدی فنداوری
ثیدش تههیز و نگهزاری  شکدز اصدالح داما را  اندزایی سیسدتم تک

(  جنین

 صنزوق ندوآوری و  دکوفایی تد  ین سدش ایه طدشح را بدش عهدز
.  دارد

 عاوندت ا ددور تولیددزاال دا دی ویاال جهدداد کشدداوریی ای طشیددق 
.  تسشیع در فشآینز ا ذ  هوی  شارکت  ی کنز

طشاحی  زل ت  ین  الی-۱

طشاحی سا انه ثبت نام در طشح-۲

فشا وان و اطالع رسانی-۳

ثبت نام  شیزاران و ت  ین کننزگان-۴

انعقاد قشارداد و ت  ین  الی-5

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

۱۲۳5۶۷۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱5۱۶ ۴۸
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 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
کاهش هزینه به دلیل تولیز و تکثیش گونه های  متای-۱

هز  بشنا ه

حمایت از توسعه تولید تکثیر نژادهای ممتاز جنین گاو و گاومیش: 9برنامه 

ه هدای حمایت ای طشیق ستاد توسعه ییست فناوری ای  حل بشنا د
ح ندژاد تولیز قوچ و بز اصالح  ز ا اصالح نژاد اسب و  تشا اصدال

گاو و گاو یش

 صنزوق ندوآوری و  دکوفایی تد  ین سدش ایه طدشح را بدش عهدز
.  دارد

 عاوندت ا ددور تولیددزاال دا دی ویاال جهدداد کشدداوریی ای طشیددق 
.  تسشیع در فشآینز ا ذ  هوی  شارکت  ی کنز

طشاحی  زل ت  ین  الی-۱

طشاحی سا انه ثبت نام در طشح-۲

فشا وان و اطالع رسانی-۳

ثبت نام  شیزاران و ت  ین کننزگان-۴

انعقاد قشارداد و ت  ین  الی-5

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

۱۲۳5۶۷۸۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱5۱۶ ۴۹
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 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
هز  بشنا ه

تولید اول بار ماشین آالت و تجهیزات حمایت از : 10برنامه 

رتولیز بار اول تههیزاال و  ا ین آمال دا ی  ورد نیای کشو-۱

کاهش اریبشی-۲

توسعه توانمنزی فناورانه  شکت های دا لی-۳

ت بددا حمایدت ای تولیددز کددودروبا سددیالژبگشا فیدزر  یکسددش ثابدد
تدکا  لحقاال هایتکا فیزر یکسش  دود کششدی بدا  لحقداال های

سپشاتورا تههیزاال بیوگای

 حمایت ای  حل  نابع طشح های کالن  لی فناوری

شح صنزوق نوآوری و بدا تخصدیص تسدهیالال نمونده سدایی در طد
 شارکت دارد

شیغ در  شکز توسعه  کانیزاسیون ویارال جهاد کشاوریزی با تسد
.  فشآینز ا ذ  هوی ای طشح حمایت  ی کنز

در  ناسددایی و تددزقیق نیایهددای  ددشتبط-۱
بخش های  ختلط

فشا ددوان بددشای  ناسددایی  دددشکتهای -۲
توانمنز در تولیز ابزارامال  ورد نیای 

هاحمایت  الی و انعقاد قشارداد با  شکت-۳

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

۱۲۳5۶۷۸۹۱۱۱۲۱۳۱۴۱5۱۶ ۴۱۰
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 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
هز  بشنا ه

اتاق کشت علوفه هیدروپونیک: 11برنامه 

کاهش وابستگی در تا ین  وراک-۱

اریبشیکاهش -۲

ی و با توجه به اهمیت صشفه جویی در  صش  آب در بخش دا پدشور
قدشار جهان  ورد توجدهکشاورییا سیستم های نوین تولیز علوفه در 

.گشفته است

 یدز تول. یکی ای  وارد  دورد بحدث در صدنعت تولیدز علوفده در دنیدا
تگا  در این سیستم دا زاران با  شیز دسد.است علوفه هیزروپونیک 

تولیدز تولیز کننز  علوفده هیدزروپونیک در فضدایی نداچیز اقدزام بده
. قادیش قابل توجهی علوفه  ی پشداینز

 زاکثش های کشدت تولیزعلوفده هیدزروپونیک توانسدته اندز حداتاقک
ز کده ایدن  قزار تولیز علوفه ای بذر به وسیله جوانه یدن را تولیز کنن

تکیلو گش ی به ایای هش یک کیلو گشم دانه بود  اس۸تا ۶ قزار 

حمایددت ای تولیددز بددار اول دسددتگا  ای -۱

طشیق  نابع طشح های کالن  لی

:همکار طشح
شکت احیداگشان قلدب صدنعت 

آسیا

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

۱۲۳5۶۷۸۹۱۰۱۲۱۳۱۴۱5۱۶ ۴۱۱
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 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
حمایت ای توسعه فناوری های نوین و نواوری در صنعت-۱

افزایش بهش  وری و کاهش قیمت تمام  ز  تولیز گو ت -۲ هز  بشنا ه

بزرگ شرکت های توسعه زیست بوم استارتاپی و نوآوری حول :  12برنامه 
و حمایت از راه اندازی شتاب دهنده های تخصصیتولیدکننده گوشت 

  ناسایی ظشفیدت هدا و فشصدت هدای ندوآوری در طدول رنهیدش 
اری  تولیز و توییع پشوتئین های دا ی 

 بشگزاری رویدزادهای  تندوع و  حتلدط بده کمدک  دشکت هدای
بزرگ جهت  ناسایی فشصت های نوآوری در ینهیش  اری 

 یدا بده صدورال انفدشادی)تخصیص  نایع به  دشکت هدای بدزرگ
جهت ایهاد  تابزهنز  و  شاکز نوآوری ( کنسشسیوم

 امصنایع دتاسیس  شکز نوآوری

 شاکددددز نددددوآوری و توسددددعه 
 تابزهنز  های  شکتی

۱۲۳5۶۷۸۹۱۰۱۱۱۳۱۴۱5۱۶ ۴۱۲

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی
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 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
کدداهش وارداال کامهددای کلیددزی و اریبددش و افددزایش صددادراال -۱

کامهای کلیزی در طو لزنهیش  اری  دام

یتشویج نوآوری و ایهاد اکوسیستم کارآفشینی و استارتاپ-۲
هز  بشنا ه

ریارزی و بازرگانی در جهت حمایت از تولید و نوآوسیاست های اصالح :  13برنامه 

 ارچده عزم  دزیشیت یکپحوی ا  ی توان به  همتشین  شکالال این ای
چالش هداا میم اسدت در بدشای حدل ایدن . کدشداین بخش ا ار  در 

 داص  دوارد احصدا  دز  بدا همکداری قالب این بشنا ها به صدورال 
ن و انهمن هدای فعدال در ایدحوی  دام و تههیزاال باییگشان کلیزی 

بخش  ورد بشرسی قشار گیشد

یق ایهاد کارگشو  اجشایی بشرسدی و تدزق-۱
قددانون  وضددوعاال  ددورد نیددای در حددوی   

گذاری و تنظیم گشی 

قدانون رفدع ۴۳استفاد  ای ظشفیت  داد  -۲
هادهدا  وانع تولیز و نیز استفاد  ای سدایش ن

افددزایش و ظشفیتهددای  وجددود در جهددت 
صادارال و کاهش وارداال

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

۱۲۳5۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۴۱5۱۶ ۴۱۳
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 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی

ای بشنا ده هدای  دشکت هدای بدزرگ در راسدتای افدزایش حمایت -۱
نقش و ت ثیشگذاری  این بشنزها در تمام طول ینهیش  اری   

ت  دشککدشدن داندش بنیدان فناورانه بده  نظدور طشح های تعشیط -۲
ییش هموعه های آن هابزرگ یا های 

ی حمایدت ای هو منزسدایی حمدل و نقددل و لهسدتیک بدا اسددتفاد  ا-۳
 اننز اینتشنت ا یا فناوری هایی 

های بزرگ -توسعه صنایع تبزیلی حول  شکت-۴

هز  بشنا ه

برندسازی با هدف ایجاد رهبر خوشه: 14برنامه 

: همکاران طشح

 های  دشکت هیدا پدشوتئین و سدایش  شکت 
(توانمنز

ولیز بهینه سایی اقتصادی در طول ینهیش  اری  ت-۱
طشاحی  زل ت  ین  الی-۱و توییع پشوتئین دا ی 

ی ناسایی  شکت های بزرگ  تقاض-۲

بشرسدددی و تحلیدددل دقیدددق  دددشکت و -۳
 ناسایی نیای ها

 عشفددی  ددشکت هددای دانددش بنیددان بددا -۴
پتانسیل 

استفاد  ای یکی ای طشح های  دالی جهدت-5
M&A

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

۱۲۳5۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱5۱۶ ۴۱۴
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 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
افزایش بهش  وری در دا زاری ها  -۱

کمک به ایهاد رهبشان  و ه -۲ هز  بشنا ه

بزرگ شرکت های و دامداری ها سنتی و کوچک ذیل دامداری های تحول : 15برنامه 

ای بشنا ده هدای  دشکت هدای بدزرگ در راسدتای افدزایش حمایت -۱
نقش و ت ثیشگذاری  این بشنزها در تمام طول ینهیش  اری   

شد اسددتفاد  ای  حصددومال دانددش بنیددان در راسددتای بهبددود عملکدد-۲
دا زاری های کوچک 

حمایدت صنزوق نوآوری و  کوفایی با ت  ین  الی لیزین  ای طدشح-۳
.   ی کنز

ا دزاری  عاونت ا ور تولیزاال دا ی با  ناساییا  عشفی و ارییدابی د-۴
.  ها در این طشح  شارکت  ی کنز

طشاحی  زل ت  ین  الی-۱

طشاحی سا انه ثبت نام در طشح-۲

فشا وان و اطالع رسانی-۳

ثبت نام  شیزاران و ت  ین کننزگان-۴

انعقاد قشارداد و ت  ین  الی-5

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

۱۲۳5۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۶ ۴۱5
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 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
کاهش وابستگی  وراک دام به وارداال -۱

افزایش بهش  وری و کاهش قیمت تمام  ز  تولیز گو ت -۲ هز  بشنا ه

ت در وابستگی  وراک دام به نهاد  های وارداتی کده قابلیدت کشد
ام  دز  کشور را دارنز نقش بسیار پش رنگی در افدزایش بهدای تمد

.  گو ت تولیز  ز  در کشور دارد

یدت با توجه به  حزودیت ی ین های قابدل کشدت در کشدور و اهم
ا نیددت غددذایی بدده  صددوص در بخددش کشدداوریی ای یددک سددو و 

ل هدای تهشبه ندا وفق تغییدش الگدوی کشدت بده نفدع کلدزا در سدا
تمدام گذ ته ای سوی دیگشا بشای حل این  عضل نیدای بده حضدور

.   دستگا  ها و باییگشان بینفع وجود  واهز دا ت

امی مانند تغییر الگوی کشت به منظور تأمین داخلی بخشی از نیاز به نهاده های د:  16برنامه 
کنجالهذرت و سویا و 

اجشایدی بشرسدی و کدارگشو  هدای ایهداد -۱
 وضددوع بدددا ویارال جهدداد کشددداوریی و 

ویارال صنعتا  عزن و تهارال

 دشکت هدای داندشاستفاد  ای ظشفیت -۲
انده بنیان به  نظور ارائده راهکارهدای فناور

و  ناسب بشای تغییش الگوی کشت

تولیز بار اول
توسعه 

ییست بوم
 قیاستوسعه 

(Scale-Up)
اقزا اال  لی

۱۲۳5۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱5 ۴۱۶
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