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  خالصه طرح

  كود كمپوست  محصولنام 

  تن در سال 18000  )تن(  پيشنهادي طرحاسمي ظرفيت 

  هاي شهريزباله  عمده مواد اوليه مصرفي

  173.600  )تن(  ميزان مصرف ساليانه مواد اوليه

  تن 57.210  )مبناسال ( كودكمبود 

  نفر 54  اشتغال زايي

  سرمايه گذاري ثابت طرح

  313.100  )يورو(ارزي

  19.533/-  )ريال.م(ريالي

  23.976/-  )ريال.م(مجموع 

  12496  )ريال.م(  سرمايه در گردش

  15000  )متر مربع(  زمين مورد نياز

  زيربنا

  1050  )متر مربع(توليدي 

  )متر مربع(انبار 
متر  10000متر محصول و  3000

  ماده اوليه

  182  )مترمربع(خدماتي 

  مصرف ساليانه آب، برق و گاز

  -  )متر مكعب(آب 

  1927200  )كيلو وات(برق 

  640000  )ليتر(گازوئيل 

  584000  )متر مكعب(گاز 

  استان اردبيل  محل پيشنهادي براي اجراي طرح

 % 28 نرخ بازگشت سرمايه
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  :توصيه مشاور در مورد موضوع طرح

آلي  هايهاي استان اردبيل راجع به توليد كودشهرك محترم موضوع طرح ارائه شده از سوي شركت

براي بخش (ها باشد ولي با توجه به باال بودن حجم سرمايه گذاري اين نوع طرحرشد گياهي مي هايو هورمن

هاي اينكه يا از طريق روش و پيچيدگي دانش فني به دليل) ميليارد ديال 100ماشين آالت حداقل باالي 

باشد اي دارويي نيز سخت تر است، مياي كه از فرآيندهمرحله 10بيوتكنولوژي و يا سنتزهاي برخي اوقات 

هاي كوچكتر گنجاده شود، توليد كود بنابراين پيشنهاد مشاور طرح جهت انجام طرحي كه در مقياس طرح

  .باشدهاي شهري نيز قابل استحصال ميباشد كه از زبالهكمپوست مي

شود كه شهري پرداخته ميهاي در ادامه به برسي اقتصادي، فني و مالي تهيه كود كمپوست از زباله

و ها، محصول توليدي قادر به باالبردن سطح كيفي عالوه بر حل معضل آلودگي ايجاد شده توسط اين زباله

    .گرددكمي محصوالت كشاورزي و ايجاد ارزش افزوده مناسب در اين نوع توليدات مي
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  مقدمه  -1

گرايي همگام با به ويژه در مناطق شهري، تمركز جمعيتي وموج مصرف جمعيترويه رشد بي

آهنگ رشد  با شتابي توليد شود كهمواد زائد در جهان  از عييطيف وس گرديدهموجب , پيشرفت تكنولوژي

اين روند،  مسلماً .كشور ايران به طور چشمگيري درحال افزايش مي باشددر جمله  آن درهمه كشورها از

 به همين دليل .ها تن مواد از چرخه مصرف مي باشدو خروج ميليون رويه منابع طبيعي وف بيمصر ناشي از

 ضايعات و پسماندها, مواد زائد، مديريت تمحيط زيس و تشبهدا يكي ازمهم ترين اركان هاي اخيردر دهه

جمع  يا/ويره كه شامل مجموعه اي از مقررات منسجم و هماهنگ در زمينه كنترل، توليد، ذخ شناخته شده

  .است هادفع آن ، پردازش وآوري، حمل ونقل

علمي به مقوله مواد زائد نشده  و شايستهدراكثر كشورهاي درحال توسعه توجه  تاكنون سفانهأمت

گرديده  آن كشورها به ويژه درشهرهاي بزرگ زيست محيطيهاي شديد است كه اين امر موجب آلودگي

عدم توجه به جمع آوري ودفع صحيح زباله  ي،جهان براساس يك مطالعه جامع توسط سازمان بهداشت. است

ترديد بي. باشدمشكل زيست محيطي را فراهم نمايد كه مقابله با آنها به سهولت امكان پذير نمي 32مي تواند

درهر كشوري يكي از اصول  ,ر محيط زيستريزي درجهت دفع صحيح زباله وتوجه به اثرات زيانبارآن ببرنامه

  .باشدحركت درمسير توسعه پايدار مي و جامعه مين منافع بلند مدتأمهم و ضروري در راستاي ت

تبديل آنها به  ي تر،هاهاي بسيار موثر براي مبارزه و خنثي سازي اثرات نامطلوب زبالهحليكي از راه

را نيز  فوايديشود بلكه ميمذكور معضالت  بسياري از از كود است كه نه تنها باعث رهايي جوامع بشري

-ميهم به دست آمدن سود اقتصادي  موجب, منابع طبيعي موجودسازد و عالوه بر كمك به حفظ فراهم مي

 هاي آليهاي توليد كود از زبالهها و فناوريروش در بهبود هاي اخيردر سال, با توجه به اهميت موضوع. شود

تا بتوان با آثار سوء و مخرب پسماندها و  است جرياندر  به طور گسترده فرآوانيلمي و عملي عفعاليت هاي 

  . ضايعات ناشي از شيوه زندگي امروز انسان بر روي كره خاكي مقابله نمود
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  معرفي محصوالت -2

  1كد آيسيكمعرفي  -1-2

      محصول توليدي طرح كه در پورتال وزارت صنايع و معادن درج گرديده به شرح زير  آيسيككد 

  .:باشدمي

 محصول  ISICكد     شرح محصول  رديف

  24121440  )كمپوست(كود آلي از زباله   1

  
  

  خواص آن محصوالت و ويژگي -2-2

  :كود

مفيدي كه در آن  تأثير مثبت عناصرطبيعي كه عموماً بخاطر  غيرهرگونه مواد طبيعي و يا كود به 

خاك از لحاظ فقر براي آنكه . گرددشود اطالق ميافزوده مي كشاورزيخاك به براي تقويت , وجود دارد

  .استفاده از كود بسيار مفيد خواهد بود ,ز رشد گياه برطرف شودمورد نيا مختلفمواد غذايي برخي از 

  كمپوست

عبارات زير  در كاربرد به عنوان كود باو  باشدميبه معناي مخلوط و يا مركب در لغت  2كمپوست

  :شوديتعريف م

هاي مختلف در حضور رطوبت و گرما، در محيط تجزيه مواد آلي نامتجانس كه بوسيله ميكروارگانيزم •

  .هوازي صورت گيرد

حرارتي در هاي هوازي در داخل توده انجام گرفته و يك فاز بيولوژيكي كه توسط ميكروارگانيزم •

  شوددرجه سانتي گراد توليد مي  75الي  65حدود 

  .تجزيه مواد آلي توسط دسته اي از ميكروارگانيزم ها در محيط گرم، مرطوب و هوازي •

                                                 
  ��ر��ل وزارت ����� و ��دن  ١

٢ Compost 
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  .روش تجزيه بيولوژيك در شرايط كنترل شده سيستم مهندسي تصفيه ضايعات جامد به •

كمپوست تركيبي از ضايعات مواد خوراكي و . باشد بازيافتترين روش قديمي شايدكمپوست كردن 

فرآيند . تبديل شوداز طريق تجزيه هوازي به خاك سياه و سفيد غني  ,در دگرگوني است كهتري   هايزباله

 يا هاي شان و در زمينكشاورزان  و توسط  توسط افراد با تجربه در خانهتواند ميكمپوست بسيار ساده است و 

كه از  كوداين  .شودبه شكل صنعتي انجام 

شود  خانگي و غذايي توليد مي پسماندهاي

توليد كليه ترين كودها براي  يكي از عالي

گل و  از جمله توليد, كشاورزي محصوالت

 فسفاتو  منيزيوم. رود به شمار مي ,گياه

شدن  آبرفتيموجود در اين كود سبب 

هاي كشاورزي و جذب سريع تر مواد  خاك

فضاي سبز در ها،  هايي همچون باغبسيار غني كه در مكان ي استكمپوست، خاك. شود يمغذي درون خاك م

اين فرآيند طبيعي، مواد آلي را به ماده اي غني . بكار مي رود كود، باغداري و كشاورزي به عنوان هامحوطه

تركيبات . است خاككمپوست مكملي بسيار سودمند براي بهبودي و بهسازي و تقويت . سازددگرگون مي 

 كودهاي شيمياييبراي  مناسبتوليد شده در اين فرآيند به آساني براي گياهان قابل جذب است و جايگزيني 

  .آيدبه شمار ميدر كشاورزي 

  كمپوست مشخصات

عناصر معدني است كه بعضي از آنها براي  زيادي، حاوي مقدار خانگيكمپوست حاصل از زباله هاي 

. روي، مس، منگنز، موليبدن و كبالت: ترين اين عناصر عبارتند ازمهم. دنباشرشد گياهان ضروري مي

موجود در ساير عناصر عمده نيز  فسفر، پتاسيم، گوگرد، كلسيم، منيزيم و سديم  نيتروژن، عناصرهمچنين 

, در استانداردهاي موجود. زباله مورد مصرف عي است از تركيباتتابتركيب كمپوست . باشندكمپوست مي

 كيفي بندي بر اساس فاكتورهاياين تقسيم. كنندبندي ميتقسيم "دو"و  "يك"كمپوست را به دو رده 
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در جدول زير مشخصات فيزيكي و شيميايي . باشدداراي كيفيت بهتري مي "يك "است و رده  گرفته صورت

  .گرد آمده است "دو"و  "يك"هاي هكمپوست به تفكيك رد

  مشخصات فيزيكي و شيميايي كمپوست

  نوع ويژگي  رديف
  حدود قابل قبول 

  "يك"براي رده 

  حدود قابل قبول

  "دو"براي رده  

  درصد 25كمينه   درصد 35كمينه   )بر اساس وزن ماده خشك(مواد آلي   1
  درصد 15كمينه   درصد 25كمينه   )بر اساس وزن ماده خشك(كربن آلي   2
  درصد 0/1- 5/1  درصد 25/1- 66/1  )بر اساس وزن ماده خشك(ميزان ازت كل   3
  10-15  15-20  نسبت كربن به نيتروژن  4
  درصد 3/0- 8/3  درصد 1- 8/3  )بر اساس وزن ماده خشك( P2O5 ميزان فسفر برحسب  5
  درصد 5/0- 8/1  درصد 5/0- 8/1  )بر اساس وزن ماده خشك(  K2O ميزان پتاسيم برحسب  6
    ds/m  14بيشينه     ds/m  8بيشينه    )درصد از ماده خشك 10در محلول (هدايت الكتريكي   7
8  PH ) 6-8  6-8  )درصد از ماده خشك 10در محلول  
  درصد 35بيشينه    درصد 15بيشينه    رطوبت  9
  درصد 50بيشينه    درصد 50بيشينه    ميزان خاكستر  10
   5/0 -3   5/0 -3  نسبت آمونيوم به نيترات  11
  10بيشينه   10بيشينه   نسبت جذب كاتيون سديم  12
  meq/g 100كمينه   meq/g 100كمينه   ظرفيت تبادل كاتيوني  13
   Kg/m3600-350   Kg/m3600-350  دانسيته  14

  ميليمتر 20بيشينه   ميليمتر 8بيشينه   قطر ذرات  15
  درصد 12بيشينه   درصد 6بيشينه   ميليمتر 4مواد خارجي با قطر بيشتر از   16
  نداشته باشد  نداشته باشد  بذر علفهاي هرز  17
  درصد 70كمينه   درصد 70كمينه   شاخص جوانه زني  18
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  كمپوست هايمزايا و ويژگي

در زير . محصوالت زراعي و باغي و گياهان مختلف دارد, براي خاك زيادياستفاده از كمپوست فوايد 

  .استفاده از كمپوست گرد آمده استاي از فوايد خالصه

 افزايش حجم محصول توليدي •

   خاك در آب ذخيره افزايش ميزان •

 زني شخم تسهيل در عمليات  و خاك و تهويه ساختمان بهبود •

 در خاك نياز مورد آنزيمهاي و هورمونها ها، نميويتا از بعضي و تأمين آلي مواد افزايش •

  خاك ميزان اسيديته تغيير از جلوگيري •

  خاك ظاهري مخصوص كاهش قابل توجه وزن •

  :هاي محصول توليدي طرح توضيح داده شده استدر ادامه مهمترين ويژگي

  :خاك اصالح

 مقدار به آنكه بر مشروط گذارد مي خاك فيزيكي خواص روي بر مثبتي تأثير كمپوست از استفاده

 در تغييراتي توان مي مزارع از هكتار هر در كمپوست تن 100 مصرف با .دشو نياز خاك استفاده متناسب با

 ايجاد موجب خاك فرج و خلل افزايش با كمپوست مصرف. آورد بوجود درصد 10 تا ميزان خاك فرج و خلل

 در بطوركلي .نمايدمي را نيز تأمين نيز خاك زنده موجودات نياز مورد هواي و شده در خاك تهويه بهتر عمل

سنگين نيز  بافت با هاي و درزمين شده خارج گياه از دسترس سرعت به است، آب آنها سبك بافت كه اراضي

 . شود مي ايجاد مثبتي تغييرات كمپوست وضعيت بامصرف دو هر در .شودآب كمتر مي پذيري نفوذ قابليت

 است ثروم بسيار نيز گياه رشد جهت آن معدني ارزش نظر از خاك، فيزيكي اصالح عالوه بر كمپوست مصرف

 به شوندگاه كه همراه با كمپوست استفاده ميآن, گياه رشد ازدياد در معدني هاي كود ستفاده ازتأثير ا.

  .گيرند مي قرار استفاده تنهايي مورد به كهتر از زماني است بيش مراتب
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   حفظ آب و كاهش فرسايش خاك

هوموس  .شود مي آن رطوبت تنظيم و كشاورزي خاك در آب نگهداري موجب كمپوست از استفاده

گرمسيري  مناطق در بخصوص امر اين نمايد جذب آب خود وزن برابر 6 تا 2 است قادر كمپوست در موجود

كاهش  .دنرو هدر به بيهوده زياد تبخير اثر در و شده ذخيره آب كه گردد مي سبب گرمسيري نيمه و

 در مطالعات تخصصي مشخص شده است كه  .باشدمي كمپوست كاربرد از مزاياي ديگر نيز خاك فرسايش

 95 آيد تا حدودمي دپدي باد و آب در اثر راكه  خاك فرسايش هكتار، هر در تن كمپوست 400 از استفاده

  .دهد مي كاهش درصد

  افزايش قدرت جذب مواد غذايي

 گياهيو  حيواني هايكود اين در حالي است كه است عاري خارجي زائد مواد از كامالً كمپوست

 مي هاي مضر انگل و هرز هاي علف تخم زيادي مقادير حاوي و بوده ناخالص زراعي اراضي در مصرف مورد

 غير وضعيت اين در مواد غذايي و دارند قليايي حالت كشور زراعي هاي خاك اكثر چون ديگر سوي از .باشند

 ,مناسب اسيدي ايجاد محيط با و داده كاهش را شرايط اين كمپوست از استفاده ,باشند مي جذب قابل

 كشاورزي افزايش محصوالت موجب تنها نه كمپوست مصرف . دهد مي افزايش را غذايي مواد جذب قدرت

   .تاس مؤثر نيز آنها كيفيت بهبود در بلكه گردد، مي

  بهداشتي منافع

 مدفوعيزاي بيماري عوامل و هاباكتري از بسياري رفتن بين از موجب كمپوست فني و علمي توليد

 ، ويژه بيوتيك هاي آنتي توليد با كه نمايند مي رشد هايي قارچ كمپوست در. شودس ميآسكاري تخم حتي و

 در كه ها نيز ارگانيسم ساير و ها ميكرب از هايي گونه . كند مي تضمين را نهايي محصول ايمني موجبات

  .نيستند معارض خاك معمولي هاي ميكرب با مانند مي باقي كمپوست
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  : 1استانداردهاي ملي و بين المللي محصول -3-2

به شرح زير در  استانداردطبق مستندات ارائه شده از طرف موسسه تحقيقات صنعتي ايران، تنها يك 

  .ارتباط با كود كمپوست تدوين شده است

  استاندارد تدوين شده در زمينه كود كمپوست

 شرح استاندارد رديف
شماره 

 استاندارد

  10716  وشيميايي فيزيكي هايويژگي -كمپوست 1

  
  :محصول توليد قيمت زمينه در الزم اطالعات ارائه و بررسي -2- 4

  :شده است داده شرح ذيل در آنها از برخي كه ميگذارند تاثير محصول قيمت بر مختلفي پارامترهاي

 تعيين را در اي عمده نقش و باشد مي توليد متغير هاي هزينه مهمترين از يكي كه مصرفي اوليه مواد قيمت

  .دارد محصول شده تمام قيمت

كانونهاي  و اوليه مواد تامين منابع به دسترسي لحاظ از خصوص به واحد احداث جغرافيايي منطقه

  .ميدهد قرار تاثير تحت را مربوطه هاي هزينه محصول، مصرف

ميزان  و شده توليد محصول كيفيت گذاري، سرمايه بر تاثير طريق از استفاده مورد تكنولوژي نوع

  .است موثر محصول فروش قيمت بر ... و ضايعات

شده  تمام قيمت و توليد متغير هاي هزينه بر مستقيم تاثير نياز مورد انساني نيروي هاي هزينه

  .دارد محصول

 ظرفيت افزايش كه ترتيب اين به . است موثر محصول فروش قيمت روي بر واحد توليد ظرفيت

   .ميگردد محصول شده تمام قيمت كاهش باعث سربار هاي هزينه نمودن سرشكن طريق توليد از

 را توليد هاي هزينه بايد اينكه بر عالوه شده توليد محصول فروش قيمت مذكور، نكات به توجه با

  .آورد بدست را بازار از سهمي بتوان كه باشد حدي در بايد تامين نمايد،

                                                 
  www.isiri.org#�ز�ن ا#"�! ارد  ١
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 نحوي به بايد گذاري قيمت باشد، نظر مد نيز توليدي محصول صادرات كه صورتي در همچنين

  .باشد پذير امكان خارجي كنندگان توليد با كه رقابت باشد

 هايكود از كيلوگرم هر فروشي عمده قيمت گرفته، صورت قيمت استعالم به توجه با حاضر حال در

 ريال به ازاي هركيلوگرم 350تا  270و  1700تا  1250 بترتيب معادل كمپوست 2گرانولي و كود درجه 

   .استعالم گرديده است

 كنند ارائه و جمع آوري را كودها قيمت از دقيقي اطالعات كه رسمي مراجع است، توضيح به الزم

 آمده بدست كننده هاي توليد شركت از استعالم طريق از و ميانگين طور به فوق هاي قيمت و ندارد وجود

  .است

  :موارد كاربرد -2- 5

  :بررسي قرار گرفته است موردترين كاربردهاي كمپوست بخش اصليدر اين 

 هاي زراعي و باغيزمين •

-هاي زراعي و باغي استفاده از كودهاي حيواني و شيميايي به دليل قيمت پائينهر چند كه در زمين

استفاده از  ليكن در سال هاي اخير, تر استدر مقايسه با كمپوست رايج, تر اين كودها در اندازه مورد نياز

به دليل مزاياي متعددي كه , شودبندي كود هم قرار داده ميكمپوست كه به دليل فوايدش گاه در طبقه

به گفته . از سوي بسياري از كشاورزان و باغداران مورد توجه قرار گرفته است, پيشتر توضيح داده شد

تن در  7تن در سطح ديم و  3به ترتيب ساالنه , كارشناسان به طور متوسط در هر كتار زمين زراعي و باغي

 .باشدكود مورد نياز مي, سطح آبي

 ها و گياهان زينتيگل •

گل محمدي و گياهان , زعفران, نشايي و فصلي گياهان, درخت و درختچه, نهال, هاي گلدانيگل

هم كه استفاده از با توجه به اين م. گيرندبندي قرار ميدارويي از جمله گل و گياهاني هستند كه در اين طبقه

چوبي و , ايهاي شيشهگلخانه, هاي منازلگلخانه, هاي خاص كاربرد فرآون داردكمپوست در كشت

هاي مصرف به عنوان پتانسيل, شودها و گياهان زينتي در آن كشت ميپالستيكي و كليه اماكني كه گل
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و بسته به نظر كشاورزِ ... درختچه و , نهال, در اين ارتباط با توجه به نوع گياه. شوندكمپوست شناخته مي

 .  كامالً متغير است) خاك غني شده(نسبت مصرف كود و كمپوست , ناظر

 فضاي سبز •

هاي مختلف هاي اخير مورد توجه شهرداري استانيكي از بيشترين مصارف كمپوست كه در سال

, هابا توجه به توسعه پارك. باشداستفاده از آن در ايجاد فضاي سبز و كاشت چمن مي, قرار گرفته است

هاي آتي در ها و نقش گياهان در  كاهش آلودگي هوا، گسترش فضاي سبز در سالها و اتوباناحداث بزرگراه

روشن است گسترش فضاي سبز همراه . قابل پيش بيني است, به خصوص كالن شهرها, همه شهرهاي كشور

هاي تر و مصرف تر از توليد كمپوست از زبالهحلي مستقيمراه, با ضرورت مديريت پسماندهاي شهري

هاي توليد  محصوالت هاي مورد مصرف در ايجاد فضاي سبز و ساير فعاليتسازي خاككمپوست در غني

  .زراعي ندارد

  :بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول -6-2

ير آن بر افزايش توليد و بهبود كيفيت هرچند كمپوست خاك غني شده است ولي به دليل تأث

ترين بنابراين اصلي. بندي كردبايد اثرات آن را در رده تأثيرات استفاده از كودها دستهمحصوالت مي

انجام  تحقيقاتنتايج . باشدانواع كودهاي شيميايي و كودهاي حيواني مي, محصوالت جايگزين براي كمپوست

و استفاده از آنها عالوه  هستندگانيك بسيار بهتر از كودهاي شيميايي كودهاي ارشده حاكي از آن است كه 

هاي اقتصادي، مشكالت كودهاي شيميايي نظير خراب كردن بافت خاك، نفوذ مواد شيميايي بر كاهش هزينه

ها را نيز به همراه اي به غذاي حيوانات و انسانرسيدن اين آلودگي ها به صورت چرخهو هاي سطحي به آب

-استفاده از كود ناشي از هاي دامي نيز كمپوست داراي مزاياي زيادي بوده و مشكالتدر مقايسه با كود. ردندا

هاي انگلي از طريق فضوالت دامي و آلودگي هاي محيطي ناشي از مصرف هاي دامي مانند انتقال بيماري

 صد در و برابر يبا دو تقر كمپوست در آلي مواد از سوي ديگر ميزان .را نيز به همراه ندارد ي حيوانيهاكود

 و بوده حيواني كود بيش از كمپوست در فسفر و ازت .است حيواني كود برابر سه از بيش آن معدني مواد

 كمپوست همچنين. است فراوان كمپوست در ندارد وجود حيواني كود در معموال كه نيز كلسيم و منيزيم
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 مي داده زمين به هاي شيميايي كود طريق از كه را پتاس و رففس,  ازت يعني گياهان مصرف پر غذايي مواد

تنها برتري كودهاي , با توجه به توضيحات ارائه شده. رساند مي گياه به بتدريج و كرده ذخيزه خود در شود

ها است كه در مقياس وزني كود يا كمپوست مورد شيميايي و حيواني نسبت به كمپوست قيمت فروش آن

-وجهي دارد كه اين شاخص در مقايسه با مزاياي استفاده از كمپوست كامالً كمرنگ ميتفاوت درخورت, نياز

-استفاده از اين خاك غني شده در كشت, عرضه كمپوست همراه با محدوديت, هرچند به همين دليل. باشد

  .هاي غير صنعتي هنوز ترويج نشده و متداول نگرديده استزارهاي وسيع و كشت

  :استراتژيكي كاال در دنياي امروزاهميت  -7-2 

صنايع با توجه به افزايش مواد مصرفي و همچنين افزايش تنوع  توسعهامروزه رشد سريع جمعيت و 

بوجود آورده و اين معضل از موضوعاتي است كه را  كاالها و محصوالت، مشكلي به نام افزايش توليد پسماندها

نكته حائز . وامع بشري و كشورهاي گوناگون ايجاد نموده استاخيراً بحران هاي بزرگ و جدي را در تمام ج

ويژه كشورهاي در حال ه اهميت اين است كه جمع آوري و دفع اينگونه مواد در اكثر كشورهاي جهان ب

 ,نمايندها را در زمين دفن ميو معموالً زباله توسعه كه از فناوري چندان پيشرفته اي برخوردار نيستند

   .را پديد آورده استبسياري مشكالت 

 و منازل از زمان حداقل در هازباله كه كندمي ايجاب شهر هر در محيط، بهسازي و بهداشت اصول

 روشن همه بر موقعي هازباله بهداشتي دفع اهميت .گردند دفع وقت اسرع در و شده دور انسان محيط زندگي

 و تعفن بيماري، توليد باعث فقط نه ها زباله. شناخته شود بخوبي ها آن از ناشي خطرات كه شد خواهد

   .آورند ببار را فراواني خسارات هوا و آب خاك، آلوده كردن وسيله به توانندمي بلكه گردند، مي مناظر زشتي

 يآن داشته تا با رو را بر يجوامع امروز يجامد، مديريت بخش شهر ياز پسماندها يآثار سوء ناش

 يهاراهكار يمواد زائد جامد، همواره در پ مديريت يهااز جمله سيستم ينوين مديريت يهاآوردن به سيستم

در اين راستا، بازيافت زباله و توليد كود كمپوست . گونه مواد باشند از اين يمناسب جهت تقليل آثار سوء ناش

  .باشدهاي مقابله با مشكالت مذكور مياز بهترين روش
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سالهاست كه اين فعاليت در بسياري از كشورهاي اروپا و آمريكا رواج يافته و متداول گشته است  

-هاي سنتي دفن كرده يا ميها را به روشزباله, هاي كشورليكن در ايران همچنان در بسياري از استان

پسماندهاي استان  اي خود در مديريتمجريان طرح با توجه به حساسيت موضوع و مسئوليت حرفه. سوزانند

اند تا آوري شده از شهر قزوين و حومه نمودههاي جمعاقدام به ايجاد محلي مناسب براي انتقال زباله, قزوين

نخستين گام از , "پسماند تر"و  "پسماند خشك""هاي جمع آوري شده به در مرحله اول با تفكيك زباله

بخش قابل , در مرحله بعد با توليد كمپوست از زباله فعاليت اقتصادي برنامه ريزي شده خود را برداشته و

  .توجهي از مشكالت زيست محيطي استان را حل نمايند

  عرضه  -8-2

  :از آغاز برنامه سوم كودواحدهاي توليدي 

 1389ماه سال  ديتا پايان , به استناد آخرين اطالعات مندرج در پورتال وزارت صنايع و معادن

مشخصات اين واحدها به همراه . باشندواحد در زمينه بازيافت زباله و توليد كمپوست فعال مي 18تعداد 

  :ظرفيت اسمي هر يك در جدول زير خالصه شده است

  مشخصات واحدهاي فعال در زمينه توليد كمپوست

 استان نام واحد رديف
  تاريخ 

 آخرين جواز

ظرفيت 

 )تن(اسمي 

 3,600 1366 گلستان كيميا 1

 3,000 1371 اصفهان به  راز پودر  2

 500 1372 اصفهان كودآلي  ايران 3

 42,000 1376 خراسان رضوي شهرداري  مشهد 4

 2,150 1378 اصفهان كودهاي آلي به رشد گياهي  5

 365,000 1379 تهران سازمان بازيافت  وتبديل موادشهرداري تهران 6

 82,500 1383 تهران وتبديل مواد شهرداري كرجسازمان بازيافت  7

 100,000 1385 خوزستان صنايع تبديلي نيشكرنيزار 8

 22,000 1386 گيالن كودآلي  گيالن 9

 2,000 1387 اصفهان مديريت پسماند شهري 10

 250 1387 سمنان تعاوني كيانا صنعت سمنان 11

 5,600 1388 اصفهان بازيافت لنجان 12

 50,000 1388 كرمانشاه موادوتوليدكودالي كرمانشاه بازيافت 13
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 استان نام واحد رديف
  تاريخ 

 آخرين جواز

ظرفيت 

 )تن(اسمي 

 11,000 1388 كرمان رفسنجان بازيافت 14

 2,400 1389 آذربايجان شرقي شركت صنعت سازان فتح 15

 100 1389 آذربايجان شرقي سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز 16

 25,000 1389 سيستان و بلوچستان شهرداري زاهدان 17

 273,750 1389 قزوين دنياي توسعه و صنعت اوراسيا 18

 990,850 مجموع ظرفيت اسمي واحدهاي فعال

  پورتال وزارت صنايع و معادن: مأخذ        

مذاكرات متعددي با , به منظور بررسي دقيق ميزان عرضه كود كمپوست از محل واحدهاي فعال

استناد تحقيقات ميداني صورت گرفته و اطالعات اخذ به . هاي مختلف انجام شده استكارشناسان و سازمان

مشخصات واقعي واحدهاي فعال با آنچه كه در پورتال , هاي كشورها و دهياريشده از سازمان شهرداري

كارشناس  تلفني باجدول زير كه نتيجه مذاكرات . وزارت صنايع و معادن درج شده است تفاوت زيادي دارد

 22از جمله وجود . باشددهنده اين تناقضات مينشان, باشدهاي كشور مييها و دهيارسازمان شهرداري

شايان توجه است كه سازمان . واحد نام برده شده در پورتال وزارت صنايع و معادن 18واحد فعال در مقابل 

هاي كشور آخرين و جديدترين آمار و اطالعات مربوط به واحدهاي فعال و در دست ها و دهياريشهرداري

از . نامنداحداث در زمينه توليد كمپوست را در اختيار دارد و واحدهاي توليدي را بر اساس نام شهرها مي

درصد ظرفيت اسمي خود و تعدادي نيز با  100تعدادي از واحدها با , سوي ديگر به گفته آقاي محمودخاني

درصد  80, ت عملي در اين صنعتبنابراين نسبت استفاده از ظرفي. باشنددرصد فعال مي 60متوسط راندمان 

روز  365با احتساب , باشددرصد مي 20با توجه به اينكه نسبت تبديل زباله به كود حدود . برآورد شده است

خواهد  صفحه بعدمجموع ظرفيت عملي واحدهاي فعال در زمينه توليد كود كمپوست به شرح جدول , كاري

  . بود
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  -كمپوستتوليد كودمشخصات واحدهاي فعال در زمينه 

  هاي كشورها و دهيارياطالعات اخذ شده از سازمان شهرداريبر اساس 

 استان كارخانه كمپوست رديف
  تاريخ 

 بهره بردراي

  ظرفيت زباله 

 )روز/تن(ورودي 

ظرفيت توليد 

 )سال/تن(كمپوست 

 73,000 1,000 1351 اصفهان اصفهان 1

 219,000 3,000 1352 تهران تهران 2

 36,500 500 1376 خراسان رضوي مشهد 3

 7,300 100 1378 فارس شيراز 4

 36,500 500 1378 كرمانشاه كرمانشاه 5

 18,250 250 1379 آذربايجان شرقي تبريز 6

 18,250 250 1380 البرز كرج 7

 18,250 250 1381 گيالن فاز اول - رشت 8

 7,300 100 1383 اصفهان خمين 9

 18,250 250 1384 اصفهان لنجان 10

 10,950 150 1384 مازندران بابل 11

 18,250 250 1384 اصفهان نجف آباد 12

 18,250 250 1385 سيستان و بلوچستان زاهدان 13

 18,250 250 1386 كردستان سنندج 14

 18,250 250 1388 گيالن فاز توسعه - رشت 15

 18,250 250 1388 گيالن انزلي 16

 18,250 250 1388 گلستان غربيسايت  - گرگان 17

 18,250 250 1388 مازندران تنكابن 18

 18,250 250 1388 كرمان كرمان 19

 18,250 250 1388 اصفهان مباركه 20

 18,250 250 1388 اصفهان شاهين شهر 21

 18,250 250 1389 يزد يزد 22

 664.300 جمع

 531.440 )درصد 80راندمان (عال مجموع ظرفيت عملي واحدهاي ف

  

مجموع ظرفيت عملي واحدهاي فعال توليدكننده كود , با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول قبل

شايان ذكر است در اين محاسبات . هاي گذشته به شرح جدول بعد قابل محاسبه استكمپوست در سال

هر يك از واحدهاي فعال در , فرض شده است كه با توجه به ماهيت فرآيند توليد كمپوست از بازيافت زباله
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صد در 100هاي بعد با درصد ظرفيت عملي شروع به فعاليت نموده و در سال 80سال اول بهره برداري با 

  .اند و يا خواهند دادظرفيت عملي به كار خود ادامه داده

  )تن(ظرفيت عملي واحدهاي فعال توليد كننده كود كمپوست در سال هاي گذشته 

  سال 

 مجموع ظرفيت عملي
1385 1386 1387 1388 

 385,440 385,440 385,440 385,440  1385برداري شده تا سال واحدهاي بهره

 14,600 14,600 14,600 11,680  1385برداري شده در سال واحدهاي بهره

 14,600 14,600 11,680 0  1386برداري شده در سال واحدهاي بهره

 0 0 0 0  1387برداري شده در سال واحدهاي بهره

 81,760 0 0 0  1388برداري شده در سال واحدهاي بهره

 496,400 414,640 411,720 397,120 مجموع ظرفيت عملي واحدهاي فعال

  

   توسعه سوم برنامه آغاز از محصول واردات روند بررسي -9-2

 كشورهاي و مناطق بين محصول اين تجارت, شده و ماهيت كمپوست انجام هايبررسيبا توجه به 

همچنين مطابق با اطالعات . باشدنداشته و از توجيه اقتصادي برخوردار نمي رواج چنداني جهان مختلف

اي براي محصول كد تعرفه جداگانه, كتاب مقررات صادرات و واردات گمرك جمهوري اسالمي مندرج در

  .هاي گذشته درج نشده استبدين ترتيب وارداتي براي كمپوست در سال.توليدي طرح درج نشده است

   توسعه سوم برنامه آغاز از مصرف روند بررسي -10-2

  واحد هاي در دست احداث -1-10-2

اطالعات مندرج در پورتال وزارت صنايع و معادن به , در بخش عرضه توضيح داده شدهمانطور كه 

كه در , هاي كشورها و دهياريروز نبوده و اين موضوع سبب گرديد تا اطالعات اخذ شده از سازمان شهرداري

واحدهاي در در فهرست . مبناي محاسبات قرار گيرد, اين رشته فعاليت از جايگاه محوري برخوردار است

درصد  39تا  1دست احداث نيز واحدهاي زيادي بدون پيشرفت فيزيكي و همچنين با پيشرفت فيزيكي 

وجود دارد كه تاريخ آخرين جواز تعدادي از آنها مربوط به چندين سال پيش بوده و بسياري نيز به گفته 

مشخصات واحدهاي با  بعد صفحهجدول . باشندكارشناسان سازمان درصدد توليد محصول مشابه طرح نمي
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به روز شده  1389ماه  ديدرصد كه در پورتال وزارت صنايع و معادن تا پايان  40پيشرفت فيزيكي بيش از 

  :دهداست را نشان مي

  مشخصات واحدهاي در دست احداث در زمينه توليد كمپوست

 استان نام واحد رديف
  تاريخ 

 آخرين جواز

  درصد 

 پيشرفت

ظرفيت 

 )تن(اسمي 

  درصد 59تا  40طرح هاي با پيشرفت فيزيكي 

 7,500 40 1378 كردستان شهرداري قروه  1

 15,000 40 1388 خراسان شمالي سازمان مديريت پسماند 2

 4,500 42 1384 خراسان رضوي تعاوني توليدي ياران طبيعت تربت 3

 7,500 45 1387 اصفهان بازيافت شهرستان فالورجان 4

 200,000 49 1381 اردبيل پارس هور 5

 15,000 50 1386 مازندران موسسه بازيافت و مديريت مواد زائد جامد استان مازندران 6

 249,500 جمع 

  درصد 79تا  60طرح هاي با پيشرفت فيزيكي 

 56,500 70 1386 آذربايجان غربي مجتبي زاده خراساني 1

 56,500 جمع 

  :درصد 99تا  80طرح هاي با پيشرفت فيزيكي 

 130,000 84 1387 قزوين سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري قزوين 1

 150,000 95 1387 كرمان سازمان بازيافت شهرداري كرمان 2

 150,000 96 1378 قم شهرداري قم 3

 91,250 98 1372 تهران رجائي شهر- شهرداري كرج مهرشهر 4

 182,000 99 1383 گلستان بازيافت و دفن بهداشتي مواد زائد استان گلستانموسسه  5

 703,250 جمع 

  

  پورتال وزارت صنايع و معادن: مأخذ    

بر اساس اطالعات اخذ , جدول بعد مشخصات واحدهاي در دست احداث در زمينه توليد كمپوست

دهنده اين مطلب مقايسه دو جدول نشان. دهدهاي كشور را نشان ميها و دهياريشده از سازمان شهرداري

است كه حضور اكثر واحدهاي مندرج در پورتال وزارت صنايع و معادن در فهرست واحدهاي در دست احداث 

باشد ليكن اطالعات سازمان از ظرفيت و درصد پيشرفت واقعي واحدها از سوي آن سازمان نيز مورد تأييد مي

  .عات سازمان در جدول زير منعكس شده استتر است و اطالتر و به روزدقيق
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  -كمپوستمشخصات روز آمد شده واحدهاي در دست احداث در زمينه توليد 

  هاي كشورها و دهيارياطالعات اخذ شده از سازمان شهرداريبر اساس 

 استان كارخانه كمپوست رديف
درصدپيشرفت 

 فيزيكي

  ظرفيت زباله 

 )روز/تن(ورودي 

ظرفيت توليد 

 )سال/تن(كمپوست 

 18,250 250 10 لرستان خرم آباد 1

 18,250 250 20 اصفهان  فالورجان 2

 18,250 250 20 خراسان رضوي سبزه وار 3

 18,250 250 25 گلستان سايت شرقي - گرگان 4

  73,000 درصد 39تا  10مجموع ظرفيت اسمي واحدهاي با پيشرفت فيزيكي 

 18,250 250 60 مازندران ساري 5

 18,250 250 60 مازندران بهشهر 6

 18,250 250 70 مازندران نور 7

  54,750 درصد 79تا  40مجموع ظرفيت اسمي واحدهاي با پيشرفت فيزيكي 

 18,250 250 80 البرز فاز توسعه -كرج  8

 18,250 250 80 آذربايجان شرقي فاز توسعه -تبريز 9

 18,250 250 80 خراسان شمالي بجنورد 10

 18,250 250 98 مازندران رودسر 11

  73,000 درصد 99تا  80مجموع ظرفيت اسمي واحدهاي با پيشرفت فيزيكي 
  

با توجه به اطالعات ارائه شده، جهت پيش بيني عرضه آتي محصوالت مورد بررسي، فرضيات زير به 

  : هاي در دست احداث مد نظر قرار گرفته استمنظور برآورد زمان بهره برداري از طرح

 هبه بهر1390و بقيه در سال  1389درصد در سال  99تا  80درصد از طرحهاي با پيشرفت فيزيكي  30 �

 .برداري برسند

 .به بهر برداري برسند  1390درصد در سال  79تا  60طرحهاي با پيشرفت فيزيكي  �

 .به بهر برداري برسند  1391ال درصد در س 59تا  40طرحهاي با پيشرفت فيزيكي  �

درصد ظرفيت  80در سال اول بهره برداري با هاي در دست احداث با احتساب اينكه هر يك از طرح

خواهند داد،  درصد ظرفيت عملي به كار خود ادامه 100هاي بعد با عملي شروع به فعاليت نموده و در سال

  .هاي آتي بشرح جداول زير افزايش خواهديافتميزان امكانات عرضه كاالهاي مشابه محصوالت طرح طي سال
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  )تن(هاي آتيهاي دردست احداث طي سالپيش بيني ميزان توليد كمپوست از محل طرح

  سال

 شرح

  مجموع

ظرفيت  

  عملي

1389 1390 1391 1392 1393 1394  

 58,400 58,400 58,400 46,720 -  -  58,400 درصد 39تا  10واحدهاي با پيشرفت فيزيكي  

 43,800 43,800 43,800 43,800 35,040 -  43,800 درصد 79تا  40واحدهاي با پيشرفت فيزيكي  

 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400 14,016 58,400 درصد 99تا  80واحدهاي با پيشرفت فيزيكي  

  مجموع ظرفيت عملي واحدهاي در دست 

 احداث در زمينه توليد كمپوست 
14,016 93,440 148,920 160,600 160,600 160,600 

  پيش بيني واردات -2-10-2

واردات و اينكه اين محصوالت به دليل ماهيت تجارت  بخشتوضيحات ارائه شده در باتوجه به 

  .شودجهاني ندارند، بنابراين پيش بيني واردات در نظر گرفته نمي

  تقاضا -11-2

با توجه به توضيحات ارائه شده در زمينه كاربرد و مزاياي استفاده از كمپوست، در اين بخش به 

با در نظر . هاي مختلف پرداخته شده استخشبررسي پتانسيل تقاضا براي محصوالت توليدي طرح در ب

ها پرورش گل"و همچنين  "زراعي و باغي"گرفتن اينكه كاربرد و مصرف اصلي كمپوست در توليد محصوالت 

هاي اول و دوم به عنوان اولويت, برآورد مصارف اين دو شاخه فعاليت كشاورزي, باشدمي "و گياهان زينتي

سوم انتخاب  گل محمدي و گياهان دارويي به عنوان اولويت, رف زعفرانتقاضاي اين محصول و برآورد مص

ها و ديگر حاشيه اتوبان, هابا توجه به كاربردهاي ديگر اين محصوالت از جمله در فضاي سبز پارك. است شده

  .توجه شده است "ساير مصارف كمپوست"در محاسبات گزارش به اين موارد نيز تحت عنوان , فضاهاي سبز

  

  محصوالت زراعي و باغي -2 - 11 - 1

 زراعي، در بخش به ويژه كشاورزي توليدات افزايش منظور شيميايي به كودهاي رويهبي مصرف

 در نيترات هايافزايش يون. شود مي خاك حاصلخيزي در اختالل و محيطي زيست صدمات بروز موجب

 هايعلف رشد آن، خيزي حاصل و كاهش خاك شدن قليائي و سفت زميني، زير و جاري هايآب و خاك

 كاربرد مخرب آثار به توجه عدم پيامدهاي از ها،ميوه بوي طبيعي و مزه كاهش گياهي و هايبيماري و هرز
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 و اصالح در موثر هاي راه از يكي آلي كودهاي و سبز كودهاي از استفاده. كودها است از دسته اين نامحدود

در اين بخش به منظور دستيابي به برآوردي از ميزان مصرف كود  .باشدمي خيزي خاك حاصل افزايش

  :سطح زير كشت محصوالت زراعي وباغي به شرح جدول بعد مورد استناد قرار گرفته است, كمپوست

  )هكتار(سطح زير كشت محصوالت زراعي و باغي كشور در سال هاي گذشته 

  سال 

 سطح زير كشت
1385 1386 1387 1388 

 9,084,477 7,090,012 9,787,065 9,368,782 غالت

 471,120 525,329 679,354 712,213 محصوالت صنعتي

 868,756 697,278 956,568 940,813 حبوبات

 495,412 463,417 484,768 482,895 سبزيجات

 314,246 269,248 352,253 321,543 محصوالت جاليزي

 1,004,854 951,521 957,806 1,023,664 نباتات علوفه اي

 196,338 154,119 200,427 111,255 ساير محصوالت زراعي

 12,435,203 10,150,924 13,418,241 12,961,165 جمع محصوالت زراعي

 *2,645,724 2,564,714 2,709,023 2,663,434 محصوالت باغي

 15,080,927 12,715,638 16,127,264 15,624,599 جمع كل محصوالت باغي و زراعي

  برآورد شده است 1388سطح زير كشت محصوالت باغي در سال  *
  آمار نامه وزارت جهاد كشاورزي: مأخذ  

  

در هر هكتار سطح زير كشت , وزارت جهاد كشاورزي كارشناسانبا توجه به مذاكرات انجام شده با 

, همچنين در حالت مطلوب. باشدتن كود مورد نياز مي 3تن و  7به طور متوسط ساالنه به ترتيب , آبي و ديم

تواند از طريق كود كمپوست هاي زراعي و باغي ميدرصد از كود مورد نياز براي زمين 50نهايتاً تا حدود

هاي زراعي و باغي در سال هاي گذشته به يب پتانسيل مصرف كود كمپوست در زمينبدين ترت. تأمين شود

  :شرح جدول زير برآورد گرديده است

  )تن(برآورد پتانسيل مصرف كمپوست در كشت محصوالت زراعي و باغي 

  سال 

 شرح
1385 1386 1387 1388 

 12,435,203 10,150,924 13,418,241 12,961,165 )هكتار(سطح زير كشت محصوالت زراعي 

 6,216,820 5,849,455 6,739,810 6,707,802 )هكتار(سطح آبي                     

 6,218,383 4,301,469 6,678,431 6,253,363 )هكتار(سطح ديم                     

 43,517,740 40,946,185 47,178,670 46,954,614 )هكتار/ تن  7(ميزان مصرف كود در سطح آبي 

 18,655,149 12,904,407 20,035,293 18,760,089 )هكتار/ تن 3(ميزان مصرف كود در سطح ديم 
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  سال 

 شرح
1385 1386 1387 1388 

 A( 65,714,703 67,213,963 53,850,592 62,172,889(مجموع كود مصرف شده در بخش سطح زير كشت محصوالت زراعي 

 2,645,724 2,564,714 2,709,023 2,663,434 )هكتار(سطح زير كشت محصوالت باغي 

 2,247,114 2,195,113 2,281,926 2,264,302 )هكتار(سطح آبي                     

 398,610 369,601 427,097 399,132 )هكتار(سطح ديم                     

 15,729,796 15,365,791 15,973,482 15,850,114 )هكتار/ تن  7(ميزان مصرف كود در سطح آبي 

 1,195,830 1,108,803 1,281,291 1,197,396 )هكتار/ تن 3(ميزان مصرف كود در سطح ديم 

 B( 17,047,510 17,254,773 16,474,594 16,925,626(مجموع كود مصرف شده در بخش سطح زير كشت محصوالت زراعي 

 79,098,515 70,325,186 84,468,736 82,762,213  تن -)A+B(مجموع كود مصرف شده در بخش محصوالت زراعي و باغي 

  برآورد پتانسيل مصرف كود كمپوست در بخش محصوالت

 %) 50(زراعي و باغي  
41,381,110 42,234,370 35,162,590 39,549,260 

  

  ها و گياهان زينتيگل -2 - 11 -2

و گياهان زينتي رتبه دوازدهم و در صادرات رتبه صد  گلايران در زمينه توليد كشور در حال حاضر 

 15تا  9تاكنون ساليانه بين  1987تجارت گل در دنيا از سال  از سوي ديگر. و هفتم دنيا را در اختيار دارد

ريزي منسجم و با برنامه, با توجه به استعدادهاي بكري كه در كشور موجود است .درصد رشد داشته است

هاي باالتر ايران استعداد و شايستگي قرار گرفتن در رده, تداوم صادرات گل را فرام آوردصحيح كه امكان 

كمك به حاصلخيزي خاك مورد مصرف در اين شاخه از . صادركنندگان گل و گياهان زينتي در جهان را دارد

به منظور . دتواند دستيابي به اين هدف را تسهيل نمايهاي كشاورزي با استفاده از كمپوست ميفعاليت

هاي موجود در كشور همراه با توليد مساحت انواع گلخانه, تخمين پتانسيل مصرف كمپوست در اين بخش

  :انواع گل و گياهان زينتي در ادامه در دو جدول ارائه شده است

  )مربعمتر(هاي گذشته هاي كشور در سالمساحت انواع گلخانه
  سال 

 شرح
1385 1386 1387 

 674,533 1,634,156 865,024 شيشه ايمساحت گلخانه 

 9,864,352 14,266,974 15,367,587 پالستيكي-مساحت گلخانه فلزي

 8,672,216 14,099,450 14,152,211 پالستيكي- مساحت گلخانه چوبي

 19,211,101 30,000,580 30,384,822 مساحت كل گلخانه

 22,106,691 22,903,753 22,699,836 مساحت فضاي آزاد

 41,317,792 52,904,333 53,084,658 ايكل مساحت قابل كشت گلخانه
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به استناد , ها و گياهان زينتيبه منظور بررسي پتانسيل تقاضاي كود كمپوست در بخش گل

ميزان توليد انواع گل و گياه زينتي در سال هاي , كشاورزيهاي وزارت جهاد اطالعات بدست آمده از آمارنامه

  .قرار گرفته استگذشته مبنا 

  وضعيت توليد گل و گياهان زينتي در سال هاي گذشته
  سال 

 شرح
1385 1386 1387 1388* 

 1,784,937,581 1,335,224,469 1,728,260,855 2,291,327,420 )شاخه(گل شاخه بريده 

 30,237,757 19,877,168 34,857,426 35,978,677 )گلدان(گل گلداني 

 148,704,989 142,467,209 148,437,967 155,209,791 )اصله(درخت و درختچه 

 804,264,750 646,432,500 899,520,363 866,841,386 )بوته(گياهان فصلي و نشايي 

  برآورد شده است 1388ارقام سال  *

ها و گياهان زينتي مذاكرات متعددي با كارشناسان وزارت به منظور اعمال نسبت مصرف كود در گل

هر , هر گلدان, جهاد كشاورزي به عمل آمد و نتيجه حاصل گرديد كه به طور متوسط براي هر شاخه گل

. باشدگرم كود مورد نياز مي 10و  700، 300, 50نشايي به ترتيب اصله درخت و بوته گياهان فصلي و 

درصد از كل كود مورد  50ن اينكه نسبت استفاده از كود كمپوست در حالت بهينه، بنابراين با در نظر گرفت

هاي گذشته در پتانسيل مصرف كود كمپوست طي سال, دهدها و گياهان زينتي را تشكيل مينياز براي گل

  : اين بخش به شرح جدول بعد برآورد شده است

  )تن(ينتي ها و گياهان زبرآورد پتانسيل مصرف كود كمپوست در گل

  سال 

  ميزان كود مصرف شده در
1385 1386 1387 1388 

 89,247 66,761 86,413 114,566 )شاخه/ گرم  50(گل شاخه بريده  

 9,071 5,963 10,457 10,794 )گلدان/ گرم  300(گل گلداني 

 104,093 99,727 103,907 108,647 )اصله/ گرم  700(درخت و درختچه 

 8,043 6,464 8,995 8,668 )بوته/ گرم  10(نشايي گياهان فصلي و 

 210,454 178,916 209,772 242,675 )تن(مجموع كود مصرف شده در بخش گلها و گياهان زينتي 

  برآورد پتانسيل مصرف كود كمپوست در بخش

 )درصد 50(گلها و گياهان زينتي  
121,340 104,880 89,460 105,230 
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  محمدي و گياهان دارويي گل, زعفران -2 - 11 - 3

ميزان توليد زعفران در هر چند  .باشدميجهان در ايران بزرگترين توليدكننده زعفران كشور 

از روند سرمازدگي و كشت سنتي  هاي اقليمي، خشكسالي و هاي اخير به دليل مسائلي چون پديده سال

تبليغات و  ,، بسته بندي، توزيعتوليد هاي مناسبمديريت درست بر مكانليكن , منظمي برخوردار نبوده است

بها براي كشور به ارمغان تواند منافع بيشتري را از اين محصول گرانمي ترغيب مشتريان براي خريد زعفران

لزوم رعايت و نظارت بر اصول , به منظور حفظ و ارتقاء جايگاه كشور در عرصه توليد و صادرات زعفران. بياورد

  . باشدري ميدقيق كشت اين محصول ضرو

سطح زير كشت گياه زعفران , هاي اصلي براي بررسي پتانسيل مصرف كود كمپوستيكي از حوزه

گل محمدي و گياهان دارويي در , گل زعفران, نظر به اينكه در تقسيم بندي وزارت جهاد كشاورزي. باشدمي

به شرح جدول زير در نظر  در اين بخش مجموع سطح زير كشت موارد مذكور, بندي گرد آمده انديك طبقه

  .گرفته شده است

  )هكتار( داروييمحمدي و گياهانگل, سطح زير كشت زعفران

  سال 

 شرح
1385 1386 1387 1388* 

 198,808 61,935 289,320 245,170 سطح زير كشت گل زعفران 

 10,774 10,477 11,455 10,391 سطح زير كشت گل محمدي 

 46,711 27,942 46,005 66,185 سطح زير كشت گياهان دارويي

 256,293 100,354 346,780 321,746  )هكتار(جمع 

  برآورد شده است 1388ارقام سال      *
  

, هاي زراعيبا در نظر گرفتن فرضيات ارائه شده در ارتباط با نسبت مصرف كود كمپوست در زمين

 صفحه بعدگل محمدي و گياهان دارويي به شرح جدول , پتانسيل مصرف كود كمپوست در كشت زعفران

  :قابل محاسبه خواهد بود
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  )تن( داروييمحمدي و گياهانگل, برآورد پتانسيل مصرف كود كمپوست در كشت زعفران

  سال 

 شرح
1385 1386 1387 1388* 

  محمديگل, مجموع سطح زير كشت زعفران
 )هكتار(داروييو گياهان 

321,746 346,780 100,354 256,293 

 768880 301062 1040340 965238 )هكتار/ تن  3(ميزان كود مصرف شده 

  برآورد پتانسيل مصرف كود كمپوست در بخش 

 )درصد 50(گل محمدي و گياهان دارويي ,  كشت زعفران
482,620 520,170 150,530 384,440 

  

, شهرها و شهرهاي بزرگبه خصوص در كالن, توجه به اينكه يكي از موارد مصرف كود كمپوستبا 

باشد و اين بخش از تقاضا با ها ميراهها و حاشيه بزرگاستفاده از آن در تقويت خاك فضاي سبز پارك

حاسبه هاي قبل مدرصد از پتانسيل مصرف كود كمپوست كه در بخش 5, افزايش قابل توجه روبرو است

هاي گذشته در نظر گرفته شده و مجموع پتانسيل مصرف كمپوست در سال "ساير مصارف"گرديد به عنوان 

از سوي ديگر با فرض اينكه كليه كمپوست توليد شده در واحدهاي فعال در . در جدول زير ارائه شده است

هاي گذشته نيز لسال هاي گذشته مصرف شده باشد، نسبت مصرف كمپوست به پتانسيل مصرف در سا

  :محاسبه و در جدول بعد آورده شده است

  

  برآورد پتانسيل مصرف و نسبت عملي مصرف كمپوست در سال هاي گذشته 

  سال 

 شرح
1385 1386 1387 1388 

 39,549,260 35,162,590 42,234,370 41,381,110 محصوالت زراعي و باغي

 105,230 89,460 104,880 121,340 گل ها و گياهان زينتي

 384,440 150,530 520,170 482,620 زعفران، گل محمدي و گياهان دارويي

 40,038,930 35,402,580 42,859,420 41,985,070 جمع

 2,001,950 1,770,130 2,142,970 2,099,250 %) 5(ساير مصارف كود كمپوست 

 42,040,880 37,172,710 45,002,390 44,084,320 )تن(پتانسيل مصرف كود كمپوست در شرايط بهينه 

 496,400 414,640 411,720 397,120 )تن(ظرفيت عملي واحدهاي توليد كننده كمپوست 

  نسبت استفاده از كود كمپوست در 

 )درصد(هاي  مورد بررسي كليه بخش
9/0 91/0 11/1 18/1 
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  :توسعه سوم برنامه آغاز از محصول صادرات روند بررسي -12-2

به استناد تحقيقات ميداني صورت گرفته و اطالعات , همانطور كه در بخش واردات توضيح داده شد

 3تنها حدود . صادراتي براي كود كمپوست صورت نگرفته است, اخذ شده از گمرك جمهوري اسالمي ايران

غير از آن آمار سال پيش شهرداري شيراز صادرات بسيار ناچيزي به كشور امارات متحده عربي داشته است و 

  .ديگري در مورد صادرات محصوالت مشابه طرح در هيچ منبعي ارائه نشده است

  :توسعه چهارم برنامه پايان تا محصول به نياز بررسي -13-2

  پيش بيني تقاضا داخلي  1-13-2

تقاضاي كمپوست , هاي بدست آمده در بخش تقاضابا در نظر گرفتن محاسبات انجام شده و نسبت

  .هاي آينده در دو حالت پيش بيني شده و در ادامه گزارش ارائه شده استدر سال

  پيش بيني تقاضاي داخلي در حالت خوشبينانه

دولت مكلف بوده , اجتماعي و فرهنگي كشور, برنامه چهارم توسعه اقتصادي 61مطابق با بند ب ماده 

تي و كودهاي شيميايي، روشي اتخاذ رويه مصرف سموم دفع آفات نبا به منظور جلوگيري از افزايش بيتا 

عليرغم  .مبارزه بيولوژيك به تدريج فراهم شودترويج كه موجبات استفاده بيشتر از كود كمپوست و  نمايد

نسبت مشخصي براي استفاده از كمپوست به عنوان هدف , هاي مختلفجستجوهاي فرآوان در منابع و سايت

ها و ام شده با آقاي دكتر محمود خاني در سازمان شهرداريكمي يافت نشد ليكن به استناد مذاكرات انج

در برنامه چنين برآود شده , باشندكه كارشناس خبره و آگاه در زمينه مورد بررسي مي, هاي كشوردهياري

درصد كل كود مصرف شده در كشور  10نسبت استفاده از كمپوست به , بود كه تا پايان برنامه چهارم توسعه

گردد در عمل ظرفيت توليد كمپوست و در با توجه به محاسبات جدول پيشين مشخص مي. افزايش يابد

به گفته ايشان نسبت استفاده از كمپوست در . نتيجه مصرف آن با افزايش مورد انتظار روبرو نبوده است

اف برنامه پنجم توسعه بسيار بيشتر از قبل در نظر گرفته شده است ليكن هنوز عدد و رقم رسمي از اهد

آن است كه استراتژيِ زيست محيطي كشور , باشد ولي آنچه بارز و مشخص استبرنامه در دسترس نمي
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مصرف آن نيز افزايش خواهد , نمايد فعاليت توليد كمپوست گسترش يابد و با افزايش زمينه عرضهايجاب مي

  .يافت

نسبت استفاده , 1394در اين بخش چنين در نظر گرفته شده است كه در حالت خوشبينانه در سال 

واقعيت اين است كه با توجه به تأثير چشمگير توليد . درصد برسد 10به , از كمپوست به كل كودهاي معرفي

مسلماً با , كمپوست بر كاهش مخاطرات زيست محيطي ناشي از دفع ودفن غير اصولي زباله هاي شهري

ورزي و سازمان محيط زيست و همچنين هاي وزارت جهاد كشاافزايش زمينه عرضه كود كمپوست و حمايت

افزايش تقاضا براي , به دليل مزايا و فوايد بسياري كه به همراه دارد, گسترش فرهنگ استفاده از اين محصول

  .باشدهاي آتي قابل پيش بيني ميكمپوست در سال

ي و باغي از سوي ديگر به دليل اينكه عوامل مختلفي مثل آب و هوا در ميزان توليد محصوالت زراع

به منظور برآورد مجموع تقاضاي , تأثير مستقيم دارند و متأسفانه در قالب اعداد و ارقام قابل ارائه نيستند

به عنوان  29هاي گذشته به شرح محاسبه شده در جدول صفحه متوسط پتانسيل مصرف كود در سال, كود

توضيحات ارائه شده پيش بيني تقاضاي با توجه به . هاي آتي در نظر گرفته شده استتقاضاي كود در سال

  .كمپوست در حالت خوشبينانه به شرح جدول زير خواهد بود

  )تن(پيش بيني تقاضاي كمپوست در حالت خوشبينانه 

  سال

 شرح
1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 42.075 42.075 42.075 42.075 42.075 42.075 )هزار تن(برآود تقاضاي كود 

 10 8 6 5/4 3 5/1 (%)استفاده از كمپوست پيش بيني نسبت 

 4,207,500 3,366,000 2,524,500 1.893.370 1.262.250 631.120 )تن(پيش بيني تقاضاي كمپوست 

  

  پيش بيني حداقل تقاضاي داخلي 

در كشورهاي توسعه . باشداصوالً مصرف كود متأثر از سياستهاي كالن كشاورزي و محيط زيست مي

عموم و كشاورزان از اثرات سوء مصرف كنترل نشده كودهاي شيميايي و اعمال قوانين محيط يافته آگاهي 

كنندگان به عدم استفاده از محصوالت پرورش يافته با كودهاي زيستي در اين خصوص و حساسيت مصرف
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شده با توجه به اهداف تعيين . اثرات قابل توجهي در كاهش مصرف كودهاي شيميايي داشته است, شيميايي

, در كشور مبني بر كاهش مصرف كودهاي شيميايي و متعاقباً افزايش بازدهي خاك با استفاده از كمپوست

ها و وزارت جهاد شهرداري, نظارت و تأكيد سازمان محيط زيست, گيريشود كه جهتپيش بيني مي

ر نظر گرفتن حالت در اين بخش با د. هاي آتي افزايش يابدكشاورزي بر استفاده از اين محصول در سال

كه نسبت استفاده از كمپوست در بازه پنج ساله  بدبينانه و به منظور رعايت جانب احتياط فرض شده است

بدين ترتيب  .برسد 1394درصد در سال  3شروع شده و با رشدي آرام به مقدار  1389در سال  5/1آتي از 

  :پيش بيني شده است هاي آتي به شرح جدول بعدحداقل تقاضاي كود كمپوست در سال

  )تن(پيش بيني تقاضاي كمپوست در حالت حداقل تقاضا 

  سال

 شرح
1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 42.075 42.075 42.075 42.075 42.075 42.075 )هزار تن(برآود متوسط تقاضاي كود 

 3 6/2 3/2 2 7/1 5/1 (%)پيش بيني نسبت استفاده از كمپوست 

 1,262,250 1,093,950 967,725 841,500 715,275 631,125 )تن(كمپوست پيش بيني تقاضاي 

  :پيش بيني صادرات -2-13-2

ناچار به رقابت مي باشد و چنانچه رقبا به فكر جهاني شدن  بازارهر شركت و سازماني براي بقا در 

اما در شرايط . قاعدتاً شركت نيز ناچار به ايجاد واحد بين الملل و احداث دايره صادرات خواهد شد, درآيند

حاضر  با توجه به ماهيت محصول توليدي و اينكه در كشور سابقه قابل توجهي براي صادرات اين محصول 

صادراتي براي كود كمپوست صورت , شود كه در افق زماني مورد بررسيبيني ميپيش, است وجود نداشته

  .نخواهد گرفت

  :پيش بيني كل تقاضا -3-13-2

طرح طي سال هاي آتي در نظر  توليديبا در نظر گرفتن اين مطلب كه صادراتي براي محصوالت 

به عمل آمده در حالت بدبينانه و به شرح بيني حداقل تقاضاي كمپوست برابر با پيش, گرفته نشده است

  .بودجدول زير خواهد
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  پيش بيني حداقل تقاضاي كود كمپوست در سال هاي آتي

  سال

  شرح
1389 1390 1391 1392  1393  1394  

 1,262,250 1,093,950 967,725 841,500 715,275 631,125  پيش بيني تقاضاي كود كمپوست

  
  موازنه عرضه و تقاضا -14-2

  .توجه به محاسبات انجام شده، عرضه و تقاضاي كمپوست در جدول زير موازنه شده است با

  )تن(موازنه عرضه و تقاضاي كود كمپوست 

  سال

 شرح
1389  1390 1391 1392 1393 1394 

 1,262,250 1,093,950 967,725 841,500 715,275 631,125 پيش بيني تقاضا

 692,040 692,040 692,040 680,360 624,880 542,536 كل امكانات عرضه

 )570,210( )401,910( )275,685( )161,140( )90,395( )88.589(  عرضه) كمبود(مازاد 

  

تقاضاي موثر كمپوست را بر اساس سطح كنوني زيركشت  حداقلبا توجه به جدول فوق كه 

مندي كشور در بلند مدت از مزاياي بهره, ها و گياهان زينتي برآورد نموده استزراعي و گل, محصوالت باغي

نتايج بدست . باشدبيني ميقابل توجهي كه گسترش استفاده از كمپوست به همراه خواهد آورد قابل پيش

آمده از موازنه عرضه و تقاضاي اين محصول حاكي از آن است كه با در نظر گرفتن حداقل تقاضا نيز همچنان 

  .داشت هاي آتي وجود خواهدكمبود عرضه در سال

است توليد كمپوست كه خود از تقاضاي درخور توجه برخوردار است در واقع حاصل  توجهشايان 

فرآيندي است كه آن فرآيند براي حفظ سالمت جوامع شهري اضطراري است و ضرورت توقف دفع و دفن 

مورد گزارش،  هايي همچون طرحنمايد كه در طرحهاي مرسوم در كشور، ايجاب ميهاي شهري به شيوهزباله

روشن است با توجه به مزايا و فوايد استفاده از كمپوست در بهبود توليد و . گذاري الزم به عمل آيدسرمايه

برداري از واحدهاي گذاري و بهرهزمينه سرمايه, برداشت انواع محصوالت زراعي و وجود بازار مصرف مطمئن

بخش بيشتري از تقاضاي بالقوه نيز به , فزايش عرضهمشابه و افزايش عرضه فراهم خواهد شد و متناسب با ا

  .تقاضاي موثر تبديل خواهد شد
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  شرح فرآيند و تكنولوژي هاي موجود - 3

  :تكنولوژي تشريحو توليد بررسي اجمالي روش

 كود به تينها در تا نمود يط را يمختلف مراحل ستيبا يم ،يشهر يها زباله كمپوست هيته جهت

  :از عبارتند مراحل نيا. شوند ليتبد يكشاورز در استفاده قابل كمپوست

  (feed stock) خام مواد يساز آماده - 1

  يآل مواد يهواز تيوتثب هيتجز مرحله - 2

  (curing) بلوغ و كامل تيتثب مرحله - 3

  .بود خواهد مصرف بازار به عرضه آماده آمده، بدست بالغ كمپوست فوق مراحل از پس 

  خام مواد يساز آماده - 1

  :يجداساز

 كه رنديگ قرار پردازش يسر كي تحت كمپوست هيته يبرا خام مواد يسيبا هيتجز عمل از قبل

 قابل يآل مواد از يشهر زباله در موجود باتيترك مرحله نيا در. است هيتجز نديفرآ بهبود مراحل نيا از هدف

 با خام مواد تماس سطح شيافزا منظور به. گردنديم افتيباز اي دفع سپس و يجداساز شدن كمپوست

 و ازت همانند يمغذ مواد ازين صورت در زين مواقع از يبرخ در. شونديم خرد هياول مواد ،هازميكروارگانيم

  .شود يم اضافه آن به فسفر

 جهت زباله و شوند يم حذف زباله در موجود هيتجز قابل ريغ اجزاء از يدرصد يجداساز مرحله در

 اي سرند لهيبوس كهايپالست ربا، آهن توسط زباله در موجود آالت آهن مثال، بعنوان. شود يم آماده هيتجز

  .شوند يم جدا ماده هر خاص يكيزيف خواص از استفاده با زين مواد ريسا. شوند يم جدا يدست افتيباز

  هيتجز -2

 واقع در مرحله نيا. رديگ يم انجام كود توده در موجود يهازميكروارگانيم لهيبوس يآل مواد هيتجز

 نيا در. دهد يم قرار ريتأث تحت را محصول يينها تيفيك كه باشد يم كمپوست هيته مرحله نيمهمتر

 اساس بر. شونديم ليتبد) هوموس( داريپا يآل مواد به هيتجز روند يط از پس داريناپا يآل مواد مرحله
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 هيتجز اتيعمل تحت هوموس يآل كربن% 10 حداقل ليتبد تا ستيبا يم يديتول كود شده انجام مطالعات

  .برخوردارند يمتفاوت هيتجز تيقابل از دهنده ليتشك باتيترك اساس بر يشهر يها زباله. رديگ قرار

  Aerobic يهواز هيتجز -1- 2

 ياصل ومحصوالت كنند يم تيفعال ژنياكس حضور در تنها سميكروارگانيم يها گونه صورت نيا در

 هيتجز در. است شده تيتثب هوموس شكل به يآل ومواد گرما آب، كربن، دياكس يد يكيولوژيب سميمتابول نيا

  .گردند يم هيتجز اتيعمل عيتسر باعث آب و ژنياكس وجود يهواز

  Anaerobic يهواز يب هيتجز -2- 2

 يينها محصوالت. ندارند ژنياكس وجود به يازين تيفعال يبرا سميكروارگانيم يها گونه حالت نيا در

 يمولكول وزن با يآل يدهاياس مانند يشماريب واسط حد ومواد كربن دياكس يد متان، زين سميمتابول نيا

  .است نييپا

 در مواد از يكمتر يانرژ يهواز كمپوست به نسبت يتوجه قابل بطور يهواز يب كمپوست نديفرآ

-يم ديتول ييبدبو محصول واسط حد يآل ييايميش مواد ديتول ليدل به روند نيا در كند، يم آزاد هيتجز حال

  .رنديگ يم بهره يهواز نديفرآ از كمپوست ديتول يكيمكان يستمهايس تمام باًيتقر ليدل نيهم به. شود

  كمپوست بلوغ و دنيرس - 3

 كامل تثبت و شده هيتجز كمپوست ينگهدار: از عبارتست كمپوست داشت اي Curing اتيعمل

 رطوبت ژن،ياكس درصد ،pH  مانند ييشاخصها. مناسب تيفيك با يمحصول آوردن بدست يبرا يآل مواد

 ديتول از پس فوراً تازه كمپوست كه يصورت در. دارند يبسزائ ريتأث دوره نيا طول بر ذرات يا اندازه عيوتوز

 اديز N/C ونسبت رشد طيمح ييايميش طيشرا يناگهان و ديشد رييتغ بعلت نشده تيتثب مواد شود، مصرف

 است بو يدارا هنوز تازه و نارس كمپوست گريد طرف از. كنند يم وارد بيآس اهيگ به يسم باتيترك ديتول و

  .كاهد يم يشهر سبز يفضاها در آن تيمطلوب از كه
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  بازار به عرضه جهت يفرآور -4

 كه شده ديتول كمپوست محصول، يپسند بازار و  تيمطلوب شيافزا يبرا معموالً مرحله نيا در

 مواد نظر از يمشتر سفارش با لزوم صورت در و شوديم الك مجدداً و شده خرد است دانه درشت معموالً

  .گردد يم يبند بسته تينها در و شود يم يساز يغن ييغذا

  

  :تشريح فرآيند توليد طرح مورد بررسي  - 5

  :گردد به طور كلي فرآيند توليد كود كمپوست به شرح زير خالصه مي

  فرآيند جداسازي پسماند  - 1

  فرآيند تخمير - 2

  فرآيند دانه بندي كود  - 3

  بسته بندي  - 4

  .در ادامه  به تشريح هريك از مراحل فوق پرداخته شده است 

  فرآيند جداسازي پسماند - 1

خودروهاي حمل زباله، پسماندهاي جمع آوري شده را روزانه به محل پروژه انتقال و پس از توزين  •

پسماندهاي مخلوط به وسيله يك . تخليه مي نماينددر يك محوطه محصور در كنار سوله توليد 

نقاله زنجيري جهت انتقال زباله از قيف (دستگاه لودر به داخل قيف ورودي تخليه ميگردد، اسلت 

در ابتداي خطوط . زباله را وارد خطوط جداسازي مي نمايد)  ورودي به ابتداي خط جداسازي

است كه توسط كارگر كيسه هاي زباله پاره مي شود جداسازي نوار نقاله اجسام حجيم نصب گرديده 

 .تا جداسازي پسماندهاي آلي در دستگاه سرند بهتر انجام گيرد

انتهاي نوار نقاله جداسازي به قسمت مخزن دستگاه سرند متصل مي شود و پسماندها را در داخل  •

 80سمت الك دوار پسماندها از داخل مخزن سرند به طور منظم به ق. مخزن سرند تخليه مي نمايد

 .ميليمتر هدايت مي شوند
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پسماندهاي آلي را % 70درصد از كل پسماندها كه حداقل  55بستگي به نوع مواد آلي، حدود  •

توسط يك %) 45(گردد سپس خروجي پس سرندي دهد از سرند اول جداسازي ميتشكيل مي

زباله از اين نوار نقاله مقداري طي عبور . شوددستگاه نوار نقاله به دستگاه سرند دوار هدايت مي

گردد توسط تعدادي كارگر اند و موجب كاهش كيفيت كود ميشيشه كه از منافذ سرند عبور كرده

سپس انتهاي نوار نقاله افقي به يك نوار نقاله مايل متصل و خروجي اين نوار به . گرددجداسازي مي

ديگر جايگزين شده و در محل  يك كمپرسي متصل است پس از پرشدن هر كمپرسي يك كمپرسي

 .سايت تخمير تخليه مي گردد

دو نوار نقاله دستگاه سرند مجهز به سيستم مغناطيسي مي باشد و فلزات آن قبل از انتقال به  •

 %) 09/1(كمپرسي يا انتقال به روي نوار نقاله يا دستگاه سرند ثانويه جداسازي مي شود 

آن مواد % 15براساس تجربه . (ميليمتر است 80از  خروجي پس سرندي دستگاه سرند كه درشت تر •

مواد ريز آن كه بيشتر مواد آلي است با مقداري . وارد دستگاه سرند دوار مي شود) آلي مي باشد

از البالي ديسك ها به سمت پايين دستگاه ، بر روي نوار نقاله اي افقي تخليه و از %) 20(ناخالصي 

 .يك كمپرسي جهت تخليه به سايت تخمير متصل است آنجا توسط يك نوار نقاله ديگر  به

%) 20(پسماندهاي درشت، كيسه هاي پالستيك و منسوجات مرطوب و آغشته به مواد آلي هستند  •

در هنگام عبور از روي دستگاه فالور ديسك و به نوار نقاله انتهاي خط جهت جداسازي دستي 

 .هدايت مي شود

بر روي يك نوار نقاله جداسازي در حال حركت %) 24(پسماندهاي خروجي دستگاه سرند دوار  •

هدايت مي شود در ضمن حركت به وسيله تعدادي كارگر از روي نوار نقاله پسماندهاي قابل بازيافت 

، مواد بازيافتي، پالستيك، شيشه و ساير  Petمقداري مقوا مرطوب و مواد آلي درشت ، %) 4(

كه . ماندپس سرندي باقي مي% 18نتيجه حدود هم منسوجات مرطوب، در % 2جداسازي مي شود 

شود و توسط كمپرسي جهت دفن بهداشتي به وارد دستگاه پرس شده و كاهش حجم داده مي

 .گرددجايگاه دفن منتقل شده و دفن مي
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  فرآيند تخمير و دانه بندي كمپوست  -2

زء روشهاي مي باشد كه ج) هوازي(روش استفاده شده جهت تخمير كود، روش بيومكانيكال 

. بيولوژيكي براي امحاء زبالهاست و بر مبناي تجزيه بيوشيميايي مواد آلي انجام مي گيرد-مكانيكي

  .پسماندهاي آلي تفكيك شده با خودرو در محل تخمير به صورت مجزا تخليه مي گردد

به بر روي هر خط تخمير پسماندهاي الي به صورت سه گوش . تخمير در فضاي باز انجام مي گيرد •

تن  350روزانه در مجموع حدود . متر توده مي گردد 150متر و طول  8/1متر، ارتفاع  5/4عرض 

توده تشكيل  2پسماندهاي آلي تفكيك شده در محل طرح به محل سايت تخمير در محل انتقال و 

 .مي گردد

عمل  .انجام مي گيرد) همزن(عمل هوادهي توده ها با بر نامه ريزي به وسيل دستگاه ويندرو  •

هوادهي به اين روش است كه پره هاي دستگاه همزن با حركت مخصوص دو طرفه خود به سمت 

داخل پسماندهاي بخش خارج توده را به قسمت داخلي و قسمت داخلي را به قسمت خارجي بر 

-متر عقب تر از پشت تخليه مي 3زند و در همين حال بخش مخلوط شده را گرداند و به هم ميمي

 .كند

هاي پسماند در ابتدا توسط دستگاه همزن سيار ، روزانه هوادهي مي شود و پس از آن هفتگي  توده •

 .هوادهي مي گردد

ها و باكتري(عمل هوادهي موجب مي گردد كه اكسيژن الزم در اختيار ميكروارگانيسم هاي هوازي  •

انرژي خود از ارزش  موجود در پسماندها قرار گيرد همچنين ميكروارگانيسم ها براي تامين) هاقارچ

ها درجه را در توده 70الي  60هاي غذايي موجود در پسماندها استفاده مي كنند و گرماي مناسب 

و  هاباكتري(اين حرارت موجب عمل تخمير يا پاستوريزاسيون پسماندها مي گردد. نمايندايجاد مي

 )بردهاي مضر موجود در پسماندها را از بين ميميكروب

كامل موجب غير هوازي شدن فرآيند، در نتيجه باعث توليد گازهاي ناخواسته مانند عدم هوادهي  •

 .متان و آمونيوم كه منشاء بو مي باشند را مي گردد
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بار هوادهي توده ها تكرار مي  12الي  8روز ادامه دارد، حداقل 90الي  56در طول دوره تخمير كه  •

تمام رسيد بيو كمپوست حاصل آماده سرند مي هفته كه عمليات تخمير به ا 12پس از حدود . گردد

 .گردد

در پشته هاي جمع آوري شده لوله هايي عمودي تعبيه خواهد شد كه گازهاي توليدي را به باال  •

 .منتقل نموده و از آنجا توسط مشعل سوزانده مي شوند

رت پشته ميليمتر دانه بندي و مجدد به صو 15به وسيله دستگاه سرند % 15كمپوست آماده ابتدا  •

ميليمتر جهت  10بار هوادهي به عنوان كمپوست آماده با سرند  4هفته  8قرار گرفته و پس از 

 .تن كود در روز توليد مي گردد 50بازاريابي،دانه بندي مي گردد در مجموع حدود 

شيرابه هاي حاصل از پسماندها را در سطح تخمير جمع آوري و به روش استفاده از حوضچه هاي  •

يزار تصفيه بيولوژيكي نموده و سپس به عنوان افزايش رطوبت در توده هاي تخمير مورد تخمير ن

استفاده قرار مي گيرد با توجه به حجم شيرابه ها در صورت تامين بودجه يك واحد بيو گاز براي 

 .تصفيه شيرابه ها پيش بيني مي گردد

مشخص شود رطوبت مناسب دستگاه همزن مجهز به سيستم شبكه آب پاش مي باشد، هنگامي كه  •

در توده تخمير موجود نيست از شبكه پخش آب دستگاه همزن استفاده مي شود يعني همزمان با 

 .هوادهي توده ها،توده آب پاشي و افزايش رطوبت صورت مي گيرد

مرتباً درجه حرارت، ) هواسنج، دماسنج و رطوبت سنج(در طول مدت تخمير بايد به وسيله ابزارهاي •

چنانچه حرارت يا رطوبت كم باشد بايد عمل . كسيژن توده هاي كمپوست كنترل شودرطوبت و ا

 .هوادهي و افزايش رطوبت انجام پذيرد

 .پس از عمليات تخمير دانه بندي كود توسط خط كود نرم انجام مي پذيرد •
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  تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي -4

ارگانيك از روشهاي بيوتكنولوژي و يا از مواد با ارزش بطور كلي در فرآيندهاي متفاوت جهت توليد كودهاي 

هاي سربار توليد افزايش خواهد يافت و اين بار باعث كاهش شود كه در هر دوحالت هزينهباال استفاده مي

البته الزم بتوضيح است كه در روشهايي كه در فرآيندهاي . شودقدرت رقابت پذيري با محصوالت مشابه مي

گردد، نه تنهاكيفيت كود حاصله باالتر است بلكه قدرت استحصال كودهاي مختلف تهيه مي بيوتكنولوژي كود

اي نيز ها بسيار گران قيمت و دانش فني پيچيدهآيد ولي اين روشجهت موارد استفاده گوناگون بدست مي

مواد اوليه ارزان و  بنابراين با توجه به اينكه در طرح موجود از. دارند كه بايد از منابع خارجي تامين گردد

سرمايه گذاري به نسبت پايين قيمت محصولي با ارزش افزوده مناسب و مورد نياز يكي از صنايع پر رونق 

هاي توليد كود از جايگاه خوبي برخوردار آيد، اين طرح نسبت به طرحبدست مي) صنعت كشاورزي(كشور 

  . است

  

   :ثابت گذاريسرمايه حجم برآورد اقتصادي، ظرفيت حداقل تعيين و بررسي -5

 انجام گذاري سرمايه از مناسب برداري بهره بر عالوه صنعتي واحدهاي براي توليد بهينه ظرفيت

يك  مستلزم صنعتي واحدهاي احداث كه آنجا از .بود خواهد مناسب سود حصول جهت در شده، عاملي

- مي غيرممكن را ح طر آوري سود پايين خيلي ظرفيتهاي انتخاب لذا است، اوليه ثابت گذاري سرمايه

 ممكن است كه است زيادي اوليه سرمايه تامين مستلزم باال خيلي ظرفيتهاي انتخاب ديگر طرف از .سازد

 .باشد نداشته منطقي توجيه ... و صاردات شرايط بازار، نياز گرفتن نظر در با

 بر بازار برررسي كننده تعيين عوامل از يكي توليد اقتصادي ظرفيت حداقل تعيين در بنابراين

         و تجهيزات نوع ديگر، كننده تعيين عامل.  است احداث دست در و فعال واحدهاي توليد اساس ظرفيت

 بر طرح اين در توليد اقتصادي ظرفيت اينرو از .ميباشد بخش اين در گذاري سرمايه حجم و آالت ماشين

        فروشنده شركتهاي و داخلي توليدكنندگان تجربيات با آن تطبيق و موجود جهاني اساس اطالعات

  .طرح محاسبه گرديده است زير براي محصوالت اسمي ظرفيت هاي آالت، ماشين
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  واحد  ظرفيت  نام محصول  رديف

  تن  12.000  كود گرانوله  1

  تن  6.000  2كود درجه   2

  تن  32.000  *زباله خشك  3

  .باشدمي ...، آهن، آلومينيوم، شيشه و نان خشك و petزباله خشك شامل كاغذ و مقوا، پالستيك، نايلون، *

  و مطالعات فني مشخصات هزينه هاي سرمايه گذاري طرح
  

  زمين  -1-5

گردد ولي با متر مربع برآورد مي 15000زمين مورد نياز براي نصب ماشين آالت و تهيه كود حدود 

اين طرح در نزديكي مراكز  شود، پيشنهاد ميباشداينكه جهت اجراي طرح نياز به دپوي زباله ميتوجه به 

تعبيه شده براي زباله در استان اجرا گردد تا دسترسي به مواد اوليه آسان بوده و از طرفي قوانين زيست 

ها انجام گردد و مواد ها بايد در محل دپوي آندر غير اين صورت جداسازي زباله محيطي نيز رعايت گردد

   .اوليه به محل طرح در يكي از شهركهاي استان منتقل شود كه در اين صورت زمين كمتري مورد نياز است

  

  مشخصات زمين طرح  - جدول 

 شرح
  بهاي هر

 )ريال(متر مربع
  )متر مربع(مساحت 

 )ميليون ريال(هزينه

 جمع نياز مورد انجام شده

 300/- 300/-  0/-  15000 20000/- زمين
 

  سازي  محوطه -2-5

باشد بنابراين محوطه سازي براي ها مياي از زمين مربوط به دپوي زبالهبا توجه به اينكه بخش عمده

  .متر درنظر گرفته شده است 1500گيرد كه معادل صورت ميتوليد بخش اصلي 
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  سازي در طرح  هزينه محوطه - جدول 

  واحد  مقدار شرح
  انجام شده

 )ميليون ريال(

  مورد نياز

 )ميليون ريال(

  جمع

 ميليون ريال

  90  90  0/-  مترمربع  4500  عمليات ديوار كشي و نرده گذاري 

 40 40  0/-  مترمربع  220 جدول  گذاري  محوطه

 140 140  0/-  مترمكعب  400 گودبرداري و خاكبرداري

 150 150  0/-  مترمربع  1500  خاكبرداري وتسطيح

 90 90  0/-  مترمربع  6000 آسفالتزيرسازي و 

 8 8  0/-  مترمربع  2300 فضاي سبز

 10 10  0/-  باب  1 درب ورودي

 200 200  0/-  -  - روشنائي محوطه

 728 728  0/-  -  - جمع

 

  

  ساختمان -3-5

   طرح هاي ساختمانمشخصات   –جدول

  ريال ميليون: مبالغ

  

 شرح

  مساحت

 )متر مربع(

  واحد بهاي

 )ريال هزار(

  شده انجام

30/9/88 

 جمع نياز مورد

 1.680/ -  1.680/ -   0/-  2.800 600  سالن جداسازي و تفكيك زباله

 420/ -  420/ -   0/-  2.800 150  سالن توليد كود نرم

 224/ -  224/ -   0/-  3.200 70  آزمايشگاه

 75/ -  75/ -   0/-   2.500  30  موتورخانه

 210/ -  210/ -   0/-  3.000 70  ساختمان پست برق

 switch gear  38  3.000   -/0   - /114  - /114ساختمان 

 224/ -  224/ -   0/-  3.200 70  كارواش

 66/ -  66/ -   0/-  3.000 22 ساختمان باسكول

 384/ -  384/ -   0/-  3.200 120  ساختمان اداري

 90/ -  90/ -   0/-   3.000 30 ساختمان استراحتگاه نگهباني

 96/ -  96/ -   0/-   3.000  32  ساختمان نگهباني

  150/ -   150/ -   0/-   __  __  قيف تغذيه ورودي سالن پردازش 

 3.733/ -  3.733/-  0/-  -  _ جمع
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  توليد آالت ماشين و تجهيزات هزينه و ليست -4-5

  و تجهيزات خط توليد در طرح آالت  جدول هزينه ماشين

 ميليون ريال هزينه هاي ريالي به

ف
دي
ر

  

 شرح
انجام شده تا 

30/9/89  

  تا تكميل مورد نياز

هزينه هاي مورد  جمع كل

  )يورو(نياز ارزي

هزينه هاي 

مورد نياز 

  ريالي 

جمع مورد نياز 

  )ميليون ريال(

  9.663/ -   9.663/ -  5.220/ -   313.100/ -  0/ -   ماشين آالت و تجهيزات خط   1
  260/ -   260/ -   260/ -  0/ -  0/ -   هزينه هاي نصب و راه اندازي  2

3  
ارزش افزوده ماليات بر 

فقط (تجهيزات ساخت داخل 
  )بخش مورد نياز

 - /0  - /0  - /56   - /56   - /56  

4 

درصد ارزش هزينه هاي ارزي   3
به عنوان هزينه حمل خارجي 
  براي تجهيزات خريد ارزي 

 - /0  - /0  - /133   - /133   - /133  

5  

درصد ارزش هزينه هاي ارزي  2
بابت ثبت سفارش گشايش 
اعتبار حمل داخلي بيمه و 

  ترخيص و گمرك 

 - /0  - /0  - /89   - /89   - /89  

  10.201/ -  10.201/ -  5.758/ -  313.100/ -  0/ -  جمع 

سايت بانك صنعت و  مĤخذ. (ريال در نظر گرفته شده است 14191معادل 1389/ 13/11نرخ برابري يورو با ريال در تاريخ * 

  )معدن
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  هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي -5- 5

 از موارد، يك هر براي شده استعالم قيمتهاي شده و آورد بر تاسيسات و تجهيزات اساس بر

  .است شده جدول زير برآورد در تاسيسات اين نياز مورد گذاري سرمايه

  هاي تأسيسات در طرح  هزينه –جدول

  ميليون ريال: مبالغ

 شرح فيرد

 شده انجام

  30/9/89تا 
 كل جمع نياز مورد

 1.138/ -  1.138/ -  0/ -  برق 1

 550/ -  550/ -  0/ -  آب 2

 150/ -  150/ -  0/ -   گازرساني ساتيتاس  3

 70/ -  70/ -  0/-  گرمايش و سرمايش و تهويه سيستم 6

 70/ -  70/ -  0/-  حريق اطفاء و اعالم سيستم  7

 10/ -  10/ -  0/-  ارتباطات 8

 4000/-  4000/-  0/-   فاضالب 9

  110/ -   110/ -  0/-   باسكول 10

 6.098/ -  6.098/ -  0/ -  جمع 

  

  هزينه وسايل حمل و نقل -6-5

ميليون ريال بابت  1100/- كارخانه مبلغ  خارجبه منظور رفع  نيازهاي انتقال مواد و كاال به داخل و 

  .خريد وسايط ذيل پيش بيني شده است 

 واحد )مشخصات(شرح 
  /تعداد

 مقدار
 انجام شده

  موردنياز
 ميليون ريال

  جمع
 ميليون ريال

 400/- 400/- 0/- 1 دستگاه گازوئيلي تن  5 ليفتراك

  700/-  700/- 0/- 1 دستگاه  كمپرسي

 1100/- 1100/- 0/- - - جمع 

  

  تجهيزات و وسايل اداري و خدماتي - 7-5

خريد تجهيزات و وسايل اداري و خدماتي از جمله اثاثه اداري، لوازم آشپزخانه، تلفن، زيراكس،  جهت

برآورد شده  ميليون ريال 150مبلغ ... فكس، كامپيوتر، چاپگر، وسايل نظافت و آبدارخانه، تجهيزات بهداري و 

  .است
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  و كارگاهي تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي - 8-5

  :زير  برآورد شده است مورد نياز طرح به شرح جدول و كارگاهي آزمايشگاهيتجهيزات و وسايل 

 )مشخصات(شرح 
  /تعداد

 مقدار

انجام 

 شده

  مورد

  نياز

 )ميليون ريال(

  جمع

 )ميليون ريال(

 3/3 3/3 0/- كالً تجهيزات كامل آزمايشگاه

 8/1 8/1 0/- دستگاه 1 ليتري 55اون 

  2/2  2/2 0/- دستگاه 1  انكوباتور

  5/7  5/7 0/- دستگاه 1  اتوكالو

 5/2 5/2 0/- دستگاه 1 اّب مقطر گيري

 5/5 5/5 0/- دستگاه 1 هود 

 2/8 2/8 0/- دستگاه 1 همزن مغناطيسي هايدولف

PH 13/- 13/- 0/- دستگاه 1  متر روميزي 

 5/4 5/4 0/- دستگاه 1 خانه 8بن ماري جوش 

 5/6 5/6 0/- دستگاه 1 )001/0(ترازو

 8/9 8/9 0/- دستگاه 1 سانتريفوژ

  25/-  25/-  0/-  كالً  تجهيزات كارگاهي

 8/89 8/89   جمع

  

  هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده  -5- 9

مازاد  طي دوره اجراي عمليات ساخت و ساز و تجهيز    هايبه منظور جلوگيري از تحميل هزينه 

و  درصد از كل هزينه هاي ريالي 5طرح به دليل تغييرات احتمالي  در هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت حدود 

ميليون ريال بعنوان هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده   1031/-معادل   هاي ارزيدرصد از هزينه 3

  . لحاظ شده است 
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  برداري  هاي قبل از بهره هزينه -10-5

  ميليون ريال : ارقام  

 جمع مورد نياز  انجام شده شرح رديف

 134/- 134/- 0/- سيس شركت ، ثبت و افزايش سرمايه و تسهيالت  أت 1

2 
ــه و قبــوض، كــارمزد هزينــه و بيمــه  هــاي دفترخان

 تسهيالت
-/0 -/200 -/200 

  100/-  100/-  0/-  هزينه تهيه  طرح توجيهي   3

 10/- 10/- 0/- مسافرت و بازديد ، ماموريت و اقامت  4

 75/- 75/- 0/- آموزش و توليد آزمايشي  5

 26/- 26/- 0/- ساير 6

 545/- 545/-  0/- جمع

  

هزينه هاي اياب و ذهاب، پست و تلفن، قبوض آب و برق، هزينه هاي نوشت افزار : ساير عبارتند از* 

، هزينه هاي پذيرايي، هزينه هاي اجاره محل و تجهيزات دفتري، پيك، سوخت وسائط نقليه، كتب و نشريات 

  متفرقه  و

  :گذاري طرح هاي سرمايه هزينه -11-5

انواع طرح تاسيس به منظور احداث واحد صنعتي توليد  ،كل هزينه هاي سرمايه گذاري

واقع در  مترمربع  15000تن در زميني به مساحت حدود  30000به ظرفيت اسمي ساليانه كود 

هاي جمع اردبيل در يكي از شهركهاي صنعتي استان يا در زميني در نزديكي مكان شهرستان

  . برآورد شده استآوري زباله 

لغ  بتوليد، ممورد نياز طرح جهت خريد ماشين آالت و تجهيزات كل هزينه هاي ارزي 

  .درصد سرمايه گذاري ثابت طرح مي باشد 19ميليون ريال و حدود  4443/- معادل  يورو 313100

و  تجهيز كارخانه ،طرح از بابت هزينه هاي ساخت و ساز و ارزي كل هزينه هاي ريالي

  .ميليون ريال برآورد شده است 23976/- مبلغ هزينه هاي قبل از بهره برداري
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  گذاري طرح هاي سرمايه هزينه -جدول 
  

 شرح
  انجام شده

29/12/84  

 نيازمورد 
  جمع كل

 ميليون ريال
1ارزي

 
 مورد نياز ريالي

  جمع مورد نياز

 معادل ريالي دالر وروي ميليون ريال

 300/- 300/- 300/- 0/- 0/- 0/-  0/- زمين - 1

 728/- 728/- 728/- 0/- 0/- 0/-  0/- محوطه سازي -2

 3733/- 3733/- 3733/- 0/- 0/- 0/-  0/- ساختمان - 3

 10201/- 10201/- 5758/- 4443/- 0/- 313100/- 0/- تآالت وتجهيزا ماشين - 4

 6098/- 6098/- 6098/- 0/- 0/- 0/- 0/- سيسات أت -5

 1100/- 1100/- 1100/- 0/- 0/- 0/- 0/- وسائط نقليه  - 6

 150/- 150/- 150/- 0/- 0/- 0/- 0/- تجهيزات و وسايل اداري و خدماتي - 7

 90/- 90/- 90/- 0/- 0/- 0/- 0/- و كارگاهيتجهيزات و وسايل آزمايشگاهي  -8

 1031/- 1031/- 1031/- 0/- 0/- 0/- 0/- بيني نشده  متقرقه و پيش -9

  545/-  545/- 545/- 0/- 0/- 0/-  0/- برداري  هاي قبل از بهره هزينه - 10

 23976/- 23976/- 19533/- 4443/- 0/- 313100/- 0/- گذاري ثابت  هاي سرمايه هزينه كل جمع

                                                 
١
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   مصرفي ساالنه  بندي اوليه، كمكي و بسته دموابرآورد  -6

  :مواد اوليه و كمكي به شرح جدول زير مي باشد تامينكل هزينه مورد نياز جهت 

   يبند بسته و يكمك ه،ياول مواد  –جدول

 محل تامين  واحد شرح رديف

ميزان مصرف 
در هر واحد 
  محصول

توليد ساليانه 
 محصول

  مصرف ساليانه

 الف
مواد اوليه و 

 :كمكي
      

 تن  زباله خانگي 1
شهرستان 
 اردبيل

2/6 18.000 111.600 

2 
كيسه چند اليه 
 براي بسته بندي

هزار 
  عدد

  900/ - 18.000  0.05  داخلي

  

  برنامه توليد و فروش طرح -7

هاي از محصوالت طرح با توجه به محاسبات انجام شده براي رسيدن به ظرفيتميزان توليد هر يك 

  .عملي بشرح جدول زير مي باشد

   طرح توليد برنامه بيني پيش –جدول

  سال درتن  برحسب ريمقاد                                                                                         

  سال
 شرح 

  ماهه سالشش 

 1391 

  سال

1392 

  سال

 1393 

  مبنا سال

1394 

 ظرفيت از استفاده درصد
 عملي

80  90  100  100  

     :طرح توليدات

  12.000  12.000  10.800/-   4.800/-  )سال/تن(كود گرانوله  - 
/ تن( 2كود درجه  - 

  )سال
 -/2.400   -/5.400  6.000  6.000  

  18.000  18.000  16.200/-   7.200/-   جمع توليدات  - 
  32.000  32.000  28.800  12.800  زباله خشك شامل   - 

  

مي  . . .، آهن، آلومينيوم، شيشه و نان خشك و petزباله خشك شامل كاغذ و مقوا، پالستيك، نايلون، *
  . باشد
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   طرح فروش متيق و ديتول برنامه - جدول

  الير ونيليم: ارقام

                                        

   سال

  شرح

  قيمت واحد

  واحد/ريال

  سال

 1391 

  سال

1392 

  سال

 1393 

  مبنا سال

1394 

      محصوالت فروش

كود گرانوله  - 
 )سال/تن(

1.500.000 
 -/7.200  -/16.200  -/18.000  -/18.000 

 2كود درجه  - 
  )سال/ تن(

300.000  
 -/720  -/1.620  -/1.800  -/1.800 

زباله خشك   - 
  )سال/ تن(

1.200.000  
 -/15.360  -/34.560  -/38.400  -/38.400 

 58.200/-  58.200/-  52.300/-  23.200/-  -  كل فروش

به  روز در ساعته 8 كاري نوبت در دو كه ميباشد سال در روز 365 واحد اين در كاري روزهاي تعداد

  .ميباشد مشغول فعاليت

  پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح – 8

استان اردبيل با توجه به درخواست شركت شهركهاي صنعتي استان، محل انتخابي براي انجام پروژه 

در نظر گرفته شده است و با توجه به استعدادهاي استان در زمينه توليد انواع محصوالت كشاورزي و 

  .  اي طرح باشددسترسي آسان به مواد اوليه جهت توليد كودهاي ارگانيك ميتواند مكان مناسبي براي اجر

  : قيمت فروش محصوالت طرح -9

  .باتوجه به استعالم هاي انجام شده قيمت فروش محصوالت طرح به شرح جدول زير ارائه ميگردد

 )كيلوگرم/ ريال (قيمت  نام محصول

 1.500 كود گرانوله 

  300   2كود درجه 

  1.200  زباله خشك  
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  هزينه هاي توليد - 10

  . درصد ظرفيت عملي بشرح جدول زير محاسبه شده است 100 براساسكل هزينه هاي توليد طرح 

  هاي توليد در طرح  جدول هزينه

  ارزي شرح

 )هزار دالر(

  هزينه ريالي معادل ريالي

  )ميليون ريال(

  هزينه كل

 )ميليون ريال( 

 33570/- 33570/- 0/- 0/- و بسته بندي مواد اوليه و كمكي

 1635/- 1635/-  0/-  0/-  انرژي

  1413/-  1413/- 0/- 0/- هزينة تعمير نگهداري

  4592/-  4592/- 0/- 0/-  حقوق و مزاياي پرسنل توليدي

 2473/- 2473/- 0/- 0/-  توليد پيش بيني نشده

  1833/-  1833/- 0/- 0/- اداريحقوق و مزاياي پرسنل 

  2359/-  2359/- 0/- 0/- استهالك

 47875/- 47875/- 0/- 0/- جمع كل

  

   :مصرفي اوليه مواد هزينه
   يبند بسته و يكمك ه،ياول مواد  –جدول

 محل تامين  واحد شرح رديف

ميزان مصرف 
در هر واحد 
  محصول

توليد ساليانه 
 محصول 

  مصرف ساليانه 
  قيمت
  واحد
  ر.م

  هزينه كل
  ر.م

           :مواد اوليه و كمكي الف

 تن  زباله خانگي 1
شهرستان 
 اردبيل

2/6 18.000 111.600 0.3  - /33.480  

2 
كيسه چند اليه براي 

 بسته بندي

هزار 
  عدد

  90/ -  0.1  900/ - 18.000  0.05  داخلي

  33.570/-   -   -   -   -   -   -   جمع  

ريال  300الزم به ذكر است كه زباله جمع آوري شده از سطح شهر كه در محل طرح تخليه مي گردد به ازاي هر كيلو گرم 

  .در بر خواهد داشتهزينه 
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  هزينه آب، برق ، سوخت و ارتباطات 

  جدول هزينه هاي آب، برق و سوخت مصرفي كارخانه

 واحد شرح رديف

  ميزان

مصرف در 

 ساعت

ميزان 

مصرف در 

 هر شيفت

تعداد 

شيفت 

 در روز

تعداد روز 

كاري در 

 سال

هزينه هر 

واحد مصرف 

 به ريال

  هزينه مصرف

  ساالنه

 )ميليون ريال(

 867/- 450 365 2 2640 330 كيلووات ساعت برق مصرفي  1

 - - - - - - مترمكعب آب مصرفي  2

 960/- 1500 100 2 3200 400 ليتر گازوئيل  3

  408/-  700  365  2  800  100  مترمكعب  گاز  4

 30/ - - 300 - - - دقيقه/پالس ارتباطات  5

 1.635/ - - - مجموع هزينه انرژي مورد نياز 

  

  حقوق و دستمزد 

نفر در كادر    14  گردد كه از اين تعداد نفراشتغال ايجاد مي   54   با اجراي طرح مورد گزارش براي

   .ي فعاليت خواهند كرداداري و مابقي در كادر توليد

  جدول حقوق و دستمزد پرسنل اداري

 سمت
  تعداد

 )نفر( 

  حقوق ماهيانه

 )هزار ريال( 

  حقوق ساليانه 

 )ريالميليون (

 240/ -  20.000 1 مديريت

  144/ -   12.000  1  مدير اداري

  144/ -   12.000  1  مدير فروش 

  120/ -   1.000  1  مدير حسابداري

 108/ -   4500 2 حسابدار

 168/ -  3.500 4 كارمند اداري 

  77/ -   3.200  2  منشي

 77/ -   3.200 2 خدمات 

 1.078/ -  -   14 جمــع

  755/ -  %)70...(و حق بيمه و مزايا و پاداش

  1.833/ -  جمع كل
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  جدول حقوق و دستمزد پرسنل توليد

 سمت

 )نفر(تعداد 
  حقوق ماهيانه

 )هزار ريال(

  حقوق ساليانه

ميليون ( 

 )ريال
  كل  شيفت  تعداد

 180/ -  15.000/ -  1 1 1 مدير كارخانه

 240/-  10.000/ -  2 2 1 سرپرست خط توليد 

 108/ -   4500/ -   2  2  1  تكنسين مكانيك

 108/ -   4500/ -   2  2  1  تكنسين برق

 1.080/ -   4500/ -  20 2 10 كارگر جهت تفكيك

 96/ -  4.000/ -  2 2 1 راننده ليفتراك

 192/ -  4.000/ -   4  2  2  راننده كمپرسي

 96/ -  4.000/ -   2  2  1  راننده لودر

 42/ -   3.500/ -   1  1  1  تكنيسين آزمايشگاه

 154/ -  3.200/ -  4  2 2 نگهبان

 2.296/ -  -  40 جمــع

 2.296/ -  %)100...(حق بيمه و مزايا و پاداش و

  4.592/- جمع كل

  

  

  تعمير و نگهداري
  تعمير و نگهداريجدول هزينه هاي 

 شرح رديف
ميزان سرمايه 

 گذاري
 درصد 

  هزينه كل

 )ميليون ريال(

 89/- 2 4461/- محوطه سازي و ساختمان 1

 408/-  4 10201/- ماشين آالت 2

 610/- 10 6098/- تاسيسات و انشعابات 3

 220/- 20 1100/- وسائط نقليه 4

 15/- 10  150/- لوازم و اثاثه اداري 5

 9/-  10  90/- و كارگاهي لوازم آزمايشگاهي 6

  62/-  6  1031/- گذاري پيش بيني نشده  سرمايه 7

 1413/- جمع
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  هزينه استهالك 
  استهالكجدول هزينه هاي 

 شرح رديف
ميزان سرمايه 

 گذاري

درصد 

 استهالك

  هزينه كل

 )ميليون ريال(

 312/- 7 4461/- محوطه سازي و ساختمان 1

 1020/-  10 10201/- ماشين آالت 2

 610/- 10 6098/- تاسيسات و انشعابات 3

 275/- 25 1100/- وسائط نقليه 4

 30/- 20  150/- لوازم و اثاثه اداري 5

 9/-  10  90/- و كارگاهي لوازم آزمايشگاهي 6

  103/-  10  1031/- گذاري پيش بيني نشده  سرمايه 7

 2359/- جمع

  

  توليديهزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده 

 استثناي هزينه استهالكميليون ريال به  2473/-توليد معادل  هزينه هاي كل درصد از 6حدود 

بيني نشده توليد طي سالهاي مختلف بهره برداري در نظر گرفته شده بعنوان هزينه هاي متفرقه و پيش 

  .است

  وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني -11

برخوردار نباشند، دچار مشكالتي در فرآيند توليد  دولتيچنانچه واحدهاي توليد از حمايتهاي 

از آنجا كه واحدهاي جديد در سالهاي ابتدايي راه اندازي در ظرفيت كامل توليد ندارند، لذا . خواهند شد

بنابراين براي بقا در ميدان . حاشيه سود آنها پايين خواهد بود و نقدينگي واحد در وضعيت مطلوبي قرار ندارد

از طرف ديگر بايد دولت از واحدهايي كه داراي قدمت چندين ساله بوده . ه حمايتهاي مالي دارندرقابت نياز ب

و در بازارهاي جهاني تا حدودي نفوذ پيدا كرده اند، حمايت كرده و براي تسهيل و آرامش خاطر آنها به 

  :انجام دهد عبارتند از حمايت هايي كه دولت ميتواند در اين زمينه. راحتي در بازارهاي جهاني بفروش برسد

  

  



  

- ٥١  - 

 

  :و مقايسه با تعرفه هاي جهاني) محصوالت و ماشين آالت(حمايت تعرفه گمركي  -1-11

اين ماشين آالت . در اغلب واحدهاي توليدي بخشي از ماشين آالت از خارج از كشور تامين ميشود

حقوق گمركي كه در حال  .پس از تستهاي اوليه و عدم مشكالت فني از طريق گمرك وارد كشور خواهند شد

از طرف . درصد ميباشد 4درصد و لوازم جانبي آن  10حاضر براي اينگونه ماشين آالت وجود دارد حدود 

ديگر واحدهاي توليدي كه محصوالت آنها به خارج از كشور صادر ميشود، مستلزم پرداخت حقوق گمركي 

ندگان داخلي به امر صادرات مشوقهايي براي خوشبختانه در سالهاي اخير براي ترغيب توليد كن. نميباشند

  .آنها تصويب شده است كه باعث افزايش حجم صادرات در بخشهاي مختلف گرديده است

  :بانك ها و شركت هاي سرمايه گذاري) واحدهاي موجود و طرحها(حمايتهاي مالي  -2-11

مدت براي ساخت و  يكي از مهمترين حمايتهاي مالي براي طرح هاي صنعتي اعطاي تسهيالت بلند

تسهيالت كوتاه مدت براي خريد مواد و ملزومات مصرفي ساالنه طرح ميباشد كه شرايط اين تسهيالت براي 

  :طرح ها به شرح زير ميباشد

درصـد سـرمايه    70در بخش سرمايه گذاري ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت بانكي تا سقف  - 1

  .گذاري ثابت در محاسبات لحاظ ميشود

آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم و يا در صـورت ملـي بـودن طـرح بـا       ماشين - 2

 .در صد جهت دريافت تسهيالت در محاسبات لحاظ ميشود 90ضريب 

درصد و نرخ سـود   14نرخ سود تسهيالت ريالي در وامهاي بلند مدت و كوتاه مدت در بخش صنعت  - 3

 .دماه ميباش 6درصد و اقساط آن  10تسهيالت ارزي 

مدت زمان دوران مشاركت، تنفس و بازپرداخت در تسهيالت ريالي و ارزي را با توجه به ماهيت طرح  - 4

ماه در  10الي  6سال و مدت زمان تنفس  5/4از نظر نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمايه حداكثر 

 .نظر گرفته ميشود

بـا اجـراي طـرح در    . وجود داردعالوه بر تسهيالت مالي معافيتهاي مالياتي نيز براي مناطق مختلف  - 5

درصد معافيت مالياتي شامل طـرح خواهـد    80شهرك هاي صنعتي، در چهار سال اول بهره برداري 
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سال اول بهره برداري، شـركت از ماليـات معـاف     10شد و در صورت اجراي طرح در مناطق محروم 

 25) و مناطق محروم بجز شهركهاي صنعتي(الزم بذكر است ماليات براي مناطق عادي . خواهد شد

  .  درصد سود ناخالص تعين شده است

  نتيجه گيري و پيشنهاد -12

هدف از اجراي طرح، احداث يك واحد صنعتي در شهرستان اردبيل به منظور توليد كود كمپوست 

ساعته  8تن طي دو شيفت كاري  29474با ظرفيت عملي ساالنه كه جزء دسته كوهاي ارگانيك و آلي است، 

  . روز كاري در سال ميباشد 365و در روز 

توليد كود كمپوست عالوه بر اشتغالزائي، ايجاد ارزش افزوده و  واحدطرح مورد بررسي جهت ايجاد 

اي براي كشاورزان استفاده از مواد اوليه در استان و تبديل آن به كود كشاورزي ارگانيك كه از محبوبيت ويژه

طرح مورد گزارش به داليل زير از نظر اقتصادي و بازار داراي توجيه با اين اوصاف . برخوردار است، مي باشد

  . پذيري كافي مي باشد

 استفاده از تكنولوژي جديد و ماشين آالت پيشرفته  �

 شاخص هاي مطلوب اقتصادي و مالي طرح �

 ايجاد اشتغال در استان و براي مردم بومي منطقه  �

 بدليل نزديكي به محل مواد اوليهايجاد ارزش افزوده و كاهش قيمت تمام شده محصول  �

 بهره گيري از فناوري و دانش روز در توليد �

 افزايش تنوع محصوالت موجود در بازار �

 تامين  مواد اوليه مورد نياز از داخل �

 عدم پيچيدگي در فرآيند توليد �

 بازار مصرف رو به رشد   �
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اقتصادي طرح كه توجيح در زير جدول هزينه هاي ثابت و متغير طرح و برخي شاخصهاي مهم 

  .پذيري طرح رابه اثبات ميرساند ارائه گرديده است

  1393در سال مبنا  ول هزينه هاي ثابت و متغير طرحجد

 شرح
  هزينه كل

 )ميليون ريال( 

 متغير ثابت

 هزينه درصد هزينه درصد

 33570/- 100 - - 33570/- مواد اوليه و كمكي

 1308/- 80 327/- 20 1635/-  انرژي

 1130/- 80 283/- 20 1413/- هزينة تعمير نگهداري

 1378/- 30 3214/- 70 4592/- حقوق و مزاياي پرسنل توليدي

 2243/- - 230/- - 2473/- )موارد فوق%6(پيش بيني نشده 

 0/- - 1833/- 100 1833/- ل اداريحقوق و مزاياي پرسن

 0/- - 2359/- 100 2359/- استهالك

  39629/- 7/82  8246/- 3/17  47875/- جمع كل
 

 

  .سرمايه در گردش طرح بشرح جدول زير مي باشد

  هاي سرمايه در گردش  جدول هزينه

  روز  شرح

  جمع

ميليون (
  )ريال

  1398  15  مواد اوليه و كمكي  

  1398  15  كاالي در جريان ساخت و ساخته شده 

 4850 30  مطالبات 

 4850 30  گردان  تنخواه

  12496  جمع
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 محاسبه شاخصهاي اقتصادي طرح-13

  :برداري در سال مبنا  برآورد ارزش افزوده كل طرح در ظرفيت كامل بهره 
  

 ميليون ريال: مبلغ     شرح

  58200/-     ها  ستاده - 1
  )39091/-(      ها  داده - 2
      ) 33.570/-(  بندي  مواد اوليه و بسته -2- 1
      )5521/-(  بيني نشده  انرژي، تعميرات، متفرقه و پيش -2- 2
  )2359/-(      استهالك  - 3

  19109/-      )1-2(ارزش افزوده ناخالص داخلي 
  16750/-      )1-2(- 3ارزش افزوده خالص داخلي 

  

  .درصد است 8/32نسبت ارزش افزوده ناخالص داخلي به ارزش ستاده ها حدود  -1- 1

  . درصد است  7/28نسبت ارزش افزوده خالص داخلي به ارزش ستاده ها حدود  -1- 2

  : برآورد نقطه سر به سر طرح  
  

هاي عملياتي و غيرعملياتي معادل توليدي  هزينه احتسابنقطه سر به سر طرح مورد بررسي بدون 

  . درصد كل فروش در سال مبنا به دست خواهد آمد 4/44باشد و حدود  ميليون ريال مي 25.842/-در حدود 

-/25.842  =  
  )هزينه ثابت=  (  8246/-

=  
  نقطه سربه سر بدون احتساب

هاي عملياتي و  هزينه

  غيرعملياتي

  هزينه متغير=  39629/-
-  1  

  فروش= 58.200/-
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  :  گذاري به اشتغال نسبت سرمايه
نفر اشتغال ايجاد خواهد شد  برچنين اساسي نسبت  54در صورت اجراي طرح  مورد گزارش  حداقل براي 

  .     ميليون ريال خواهد بود 444/-گذاري براي اشتغال هر يك از كاركنان در طرح حدود  سرمايه

-/444  =  
  گذاري ثابت طرح  كل سرمايه= 23976/-

=  
سرانه 

  54  اشتغال
  

همانطور كه مالحظه گرديد طرح مورد بررسي نه تنها از شاخصهاي اقتصادي خوبي برخوردار اسـت بلكـه از   

  . بازار قابل توجهي نيز برخوردار ميباشد

  

  : برآورد دوره بازگشت سرمايه

  :محاسبه سود ناويژه

  ميزان فروش  -هزينه هاي ساليانه جمع = سود ناويژه 

  58.200 – 47875=   10325ميليون ريال  

  :برآورد نرخ بازگشت سرمايه

28 %  =  100  *  

  سود ناويژه=  10325

=  
نرخ بازگشت 

  سرمايه
  )سرمايه در گردش+ گذاري ثابت  سرمايه(

23976  +12496  

  : دوره بازگشت سرمايه

  1/ نرخ بازگشت =  3.5سال 

 


