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  :هتاريخچ

تمدن شروع شده و انسان  گفته مي شود كه ايران يكي از اولين كشورهاي دنياست كه در آن كشاورزي و

همچنين گفته مي شود .اوليه براي نخستين بار در فالت ايران به كشت و زرع و پرورش دام دست زده است

بر خالف مهاجرت مشهور چوپاني و در جستجوي چراگاههاي جديد نبوده بلكه  كه مهاجرت آريايي ها

به نظر مي رسد منظومه درخت . استمهاجرتي دهقاني و در جستجوي زمين بهتر براي كشاورزي بوده 

ودر آن از رجز خواني ) بنياد فرهنگ ايران -ترجمه ماهيار نوابي(آسكوريك كه از زمان ساسانيان باقي مانده 

اينكه منظومه . نمايشگر اختالف بين كشاورزان ودامداران اوليه است _يك بز در برابر يك نخل سخن مي رود

است پايان مي پذيرد حاكي از قدمت ريشه هاي اين منظومه است در ) كوچ(به نفع بز كه قادر به حركت 

حفاري هايي كه در اطراف كاشان به عمل آمده نشان مي دهد كه در شش هزار  آغاز ايجاد باغهاي باستان

در حفاريهاي نقاط مختلف ايران . سال پيش ايرانيان متمدن بوده و سيستم زراعي پيشرفته اي داشته اند

كاشان و دامغان به طرز  –سال پيش از ميالد مسيح درخت را در ري  3300ه كه در حدود مشخص گرديد

مشابهي نقاشي مي كرده اند و بنابراين در آن زمان از لحاظ باغباني ميان نقاط مختلف ايران رابطه برقرار بوده 

  .است

يي كه زمين شادمانترين دين زرتشت به كشاورزي اهميت فراوان داده و در اوستا آمده است كه سومين جا

  .است آنجاست كه كي از خدا پرستان يشترين غله را كشت كند و بيشترين گياه و ميوه را بكارد 

پطروشفسكي از استراسبون روايت مي كند كه در قرن اول پيش از ميالد مسيح ايرانيان كليه ي درختان 

گزنفون از قول سقراط نقل كرده . ده اند ميوه اي كه در يونان وجود داشته به استثناي زيتون كشت مي كر

اين كلمه در (است كه در عصر هخامنشيان باغهايي در ايران وجود داشته كه آنها را پاراديس يا پرديس 

مي ناميدند و در آنها در ختان از حيث ارتفاع مساوي و روي ) زبانهاي رايج اروپايي به معناي بهشت است
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رخ چاههاي بزرگي كه توسط گاو گردانده مي شدند آبياري مي خطوط منظم كشت شده و به وسيله چ

  .خرما و انجير را نام برد-از ميوه هاي مهم اين زمان ايران مي توان انگور. گشت

با حمله اسكندر مقدوني كشاورزي ايران رو به افول گذاشت و بسياري از كاريز ها و باغها و مزارع اطراف آنها 

ساسانيان به احياي قنوات و . ان به حكومت رسيدن اردشير بابكان ادامه يافتاز بين رفت و اين وضع تا زم

همچنانكه . آباد شد  تشويق و توسعه زراعت و باغباني و دامپروري همت گماشتند و ايران مجدداً

پتروشفسكي هم متذكر شده در كتاب پهاوي بوندهشن كه مربوط به زمان ساسانيان است و امروزه آن را بن 

فندق  –هلو  –انار  –ليمو  –به  –خرما  –انگور  –سيب  –ناميم از كشت انواع ميوه مانند پرتقال  دهش مي

شاه بلوط و نيز انواع سبزي و گل و مانند تره  –گردو  –زرد آلو  –پسته –گالبي  –توت –بادام  –سنجد  –

گل سرخ و گل  –بنفشه هميشه بهار  –الله  –نسترن  –ياسمن  –نرگس  –خيار  –گشنيز  –تره  –تيزك 

  .زعفران صحبت رفته است

در (و رونق ) در زمان بني اميه(بعد از ساسانيان تا زمان حمله مغول كشاورزي ايران به تناوب دچار ركود 

يران به حداكثر توسعه خود رسيد و ادر زمان ديلميان باغباني . گشت) زمان بني عباس و حكومتهاي محلي

جالب اينجاست كه در اين عصر بعضي از انواع .ار كشت مركبات در اطراف درياي خزر آغاز گشتبراي اولين ب

سبزي مثل مار چوبه وگل كلم به مقدار زياد در ايران كشت و مصرف مي شدند ولي بعد ها كشت آنها 

وميت نيافته و ن آنها را توليد مي كنند هنوز مصرف آنها عمزامنسوخ شد و با وجود آنكه هنوز بعضي از كشاور

  . جزوگياهان تفنني محسوب مي گردند 

در اثر حمله مغول همراه با ويران شدن ايران باغباني نيز از رونق افتاد و وضع بدين منوال بودتا آنكه غازان 

همت به آبادي مملكت و توسعه كشاورزي ) اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم هجري قمري(خان تيموري

وي انواع درختان ميوه و سبزي هادر تمام نقاط كشت مي شدند و باغباني آنقدر رونق در قلمرو . گماشت 
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داشت كه از اصفهان انواع ميوه به هندوستان وآسياي صغير وازكرمان خرما به ساير ممالك صادر مي گشت 

به شمار  در اين دوره اقليد و سورمق مركز توليد برگه زردآلو وخراسان منطقه مهمي براي كشت انواع ميوه

كتابي به نام كتاب درعلم فالحت و زراعت كه نويسنده )هجري قمري 700سال(از زمان غازان خان . مي آمد 

هجري قمري توسط عبد الغفارخان نجم الدوله با چاپ سنگي  1323آن ناشناس است باقيمانده كه درسال

  .منتشر شده است

غالت و  –متعدد است در باره حفاظت بذر ها  بنا به گفته پتروشفسكي در كتاب مذكور كه داراي فصول

خواص انگور و ديگر درختان .اينكه كدام درخت وگياه از بذر مي رويد و كدام را بايد به صورت نهال كاشت 

دادن صحبت گرديده و به هر گياهي بخشي )ربل(ميوه دار و بي ثمر اقسام نباتات زينتي و شايط كود 

قلمه (ن كتاب به مشاهدات تجارب و امتحان خويش در تيلستننويسنده در اي.تخصيص يافته است 

پيوند زدن انواع درختان مثمر و غير مثمر و نيز بذر افشاني نهال كاري و غرس اشجار استفاده كرده و )زدن

دانشمندان اين خطه در . چنين بر مي آيدكه شخصا آزمايشهاي فني زيادي در كشاورزي به عمل آورده است

اره خواص دارويي گياهان به امور كامال فني نيز مي پرداختند و دستگاههايي براي بهره عين مطالعه درب

را مثال آورد كه محمد )چرخ آب عين(برداري از آب تهيه ديدند كه از آن جمله مي توان چرخ چاه خودكار 

  :اصفهاني در قرن دهم هجري قمري جزو چهارده اختراع خود ذكر كرده مي نويسد

رخاب عين است كه آب از چاه عميق در غايت آساني كشيده ميشود و دلو كه بر لب چاه رسيد چ -هشتم(... 

  ) .خود خالي مي گردد 

با اين همه پس از غازان خان تا اوايل قرن دهم هجري يعني شروع حكمراني صفويان دوباره كشاورزي ايران 

ي و ضعف قواي محلي و جنگهاي سيري نزولي راطي نمود كه دليل اصلي آن عدم وجود يك حكومت مركز

با مستولي شدن صفويان بر سراسر ايران و تشكيل يك حكومت مركزي با قدرت بار . مداوم بين آنها بود 
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هر چند كه با وجود تمام كوششها حتي در زمان شاه عباس نيز به . ديگر كشاورزي در ايران رونق گرفت 

  . رونق قبل از حمله مغول نرسيد 

كشت . بادام و انگور كشت مي شدند  –انار  –به  –تمام ايران درختان ميوه بويژه زرد آلو  در اين زمان در

بهترين )به ويژه خرماي جهرم (كرمان و سيستان مرسوم بود و خرماي ايران  - فارس –خرما در خوزستان 

كشت مركبات در مازندران .خرماي جهان به شمار مي آمد و مقدار زيادي از آن به هندوسستان صادر مي شد

زد و شيراز انار ي –پياز خراسان  –در اين دوره خرماي كرمان . و زيتون در مازندران و خوزستان معمول بوده 

  .و نيز پرتقال مازندران به خارج صادر مي گشت

زراعت ايران مانند زراعت اروپا است :لوژن فاالندن كه در آن عهد به ايران آمده در سفرنامه خود مي نويسد 

از زمان صفويان نيز كتابهاي كشاورزي مختلفي باقي مانده كه مهمترين آنها ارشاد الزراعه تاليف فاضل هروي .

هجري قمري توسط عبد الغفارخان نجم الدوله با چاپ  1323هجري قمري است كه در سال  921سالدر 

بعد از صفويان حكمرانان هر كدام بر حسب قدرت و ضعف خود اثراتي بر روي .سنگي منتشر گشته است

ا از قافله كشاورزي ايران داشتند كه روي هم رفته اثرات منفي بيشتر بود و ايران مانند بسياري از كشوره

اولين جنبش به سوي كشاورزي نوين در زمان .تمدن عقب افتاد و كشاورزيش صفويان نيز عقب تر رفت

  .صدارت شادروان ميرزا تقي خان اميركبير بوجود آمد

اين مرد كاردان ضمن ساير اقدامات اصولي خود سعي وافري نيز در پيشبرد كشاورزي نمود و عالوه بر وارد 

اي اصالح شده با متخصصين خارجي هم قرار دادهايي منعقد ساخت و كشاورزي ايران را به كردن انواع بذره

  .سوي پيشرفت سوق داد

در اوايل قرن چهاردهم هجري قمري با تاسيس اولين مدرسه كشاورزي ايران به نام مدرسه فالحت مظفري و 

رج باغباني ايران توسعه بيشتري وارد كردن سيب زميني و انواع نهالهاي ميوه بخصوص سيب و گيالس از خا
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يافت و سپس با ايجاد مدارس متوسطه و عالي و دانشكده هاي كشاورزي موسسه اصالح و تهيه بذر ونهال و 

  .غيره به وضع كنوني در آمد 

  مقدمه  -1

  :1ميوه و سبزيجاتو جايگاه  هرم غذايي انسان -

  
  

. و ميـزان مصـرف مـي باشـد     غذايي بر اساس اهميـت همانطور كه مشاهده مي كنيد، طبقه بندي گروههاي 

در هـرم   .، گـروه شـير اسـت   گوشـت  ، گـروه سبزي ، گروهميوه ، گروهغالت و نان گروههاي غذايي شامل گروه

ديگر مواد نشاسته اي  و صبحانه غالت ،بيسكويت ،ماكاروني ،برنج ،گروه نان و غالت كه شامل ؛ نان ها ،غذايي

واحـد   11تـا   6اين گروه روزانه بايد به ميزان  از. در طبقه اول قرار دارند كه بزرگترين بخش هرم است ،است

از گروه سبزي روزانه  .قراردارد طبقه دوم گروه سبزي و گروه ميوه است كه در درجه دوم اهميت. مصرف شود

در درجه سوم گروه گوشت و لبنيـات واقـع    .بايد مصرف شود واحد 4تا  2واحد و از گروه ميوه روزانه  5تا  3

                                                 
 گرايش صنايع غذايي –كتب تخصصي مهندسي شيمي  1
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در قسمت  .باشديا بيشتر واحد  3 واحد و از گروه شير نيز 3تا  2گوشت روزانه  است كه ميزان مصرف از گروه

هاست كه كمترين فضا را داراست و اين بدان معني است كه بايد آنهـا را   شيريني هرم بخش چربي ها و نوك

مصرف آنها  بنابراين .اين نوع غذاها به عنوان يك گروه غذايي اصلي توصيه نشده اند .مصرف كرد به مقدار كم

و نوشابه هاي گازدار  چاي ،وهقه ،ادويه ها .اختياري است ولي بايد محدود باشد چون داراي كالري باال هستند

   .هرم جايي ندارند زيرا مواد مغذي را شامل نمي شوند ولي باعث لذيذتر شدن غذا مي گردند در

 ،رشـته فرنگـي   ،الزانيـا ( و انـواع ماكـاراني    برنج، ،)ارزن  ،رجو دوس ،جو ،گندم( شامل غالت كامل : گروه نان

و  B ويتامينهـاي خـانواده   پيچيده و فيبـر همچنـين   كربو هيدرات اين گروه. است) رشته پلويي و رشته آشي 

ــي      ــامين مــ ــا را تــ ــدن مــ ــار بــ ــورد نيــ ــروتئين مــ ــن و پــ ــون آهــ ــي چــ ــد امالحــ   .كنــ

صـيفي   ،مثـل سـبزي خـوردن    جمله سبزيهاي سبز رنگ شامل بسياري از سبزيهاي متنوع از: گروه سبزيها 

تامين كننده امالح و ويتامين مورد نياز ماسـت از   اين گروه .است) مثل باقاال ( جات و سبزيهاي نشاسته اي 

ــامين كننــده فيبــر نيــز مــي باشــد  منيــزيم و كلســيم و امــالح A , C جملــه ويتــامين   .همچنــين ت

ايـن گـروه تـأمين كننـده فيبـر،       .مبا آن آشنا هسـتي  هايي است كه  شامل انواع و اقسام ميوه: گروه ميوه ها

  .مـي باشـد   كلسـترول  اين گروه با اهميت است چرا كه فاقـد سـديم چربـي و   . است پتاسيم و  A ,C ويتامين

 اين گروه غذايي براي تامين.است حبوبات و تخم مرغ ،ماهي ،گوشت ماكيان ،قرمز شامل گوشت: گروه گوشت 

حبوبات زير گـروه   .و بسياري از امالح چون آهن مي باشد B12 , B6 , B3 , B1 ، ويتامين هايفسفر ،پروتئين

ايـن   محتواي پروتئين و امالح شبيه گوشت هستند در ،نشاسته اي هستند ولي چون از نظر غذايي سبزيهاي

   .گروه قرار دارند

تـامين كننـده كلسـيم هسـتند و تـامين كننـده        است بهتـرين منبـع   پنير و ماست ،شامل شير: گروه لبنيات

   .مي باشند B12 , A , B2 ويتامينو پروتئين 
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  معرفي محصوالت -2

  1و كدهاي تعرفه كدهاي آيسيكمعرفي  -1-2

 . باشد مي طبخ آماده شده خشك پودر پياز، پودر سير و پودر سيب زميني حاضر، طرح مطالعه مورد محصول

 .است كاربرد داراي غيره و غذاها پيش ها، سوپ غذاها، انواع تهيه در كه بوده مواد غذايي محصوالت اين

عنوان  به كشورمان عمومي و محلي ي غذاها عمده بخش در آن حضور كه هستندهايي ي سبز و سير پياز

 به پياز و سير آن در كه كرد معرفي توان مي را غذايي كمتر شايد و دارد استفاده مورد دهنده طعم چاشني و

 .باشد نداشته كاربرد اشكال مختلف

تازه  و سير پياز كه طوري به است روغن در شده سرخ هاي اساليس صورت به عموماً و سير پياز مصرف شكل

 در روغن تكي بصورت يا و غذاها ساير همراه به يت نها در و برش اساليس شكل به سپس و شده گيري پوست

 در غذاها استفاده اي بر پياز ي ساز آماده و تهيه مشكالت وجود ينجا ا در طرح قابل مسئله .گردد مي سرخ

 آشپزها، معموالً براي امور اين اجراي . كرد اشاره آن اساليس و گيري پوست به توان مي جمله آن از كه است

 مطلوب يس، آنچنان اسال ي دشوار همچنين و بودن و بوي بد آور اشك ليل د به غيره و دار خانه هاي خانم

 از اخير هاي سال در و يجاد ا طبخ آماده پياز و سير يس و پودر اسال صنعتي توليد امر همين روي و باشد نمي

 .است گرديده برخوردار نيز توجهي قابل توسعه

 رطوبت حداقل از مدت، بلند ي نگهدار قابليت يجاد ا منظور به است الزم حالت ين ا در پياز پودر سير و

  .گردد مي تهيه خشك صورت به آن اساليس تازه، و سير پياز رطوبت گرفتن با بدينوسيله كه باشد برخوردار

. يكي ديگر از كارهاي زمان بر در آشپزي صنعتي و خانگي آماده سازي سيب زميني براي طبخ غذا ميباشد

قوام دهنده يا امولسيفاير بسيار خوبي است ... پودر سيب زميني در غذاهايي مثل سوپ، برخي خورشت ها و 

ه و هزينه هاي توليد پايين مي از اينرو با توليد اين محصول زمان آماده سازي بسياري از غذاها پايين آمد

                                                 
  %$ر#�ل وزارت � ��� و ���دن و آ��ب ���رات ��درات و واردات ١
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مورد مصرف ديگر پودر سيب زميني در توليد چيپس مي باشد كه با توجه به مصرف باالي چيپس در  .آيد

  .كشور ميتواند بسيار مورد توجه قرار گيرد

                       

  :محصوالت واحد مورد بررسي عبارتند از  ISICكدهاي 

.  

 شرح محصول  كد محصول

  پودر پياز  15311515

  اساليس سير   15131413

 پودر سيب زميني  15132013

  
خشك با كدهاي تعرفه و حقوق ورودي  پودر سير، پياز و سيب زمينيبا توجه به كتاب مقررات صادرات و واردات، انواع 

  .در جدول زير ارائه گرديده است

  

  حقوق ورودي  كد تعرفه  محصول

  20  07122000  پودر پياز

  20  07123900  )ساير سبزيجات خشك( اساليس سير 

 30 11051000 پودر سيب زميني
  

الزم بتوضيح است كه براي پودر سير تعرفه جداگانه اي ارائه نگرديده و از يك آيتم كلـي كـه بـراي انـواع سـبزيجات      

  .خشك شده ميباشد، استفاده ميگردد

  خواص آن محصوالت و ويژگي -2-2

 كردن خشك علمي فلسفه. محصوالت طرح پودر سير، پياز و سيب زميني ميباشند كه بصورت خشك شده هستند

 كه است استوار ساده اصل اين بر روش اين اساس . باشد مي غذا مدت بلند نگهداري قابليت ايجاد غذايي، مواد
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 موجودات اين كه معني بدين بود، نخواهند رشد به قادر شده خشك غذايي مواد روي موجود هاي ميكروارگانيسم

 .نمايند رشد است، 6/0 از كمتر آنها  1آبي ليت فعا كه موادي روي توانند نمي

 :گيرد مي صورت زير شكل چهار در ها ميوه و ها سبزي كردن خشك سيستم

 درآفتاب كردن خشك •

 داغ هواي از استفاده با صنعتي كردن خشك •

 خالء تحت حرارتي كردن خشك •

 تصعيدي كردن خشك •

 كيفيت لحاظ از كه صورتي در لذا . دارند را خود به مخصوص معايب و مزايا كردن خشك هاي روش از كدام هر

 روش بهترين ( با هواي داغ كردن خشك روش صورت آن در گيرد، قرار بررسي مورد شده خشك محصوالت

 محصول آن در و حاضر طرح شده انتخاب روش) آمده شمار به از لحاظ راندمان جات ميوه و سبزي كردن خشك

 كني خشك فني مكانيزيسم در توان مي را امر اين علت . است برخوردار باالئي بسيار كيفي درجه از شده خشك

 محسوب شده خشك محصول كيفيت در اثرگذار كه عواملي ترين اصلي كردن خشك فرايند در . كرد جستجو

  باالتر، زمان و دما در كردن خشك شرايط تحت كه چرا باشد مي كردنخشك  حرارت درجه و زمان گردند مي

  .رود مي بين از طعم و عطر ها، رنگدانه معدني، مواد ها، پروتئين ها، ويتامين سبزي مانند مغذي مواد از بسياري

 داراي شده خشك ، سير و سيب زمينيپياز ،با هواي داغ  كردن خشك روش از استفاده دليل به حاضر طرح در

 يك عنوان به توان مي موضوع اين از كه داشت خواهد آن تازه نوع با اندكي تفاوت و بوده باال مرغوبيت درجه

 .كرد ياد حاضر طرح محصول براي بزرگ مزيت

 روشهاي ساير در گردد مي سبب امر اين و هستندبسيار كوچك  و سير پياز سيب زميني، هاي برگ ديگر طرف از

 اين كه گردد مبدل اي قهوه رنگ به شده خشك محصول آن، محتوي قند شدن كارامله دليل به كردن خشك

  .گردد مي محصوالت مزه تغيير سبب بلكه شود مي آن براي نامطلوب ظاهر ايجاد سبب تنها نه امر
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  : 1استانداردهاي ملي و بين المللي محصول -3-2

  :توليدي درجدول  زير درج شده است نوع ، شماره و استاندارد هاي يافت شده براي اين محصول

  جدول استاندارهاي ملي و بين المللي 

  موضوع استاندارد  شماره استاندارد  نوع استاندارد  رديف

  پياز  87 ملي ايران  1

  ويژگيهاي پياز خشك  1625 ملي ايران  2

  نگهداري پياز كار آئين  4551 ملي ايران  3

  اسپكتروفتومتري روش ،اندازه گيري نيترات و نيتريت ،پيازخوراكي 7132 ملي ايران  4

  پودر پياز، ويژگيها و روش آزمون 6000 ملي ايران  5

  ميوه و سبزيها، سير تازه، ويژگيها 534 ملي ايران  6

  ويژگيهاي سير خشك 1441 ملي ايران  7

  پودر سير، ويژگيها و روش آزمون 5999 ملي ايران  8

  كار نگهداري سير در انبارآئين  3446 ملي ايران  9

 پودر خشك شده سيب زميني، ويژگيها و روش آزمون 6005و  6001 ملي ايران  10

15  codex  CAC/RCP5-

1971 
  شده خشك سبزيجات و جات ميوه استانداردهاي

  

 . پذيرد انجام ذيل تحت شرايط ترتيب به بايد كردن خشك فرآوري مراحل فوق استانداردهاي اساس بر

 و محصول كردن مراحل خشك كليه و شده بندي زمان بايد بندي بسته و توليد سازي، آماده عمليات

 يا فساد آلودگي، از هرگونه كه پذيرد انجام شرايطي تحت و غيرضروري تاخير بدون بايد بندي بسته

  .آيد بعمل جلوگيري سم مولد و )پاتوژن( زا بيماري ميكروارگانيسمهاي تكثير

  :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

                                                 
  www.isiri.org)�ز��ن ا)��'&ارد  ١
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 كانونهاي مصرف و اوليه مواد تامين منابع به دسترسي لحاظ از خصوص به واحد احداث جغرافيايي منطقه

  .ميدهد قرار تاثير تحت را مربوطه هاي هزينه محصول،

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

  .است موثر محصول فروش قيمت بر ...

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

  .دارد

 توليد از 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

تامين  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 نمايد،

كه  باشد نحوي به بايد گذاري قيمت باشد، نظر مد نيز توليدي محصول صادرات كه صورتي در همچنين

  .باشد پذير امكان خارجي كنندگان توليد با رقابت

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

استعالم گرديده  ريال به ازاي هركيلوگرم 80000و  86000، 87000 سير و سيب زميني بترتيب معادل

   . است

 جمع آوري را پودر سير، پياز و سيب زميني قيمت از دقيقي اطالعات كه رسمي مراجع است، توضيح به الزم

 كننده هاي توليد شركت از استعالم طريق از و ميانگين طور به فوق هاي قيمت و ندارد وجود كنند ارائه و

  .است آمده بدست

  :موارد كاربرد -2- 5
طعم  پخت، كمك چاشني، عنوان به كه هستند غذايي ادوم مطالعه طرح مورد پودر سير و پياز تمحصوال

 .است كاربرد داراي ديگر موارد و گوشت ناخواسته هاي آنزيم برخي كننده جذب دهنده،
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 دارد استفاده مورد غذا توزيع و تهيه مراكز كليه و رستوران خانوارها، تمامي در و سير پياز حاضر حال در

 در از اينرو .گيرد مي قرار استفاده مورد يس و پودر اسال صورت به آن اتفاق به يب قر و عمده كه بخش

 هاي كالن بررسي مطابق . گرفته قرار توجه مورد صورت پودر به خشك پياز و سير ليد تو نيز حاضر طرح

در  شده تهيه غذاهاي از درصد 60 و منازل در شده طبخ غذاهاي از درصد 70 حدود گرفته، انجام

بنابراين پودر پياز و  .نمايند مي استفاده خود غذاي جهت پياز اساليس از غذا تهيه مراكز و ها رستوران

  .سير محصوالت مصرفي ميباشند

پودر سيب زميني است كه مصرف عمده آن در توليد چيپس مي باشد و با توجه به حجم  محصول ديگر طرح

  . باالي توليد چيپس در كشور ميتوان آن را يك كاالي واسطه در نظر گرفت

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

 نظر، تا مورد غذائي ماده به دسترسي عدم صورت در و خاص شرايط در كه چند هر غذا صنعت در

 از مطلوبيت آنچنان جايگزيني اين ليكن دارد، وجود غذائي موارد از ديگر برخي جايگزيني امكان حدودي

 مصرف و را داشته خود خاص مصرف غذائي ماده هر كه گفت توان مي جرأت به و نبوده برخوردار مصرف

 وضعيت از مطالعه نيز مورد ندارند محصول را غذائي مواد ساير با آن جايگزيني براي اي عالقه كننده

 مي آن بازار طالب و بوده دارا را بخود مخصوص مصرف هاي حوزه كدام هر و هستند برخوردار مشابه

 آماده نوع جايگزين كاالي نوعي به توان مي را تازه و سير پيازسيب زميني،  ديگر نگاه از ليكن . باشد

 پياز مصرف فرهنگ بر عنايت با كه گفت بايد جايگزيني قدرت نظر از و كرد معرفيمحصوالت طرح طبخ 

 و سير پياز از كه دهند مي ترجيح خانوارها بيشتر آن، طبخ آماده نوع بودن جديد و ما در كشور و سير

و  شاغل افراد ها، رستوران جامعه، مرفه هاي گروه نزد در طبخ آماده پياز مصرف لذا و استفاده نمايند تازه

گيري  نتيجه قابل بدينوسيله و دارد جدي طرفدار مشابه موارد و آشپزي براي محدود وقت از برخوردار

هاي  حوزه از بسياري در و بوده باال بسيار طبخ، آماده نوع براي تازهو سير  پياز جايگزيني قدرت كه است

در مورد پودر سيب زميني نيز با توجه به اينكه عمده مصرف . است انجام قابل براحتي جايگزيني اين مصرف
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كنندگان اين محصول توليد كنندگان چيپس مي باشند و آنها نيز مجبور مي باشند از سيب زميني تازه 

ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه استفاده از پودر سيب زميني . بعنوان محصول جايگزين استفاده نمايند

براي استفاده از  ينه هاي توليد اين واحدها را كاهش داده و تمايل به مصرف اين واحدهاميتواند بشدت هز

  .اين محصول بسيار باالست

 طبخ آماده خشك پياز تقاضاي پودر سيب زميني، سير و كه گفت توان مي شده ذكر مطالب بر توجه با

 اين كنندگان توليد لذا و است تازه پياز، سير و سيب زميني دسترسي سهولت قيمت و از متاثر كامالً

  .نمايند سازماندهي را خود فروش و توزيع هاي شيوه و اريذقيمت گ موضوع، اين بر توجه با بايد محصول

  

  :اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز -7-2 
 غذائيماده  بعنوان جامعه مختلف اقشار و خانوارها كليه در چند هر حاضر، طرح مطالعه مورد محصوالت

 خاصي اهميت استراتژيك محصوالت اين كه گفت توان مي كالن نگاه از ولي است، كاربرد داراي مصرفي

 را محصوالت توان اين مي مصرفي محصول يك نگاه از تنها و ندارند جهاني بازارهاي و كشور داخل در

  . داد قرار بررسي و مطالعه مورد

اثر  در روش اين در .آنهاست ميكروبي فساد از جلوگيري روشهاي از يكي غذائي مواد كردن خشك

 وسرعت ميشود كم بسيار ميكروبي فساد امكان ،)1پايين آوردن آب فعال( غذائي ماده رطوبت ميزان كاهش

 اثر محصول روي اينكه ضمن كردن خشك .ميشود كم توجهي قابل مقدار به نيز واكنشهاي مضر ديگر

 و حمل هاي هزينه از نتيجه در ميدهد، كاهش چشمگيري ميزان به نيز را آن حجم وزن و دارد حفاظتي

 كه ميشود هائي فراورده توليد باعث اغلب غذائي مواد كردن خشك ضمن در .ميكاهد ذخيره سازي و نقل

  .آسانتراست و تر آنها راحت مصرف

  

  
                                                 

١ Active water 
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  :كشورهاي عمده توليد كنندهعرضه محصول در  -2- 8

 از ميزان دقيقي آمار .است شده جدول زير ارائه درمحصوالت طرح  توليدكننده عمده كشورهاي اسامي

  .ندارد وجود مختلف كشورهاي در محصول مصرف

  كشورهاي توليد كننده پودر پياز  كشورهاي توليد كننده پودر سيب زميني  كشورهاي توليد كننده پودر سير

  هند  چين   چين

  چين  روسيه  هند

  استراليا  هند  كره جنوبي

  آمريكا  آمريكا  مصر

  تركيه  اكراين  روسيه

  پاكستان  آلمان  آمريكا

  روسيه  لهستان  اسپانيا

  كره جنوبي  بلژيك  آرژانتين

  ژاپن  هلند  ميانمار

  اسپانيا  فرانسه  اكراين

  

  عرضه  -9-2
  :از آغاز برنامه سوم پودر پياز واحدهاي توليدي فعال -1-9-2

 پودر پيازدر زمينه توليد واحد فعال  9طبق آمار منتشره از سوي وزارت صنايع و معادن در حال حاضر تعداد 

تعداد اين واحدها به همـراه  تن صادر شده است كه  845ظرفيت اسمي ساالنه  به 15311515كد آيسيك  با

  .ول زير ارائه گرديده استاظرفيت توليد آنها در استان هاي مختلف در جد

  تعداد  واحد سنجش  ظرفيت  پودر پياز

  1 تن  150  تهران

  2 تن  225  خوزستان

  3 تن  275  فارس

  1 تن  50  گيالن

  2 تن  145  مازندران

  9 تن  845  جمع واحد سنجش
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  :از آغاز برنامه سوم پودر سيرواحدهاي توليدي فعال  -2-9-2

اسـاليس  در زمينه توليد  واحد فعال 1طبق آمار منتشره از سوي وزارت صنايع و معادن در حال حاضر تعداد 

الزم بتوضيح اسـت  . صادره شده است تن 50به ظرفيت اسمي ساالنه  15131413با كد آيسيك  سير خشك

نزديك ترين محصـول  كه براي پودر سير كد آيسيك مشخصي از وزارت صنايع و معادن معرفي نگرديده، لذا 

  .ارائه گرديده است

  تعداد  واحد سنجش  ظرفيت  اساليس سير

  1 تن  50  اردبيل

  1 تن  50  جمع واحد سنجش

  :از آغاز برنامه سوم پودر سيب زمينيواحدهاي توليدي فعال  -3-9-2

پـودر  واحد فعال در زمينـه توليـد    10طبق آمار منتشره از سوي وزارت صنايع و معادن در حال حاضر تعداد 

كه تعداد ايـن   تن صادره شده است 5378به ظرفيت اسمي ساالنه  15132013با كد آيسيك  سيب زميني

  .واحدها به همراه ظرفيت توليد آنها در استان هاي مختلف در جداول زير ارائه گرديده است

  

  تعداد  واحد سنجش  ظرفيت  پودر سيب زميني

  1 تن  1500  آذربايجان شرقي

  1 تن  120  اردبيل

  1 تن  808  اصفهان

  2 تن  2600  تهران

  2 تن  255  خوزستان

  1 تن  10  فارس

  1 تن  35  قم

  1 تن  50  گيالن

  10 تن  5378  جمع واحد سنجش
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  1385 سال تا توسعه سوم برنامه آغاز از محصول واردات روند بررسي -10-2

اسـتخراج و در   ،و سالنامه واردات سالهاي گذشته ميزان واردات محصوالت طـرح  1باتوجه به سايت نقطه تجاري ايران

  .ول زير ارائه گرديده استاجد

  1387تا  1382بين سالهاي پودر پياز ميزان واردات 

  )كيلوگرم(ميزان واردات   سال

1388  25990  

1387  21550  

1386  17000  

1385  16000  

1384  10750  

1383  5200  

1382  1800  

  .ارائه نگرديده استالزم بتوضيح است كه هيچگونه وارداتي براي پودر سير و سير خشك شده در سالهاي گذشته 

  1387تا  1382بين سالهاي  پودر سيب زمينيميزان واردات 

  )كيلوگرم(ميزان واردات   سال

1388  37968  

1387  37000  

1386  27260  

1385  8000  

1384  6100  

1383  5200  

1382  3800  

  

  .بوده است افزايشطي سالهاي گذشته رو به  پودر سيب زميني و پيازهمانطور كه مالحظه مي شود وادرات 

  

  

  
                                                 

١ com.irtp.www  و آ��ب ���رات ��درات و واردات 
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  7138سال  تا توسعه سوم برنامه آغاز از مصرف روند بررسي -11-2

  واحدهاي در دست احداث -1-11-2

  :پودر پياز  -

بـه  % 40دردست احداث با پيشـرفت بـاالي   واحد   6با توجه به آمار منتشره از طرف وزارت صنايع و معادن، تعداد 

  .ارائه گرديده است كه بشرح جدول زير مي باشد در سال تن 1650ظرفيت اسمي 

  درصد پيشرفت  )تن( ظرفيت  استان  نام واحد

  86  100  آذربايجان شرقي  صنايع غذايي سپيده سراب

  71  100  اصفهان  محمدي خروشادي قاسم

  41  250  خراسان رضوي  فرآورده هاي غذايي ديار

  60  1000  قم  آريا راما

  95  100  كرمانشاه  صنايع غذايي داالهو آريا

  50  100  همدان  اسماعيل قادري

  --   1650  --   جمع
  

ارائه شده است كه پيش بيني ميگردد  70تا  40واحد با درصد پيشرفت بين  هسنطور كه مالحظه ميشود هما

با صـد   1394و در سال  90با  1393، سال 80با  1392سال درصد ظرفيت، در  70با  1391از ابتداي سال 

پيش بيني ميگردد كـه از   70واحد ديگر با درصد پيشرفت باالي  سهدر صد ظرفيت شروع بكار نمايد و براي 

ر با صد د 1393و در سال  90با  1392، سال 80با  1391درصد ظرفيت، در سال  70با  1390ابتداي سال 

بشـرح جـدول زيـر     پـودر پيـاز  صد ظرفيت شروع بكار نمايند بنابراين ميزان عرضه طي سال هاي آتي بـراي  

  . محاسبه ميگردد

  )تن( پودر پياز داخلي پيش بيني ميزان عرضه

  1394  1393  1392  1391  1390  1389  سال

 1350 1215 1080 945 - -  پيشرفت%70تا40واحدهاي بين

 300 300 270 240 210 -  پيشرفت% 70واحد هاي بيش از 

 1650 1515 1350 1185 210 -  مجموع كل پيش بيني

 845 845 845 845 845 845  ظرفيت توليد فعلي

 2495 2360 2195 2030 1055 845  مجموع كل ظرفيت آتي

  1/12/1388با استفاده از آمار طرحهاي در دست اجرا لوح فشرده وزارت صنايع و معادن در تاريخ : مĤخذ 
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  :اساليس سير -

ارائه % 40با پيشرفت باالي  يدردست احداثواحد  هيچگونهبا توجه به آمار منتشره از طرف وزارت صنايع و معادن، 

بنابراين پيش بيني عرضه اساليس سير در سال هاي آتي همان مقدار توليد در سـالهاي قبـل    گرديده استن

  .ه استتن در سال گزارش گرديد 50مي باشد كه معادل 

  :پودر سيب زميني -

بـه  % 40دردست احداث با پيشـرفت بـاالي   واحد  4با توجه به آمار منتشره از طرف وزارت صنايع و معادن، تعداد 

  .تن در سال ارائه گرديده است كه بشرح جدول زير مي باشد 7800ظرفيت اسمي 

  

  درصد پيشرفت  )تن(ظرفيت   استان  نام واحد

  55  1100  آذربايجان شرقي  صنايع غذايي آذربايجان

  86  100  آذربايجان شرقي  صنايع غذايي سپيده سراب

  41  3600  اردبيل  چند منظوره ايران 432تعاوني 

  71  1500  اصفهان  محمدي خروشادي قاسم

  --   6300  --   جمع
  

ارائه شده است كه پيش بيني ميگردد  70تا  40واحد با درصد پيشرفت بين  دوهمانطور كه مالحظه ميشود 

با صـد   1394و در سال  90با  1393، سال 80با  1392درصد ظرفيت، در سال  70با  1391از ابتداي سال 

پيش بيني ميگردد كـه از   70واحد ديگر با درصد پيشرفت باالي  دودر صد ظرفيت شروع بكار نمايد و براي 

با صد در  1393و در سال  90با  1392، سال 80با  1391درصد ظرفيت، در سال  70با  1390اي سال ابتد

بشرح جـدول   سيب زمينيصد ظرفيت شروع بكار نمايند بنابراين ميزان عرضه طي سال هاي آتي براي پودر 

  . زير محاسبه ميگردد
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  )تن( سيب زمينيپيش بيني ميزان عرضه داخلي پودر 

  1394  1393  1392  1391  1390  1389  سال

 4700 4230 3760 3290 - -  پيشرفت%70تا40واحدهاي بين

 1600 1600 1440 1280 1120 -  پيشرفت% 70واحد هاي بيش از 

 6300 5830 5200 4570 1120 -  مجموع كل پيش بيني

 5378 5378 5378 5378 5378 5378  ظرفيت توليد فعلي

 11678 11208 10578 9948 6498 5378  مجموع كل ظرفيت آتي

  1/12/1388با استفاده از آمار طرحهاي در دست اجرا لوح فشرده وزارت صنايع و معادن در تاريخ : مĤخذ 

در صد مـي باشـد    70تا  40باتوجه به تحقيقات بعمل آمده بسياري از واحدهايي كه ميزان پيشرفتشان بين 

ولي با يك فرض بدبينانه ميزان عرضه محصـوالت بـاالتر ديـده     قادر به توليد در زمان ارائه شده نخواهند بود

  .شده است

  پيش بيني واردات -2-11-2

پودر پياز و كه براي  صعوديواردات ارائه شده براي محصوالت طرح در سالهاي گذشته و روند  باتوجه به آمار

  .به شرح زير ارائه ميگرددآمار واردات در سالهاي آتي ارائه گرديده از روش رگراسيون خطي  سيب زميني

همانطور كه در بخشهاي قبلي نيز گفته شد ميزان واردان سير هاي خشك باتوجـه بـه اطالعـات منـدرج در     

هيچگونه وارداتي گزارش نگرديده است لذا پيش بيني ميگـردد در سـالهاي    گمرك و كتب صادرات و واردات

  .آتي نيز وارداتي نخواهيم داشت

  1394تا  1389بين سالهاي  پودر پيازپيش بيني واردات  

  )تن(ميزان واردات   سال

1389  30 

1390  34 

1391  38 

1392  42 

1393  46 

1394  50 
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  1394تا  1389پيش بيني واردات پودرسيب زميني بين سالهاي 

  )تن(ميزان واردات   سال

1389  44 

1390  51 

1391  58 

1392  64 

1393  71 

1394  78 

  

  

به توضيحات ارائه شده در بخش عرضه و پيش بيني آن ميزان كـل عرضـه در سـالهاي آتـي بشـرح      با توجه 

  .جداول زير ارائه ميگردد

  )تن( پودر پيازعرضه كل پيش بيني ميزان 

  1394  1393  1392  1391  1390  1389  سال

 2495 2360 2195 2030 1055 845  مجموع كل عرضه داخلي آتي

  50 46 42 38 34  30  پيش بيني واردات

 2545 2406 2237 2068  1089 875  مجموع كل پيش بيني

  

  )تن( پودر سيب زمينيعرضه  كل پيش بيني ميزان

  1394  1393  1392  1391  1390  1389  سال

 11678 11208 10578 9948 6498 5378  مجموع كل عرضه داخلي آتي

 78 71 64 58 51  44  پيش بيني واردات

 11756 11279 10642 10006 6549 5422  مجموع كل پيش بيني

الزم بذكر است كه چون براي پودر سير و سيرهاي خشك شده نه واحد در دسـت احـداث ارائـه شـده و نـه      

ميزان واردات، بنابراين پيش بيني ميگردد در سالهاي آتي ميزان عرضه اين محصـول برابـر بـا همـان ميـزان      

  .در سال است، باشد تن 50توليد فعلي كه معادل 
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  تقاضا -12-2

و  17، 26بترتيب  1386ايران در سال پياز، سير و سيب زميني با توجه به مطالعات انجام شده سرانه مصرف 

  . كيلوگرم گزارش گرديده است 45

سال و طبق آخرين آمار جمعيت كشور  14براي افراد باالي  پياز، سير و سيب زمينيدر نظر گرفتن مصرف با 

  .ول زير محاسبه ميگردداميزان تقاضا در اين سال به شرح جد 1386در سال 

  

  1386در سال  تازه پيازميزان تقاضاي 

  )نفر(جمعيت  گروه سني
سرانه مصرف 

  )كيلوگرم(

  

ميزان مصرف در 

  )تن(سال 

  

 --  --   5461000  سال 4- 0

 --  --   17671000  سال 14- 5

 1230862 26  47340846  سال به باال 15

 1230862 --   70472846  مجموع

 

  1386ميزان تقاضاي سير تازه در سال 

  )نفر(جمعيت  گروه سني
سرانه مصرف 

  )كيلوگرم(

  

ميزان مصرف در 

  )تن(سال 

  

 --  --   5461000  سال 4- 0

 --  --   17671000  سال 14- 5

 804794 17  47340846  سال به باال 15

 804794 --   70472846  مجموع
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  1386ميزان تقاضاي سيب زميني تازه در سال 

  )نفر(جمعيت  گروه سني
سرانه مصرف 

  )كيلوگرم(

  

ميزان مصرف در 

  )تن(سال 

  

 --  --   5461000  سال 4- 0

 --  --   17671000  سال 14- 5

 2130338 45  47340846  سال به باال 15

 2130338 --   70472846  مجموع

  

پودر پياز، تامين گردد، ازاينرو ميزان مصرف  پودر پياز، سير و سيب زمينيدرصد از نياز افراد از  5/0تنها بافرض اينكه 

  .خواهد بود تن 10650و  4025، 6155بترتيب  لااين س در پودر سيب زميني و پودر سير

  7138سال  تا توسعه سوم برنامه آغاز از محصول صادرات روند بررسي -13-2
در سـالهاي   ميزان صـادرات محصـوالت طـرح    ،سالهاي گذشته صادراتباتوجه به سايت نقطه تجاري ايران و سالنامه 

  .گذشته صفر گزارش گرديده است

  

  :توسعه چهارم برنامه پايان تا محصول به نياز بررسي -41-2

  پيش بيني تقاضا داخلي  1-14-2

كـه سـازمان آمـار كشـور      سـال  14براي جمعيت باالي  درصدي جمعيت 6/1باتوجه به ميزان رشد 

در سالهاي آتي بـه   ميوه و سبزي خشك، تقاضا براي و با فرض ثابت بودن سرانه مصرف اعالم نموده

  .شرح جدول زير رو به رشد مي باشد

   1394تا  1389طي سالهاي  داخلي پيش بيني تقاضاي

  1394  1393  1392  1391  1390  1389  سال

 9/52 1/52 3/51 5/50 7/49 9/48  )ميليون نفر(كننده جمعيت مصرف 

 6988 6878 6770 6660 6560 6455  )تن(تقاضاي پودر پياز 

 4567 4496 4425 4355 4290 4220  )تن(تقاضاي پودر سير 

  12092  11902  11715  11530  11345  11170  )تن(تقاضاي پودر سيب زميني 
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  :پيش بيني صادرات -2-14-2

اينكـه در ايـن سـالها هيچگونـه     باتوجه به آمار صادرات ارائه شده براي محصوالت طرح در سالهاي گذشته و 

  .نيز صفر در نظر گرفته ميشوددر سالهاي آتي  صادراتي نداشته ايم لذا صادرات

با توجه به توضيحات ارائه شده در بخش تقاضا و پيش بيني آن ميـزان كـل تقاضـا در سـالهاي آتـي بشـرح       

  .جداول زير ارائه ميگردد

  )تن( پودر پيازپيش بيني ميزان كل تقاضا 

  1394  1393  1392  1391  1390  1389  سال

 6988 6878 6770 6660 6560 6455  مجموع كل تقاضا داخلي آتي

  --  --  --  --  --   --   پيش بيني صادرات

 6988 6878 6770 6660 6560 6455  مجموع كل پيش بيني

  )تن(تقاضا پودر سير پيش بيني ميزان كل 

  1394  1393  1392  1391  1390  1389  سال

 4567 4496 4425 4355 4290 4220  مجموع كل تقاضا داخلي آتي

  --  --  --  --  --   --   پيش بيني صادرات

 4567 4496 4425 4355 4290 4220  مجموع كل پيش بيني

  )تن(پيش بيني ميزان كل تقاضا پودر سيب زميني 

  1394  1393  1392  1391  1390  1389  سال

  12092  11902  11715  11530  11345  11170  مجموع كل تقاضا داخلي آتي

  --  --  --  --  --   --   پيش بيني صادرات

  12092  11902  11715  11530  11345  11170  مجموع كل پيش بيني
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  موازنه عرضه و تقاضا -15-2
ميزان كمبود ، طي سالهاي آتيطرح در كشور  محصوالتو تقاضاي هر يك از با توجه به برآورد ميزان عرضه 

  .خواهد بودول زير ابشرح جد تمحصوالعرضه و يا مازاد 

  )تن( پودر پياز جدول موازنه امكانات عرضه و تقاضا

  كمبود عرضه  ميزان تقاضا  ميزان عرضه  سال

1389  875 6455 5580 

1390  1089 6560 5471 

1391  2068 6660 4592 

1392  2237 6770 4533 

1393  2406 6878 4472 

1394  2545 6988 4443 
  

  )تن(جدول موازنه امكانات عرضه و تقاضا پودر سير 

  كمبود عرضه  ميزان تقاضا  ميزان عرضه  سال

1389  50 4220 4170 

1390  50 4290 4240 

1391  50 4355 4305 

1392  50 4425 4375 

1393  50 4496 4446 

1394  50 4567 4517 
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  )تن(جدول موازنه امكانات عرضه و تقاضا پودر سيب زميني 

  كمبود عرضه  ميزان تقاضا  ميزان عرضه  سال

1389  5422 11170 5748 

1390  6549 11345 4796 

1391  10006 11530 1524 

1392  10642 11715 1073 

1393  11279 11902 623 

1394  11756 12092 336 

  

سـال مبنـا    در پودر پيـاز، سـير وسـيب زمينـي     كمبود عرضهبا توجه به جدول موازنه عرضه و تقاضا، ميزان 

پياز، سير وسيب  پودر تن خواهد بود، از طرف ديگر ظرفيت واحد براي 336و  4517و  4443بترتيب معادل 

 ظرفيت واحـد فـوق   كه نشان ميدهد كه پيش بيني ميگرددتن در سال  100و  500و  1000بترتيب زميني

الزم . از اين كمبـود را جبـران نمايـد    %30و % 11و % 22حدود  سه محصول فوق الذك بترتيببراي  ميتواند

بذكر است كه نياز كشور براي اين محصوالت بيش از مقادير ارائه شده مي باشد زيرا فرضهاي بدبينانه زيادي 

در صد  100محاسبات ظرفيت واحدهاي توليد كننده براي محصوالت در نظر گزفته شده است بظور مثال در 

ظرفيت عملي خود مشغول به فعاليت مي % 80اعمال شده است اين در حالي است كه بسياري از واحدها زير 

ازطرف ديگر بسياري از واحدهاي ذكر شده تا كنون پروانه بهـره بـرداري خـود را بـه وزارت صـنايع و      . باشند

و قائـدتاً در   ابراين بسياري از اين واحدها نيز ممكن است توليد زيادي نداشته باشندمعادن ارائه ننموده اند بن

بنابراين طرح مورد بررسي از شرايط اقتصـادي خـوبي برخـوردار اسـت      .محاسبات نيز نبايد لحاظ ميگرديدند

مـي   ضمن اينكه با افزايش صادرات اين محصوالت كه جزء پتانسل هاي مهم كشاورزي منطقه نيـز بحسـاب  

   .آيند مي تواند جنبه ارز آفريني نيز براي كشور داشته باشد
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  :موجود تكنولوژيهاي و هاي توليدبررسي اجمالي روش -3
  هاي مرسومبررسي نقاط قوت و ضعف تكنولوژيهاي مختلف توليد و  روش

 اين اصل بر روش اين. است بشر اكتشافات قديميترين از يكي كردن خشك غذايي مواد نگهداري براي

 .نخواهند بود رشد به قادر شده خشك غذايي مواد در موجود ميكروارگانيسمهاي كه است استوار ساده

 براي .كنند رشد است 6/0 زير آنها آبي فعاليت كه موادي روي توانند نمي موجودات اين كه معني بدين

 آب مقدار تا است اعتمادتري قابل آبي عامل فعاليت فساد، برابر در شده خشك ماده مقاومت تعيين

 متغير توجهي قابل طور به ديگر محصول تا محصولي از عامل دو اين بين رابطه . محصول موجود در

  .دارد محصول در حل قابل جامد مواد نوع و مقدار به بستگي زيادي حد تا اين رابطه . است

 آسان است نسبتاً شود جلوگيري ميكروبيولوژيكي فساد از كه آنجا تا آبي فعاليت پائين حدي به رسيدن

 صورت تغييرات اين غير در كه است، ضروري محصول كردن خشك حين در يا قبل الزم احتياطهاي ولي

 به سنتي كه روشهاي با شده خشك محصوالت مثال براي .آيد مي وجود به محصول كيفيت در كلي

 اين دارند كه كمي نسبتاٌ تشابه خود اوليه حالت با هستند استفاده مورد غذايي مواد از اي دسته عنوان

 كردن عبارت خشك از هدف صنعتي روشهاي در آنكه حال آنهاست كردن خشك شيوه از ناشي خود

 اوليه به حالت زيادتري شباهت امكان حد تا بازگرداني از بعد كه اي شده خشك محصول توليد از است

   .باشد داشته خود

 اند مزيتهاي شده نگهداري ديگر روشهاي به كه غذايي مواد ساير با مقايسه در شده خشك غذايي مواد

 جهت نگهداري سردخانه از نيازي بي و محصول بودن حجم كم و سبكي شامل مزايا اين . دارند خاصي

  .آنهاست

 به نياز شود كردن خشك مرحله وارد مواد اينكه از قبل خشك، و سبزيجات جات ميوه توليد فرآيند در 

  .دارند سازي آماده مقدماتي طي عمليات
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   :فرآيند براي اوليه مواد انتخاب

 تا مناسب باشند كيفيتي رفته رويهم و عيب بي ظاهري داراي المقدور حتي بايد آيندفر براي اوليه مواد

 محصولولي  است ناپذير اجتناب فرآيند خالل در تغييرات . آيد بدست مطلوب محصولي فرآيند از پس

 كلي نكته يك .است متفاوت خام مواد كيفيت با الزاماً كه باشد داشته استاندارد مطابق كيفيت بايد نهائي

 در يكنواختي خصوصاً است، يكنواختي مكانيكي دستگاههاي از خام مواد عبور قابليت در مهم بسيار و

 فرآيند اركان مهم از يكي اندازه لحاظ از بندي درجه ورودي اوليه ماده فيزيكي شرايط و شكل اندازه،

 نظير عمليات مكانيكي بازه از است ناپذير اجتناب مواقع بعضي در اگرچه شكل بودن نامنظم . است

  .شود مي ضايعات ازدياد به منجر عموماً و ميكاهد غيره و گيري پوست

 محصول بايد فرآوري هنگام كه دارد وجود نيز ديگري خصوصيات ، مكانيكي صرفاٌ مالحظات استثناي به

 . فرآيند حين در خصوصيات تغييرات ميزان و اوليه مواد بافت و طعم عطر مانند داشت توجه آنها به

 عطر شدت از ، آورد مي بوجود محصول كيفيت در را تغييراتي اينكه از نظر صرف حرارتي فرآيند اعمال

 براي است مهم پارامترهاي از آنها انتخاب در اوليه مواد طعم و عطر فراواني لذا . كاهد مي آن و طعم

 لطيف هاي واريته تا است تر مناسب شديد طعم و عطر با اي اوليه ماده انتخاب پياز فرآوري مثال جهت

   .كمتر طعم و عطر تر با

 در برابر محصول مقاومت مورد اين در اساسي شرط . دارد بسزائي اهميت نيز محصول بافتي خصوصيات

 باشد كه ديگري متراكم بافتهاي با سخت پوست از عاري بايد محصول ضمن در . است فرآيند عمليات

  .دهند نشان مقاومت حرارت به نسبت

  .كرد انتخاب مناسب هاي واريته ميان از بايد را اوليه ماده بنابراين
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  سازي آماده عمليات

 طور قابل به بعدي عمليات هرچند است، يكديگر شبيه غالباً يندآفر مختلف روشهاي در مواد كردن آماده

 مواد غذايي فرآوري صنايع در خاص روشهاي برخي اما .است متفاوت مختلف، محصوالت مورد در توجهي

  .شوند مي تلقي واحد عمليات عنوان به كه اند رايج وسيع طور به

  خيساندن

 به كهو سبزيجات   ها ميوه از بعضي خيساندن است، سازي آماده تيمارهاي از الزمي بخش خيساندن،

خيساندن،  حال هر در .شود مي انجام آنها شستن از قبل كه مقدماتي است كاري باشند شدت آلوده

شسته  بهتر بعد مرحله در محصول كه شود مي سبب كرده، كم محصول به را خارجي مواد چسبندگي

طور  به آب تعويض و بودن فراوان . است سرد آب از موثرتر مراتب به گرم آب خيساندن، براي .شود

 .باشد آلودگي منبع تواند مي خود كننده خيس تانك صورت اين غير در است ضروري متناوب

 چنانچه . است خيساندن مختلف دفعات در دما داشتن نگه ثابت خيساندن، در توجه قابل نكته مهمترين

 محيط، دماي داشتن نگه ثابت با بايد شود اضافه محصول به گرم آب ابتدا در خيساندن عمل تسريع براي

 ايجاد به منجر مرحله هر براي دما اختالف . باشد ميزان يك به يا يكنواخت آب، شدن سرد بار هر

 خيساندن  مرحله هر از آمده دست به محصوالت لذا و شود مي محصول خوردن خيس درجه در اختالف

  .داشت خواهند اختالفاتي هم با يندآفر از پس

  شستن و كردن تميز

 اند ديگر آلوده خارجي مواد و خاكه ب عموماً شوند مي داده تحويل كارخانه به فرآيند براي كه يسبزيجات

 گاهي . زدود آنها از را خارجي مواد بايد خوب كيفيت با شده فرآوري محصول آوردن دست به براي .

 هواي سريع جريان مسير در كه تورسيمي يا غربال روي محصول دادن باد طريق از آب از استفاده بدون

 آماده سازي مراحل از يكي آب با شستن اما .شود مي جدا ديگر مواد و برگ و خاك و گرد دارد قرار
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 مي كار گرفته به است نظر مورد محصول با مناسب يك هر كه متعددي روشهاي آن انجام در كه است

 را آنها جدا شدن و كمتر را مواد چسبندگي عمل اين ، نيست كافي آب در ساده خيساندن معموال . شود

 پاشيده روي آن آب كه حالي در را محصول كه است آن موثرتر روش . كند مي آسانتر بعدي مراحل در

  .زنند هم به مرتباً است ور غوطه آب در يا شود مي

 از متشكلكه  است افشان اي استوانه شستشوي دستگاه سبزيها و ها ميوه شستشوي دستگاههاي از يكي

 شده اند ساخته گرفته قرار افقي طور به كه گرد فلزي هاي ميله از آن بدنه كه است مشبكي استوانه

 اين . كند عبور مي خارج به ها ميله بين از شستشو از حاصل ناخالص و خارجي مواد كه طوري به است

 كند مي خود گردش طولي محور دور به كم سرعت با كه حالي در و شده نصب مايل طور به استوانه

 لوله يك دستگاه به اين .كند مي خارج ديگر طرف از است شده وارد آن طرف يك از كه را محصول

 لوله روي اين از آب باشد مي مجهز است گرفته قرار سرتاسري طور به آن مركز در كه آب افشان

  .دهد مي شستشو را محصول شده افشانده محصول

 زير باراني را محصول نقاله، يك دستگاه اين در . است اي تسمه افشان شستشوي دستگاه از ديگري نوع

 صورت به تسمه سيب زميني ،پياز نظير شكل كروي تقريباً محصوالت مورد در . دهد مي عبور آب از

چرخش  نيز خود دور به شدن شسته حال در محصول شود مي موجب يعني . كند مي عمل نقاله غلتكي

توليد  با است ممكن محصول تحرك ريز، محصوالت مورد در . گيرد انجام بهتر شستشو تا باشد داشته

  گيرد صورت نقاله در لرزش

 كار برده به دوراني دهنده شستشو دستگاه نوع يك دارند بيشتري مكانيكي مقاومت كه محصوالتي براي

 گير عبور سنگ صفحه روي از و شود مي آب سريع جريان وارد محصول ابتدا روش اين در . شود مي

 سرانجام محصول و شود مي جدا محصول از و جمع آب روي سبكتر آلوده مواد دوم قسمت در . كند مي

   .گذرد مي است فشان آب دستگاه به مجهز كه دوران حال در غربالي استوانه داخل از
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 كار سيب اين مورد در مثال براي گيرد صورت ابتدايي بندي درجه از پس بالفاصله است ممكن شستشن

 اما . شود انجام زايد قسمتهاي كردن جدا از بعد است ممكن ابتدايي بندي درجه است پذير امكان

 محصول شستشن . شود مي انجام تكميلي كردن تميز و گيري پوست از بعد غالباً اصلي شستشوي

 حل قابل تركيبات از توجهي قابل مقدار تواند بالنچينگ مي يا آنزيمها كردن فعال غير از بعد مخصوصاً

 همچنين و دليل همين به . كند تلف موثرند آن ارزش غذايي و طعم و عطر در كه را محصول در موجود

  .بشود طوالني الزم حد از بيش مرحله شستن بالنچينگ از بعد نبايد اقتصادي داليل به

  زايد قسمتهاي جداسازي

 : از اند عبارت شوند جدا آنها از بايدپياز، سير و سيب زميني  فرآيند هنگام به معموال كه قسمتهايي

  ديده يا صدمه نامناسب قسمتهاي كلي طور به و مغز ،تپوس تخمدان، هسته، ساقه، يا پوسته، دم غالف،

 آالت ماشين امروزه ولي  .شود مي انجام دست با است ممكن فوق عمليات اكثر ..بايد جدا شودنيز 

 اين غذايي، مواد فرآوري يا تبديل پيشرفته هاي كارخانه در . هست دسترس در كار اين گوناگوني براي

 نوع به بستگي دستگاهها اين كار نوع البته . شود مي انجام مكانيكي صورت به وسيعي به طور عمليات

  .دارد عمل محصول مورد

 جدا مكانيكي دستگاههاي دست يا با است ممكن متصل ديگر قطعات و ساقه يا دم:  ساقه كردن جدا

 گردش و اند شده نصب و جفت مايل طور به كه است الستيكي غلتكهاي از متشكل دستگاه اين . شود

 و ها ساقه است در حركت پائين طرف به كه حالي در محصول . است يكديگر عكس جهت در آنها

   . گردد مي جدا و كشيده غلتكها اين با زوائدش

  گيري پوست

 گيري پوست امروزه . بود خواهد ضرورري آنها از گيري پوست سير و سيب زميني ،پياز فرآوري براي

  .دارد رواج وسيعي طور به و است تر هزينه وكم سريعتر دستي گيري پوست به مكانيكي نسبت
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هسته  دستگاههاي در كه مكانيكي هاي تيغه كمك به گالبي و سيب گيري پوست و تخمدان جداكردن

ابتدا  شود مي داده توضيح زير در كه راههايي از استفاده با چنانچه . گيرد مي انجام اند شده نصب گيري

مدت  براي بخار يا داغ آب . شود مي آسان بسيار سايشي گيري پوست كنند، آزاد نسبتاً يا نرم را پوست

موثر  بسيار هلو مورد در عمل اين . كند مي آزاد و نرم كافي اندازه به را پوست) دقيقه 3تا  5/0(كوتاهي 

 براي آن محصول در كه بخاري گير پوست دستگاههاي از است تر ممكن سخت پوستهاي مورد در است

 با . كرد استفاده گيرد مربع قرار مي سانتيمتر بر كيلوگرم هفت فشار با بخار معرض در كوتاهي مدت

 جدا آب افشاندن يا با دست آساني به شده متالشي كافي اندازه به محصول پوست فشار ناگهاني كاهش

   .شود مي

قليايي  محلولهاي . كرد نرم متعددي شيميايي مواد از استفاده با را محصول پوست توان مي عالوه به

 . گيرند مي قرار استفاده مورد وسيعي طور به چسبيده هسته هلوهاي گيري پوست براي) سود سوزآور(

هلوي  خارجي قسمت به ثانيه 60 تا 30 مدت به درصد 5/2تا  1 غلظت با داغ قليايي محلول معموالً

در  كردن ور غوطه . كرد جدا را آن پوست توان مي آب پاشيدن با سپس شود مي افشانده شده نصف

 غليظ محلولهاي . رود مي دست از شده بريده سطح از بخشي ولي . دارد مشابهي اثر نيز قليايي محلول

 براي پوست عمق و سفتي به بسته متفاوت طرق به و زيادتر يا كمتر مدت به توان مي را يا رقيقتر

 ممكن . داد قرار استفاده مورد سيبي هاي ميوه و مركبات آلو، زردالو، جمله از محصوالتي پوست گيري

 استفاده است خطرتر بي و ارزانتر كه نمك جوشان اشباع محلول از سوزآور سود محلول به جاي است

  .باشد مي مفيد سيب زميني گيري پوست براي مخصوصاً اين روش . كرد

  تكميلي كردن تميز

 شكل، متغير بودن علت به اما گيرد، انجام تواند مي مكانيكي صورت به مراحل همه جات ميوه فرآوري در

 روي كردن تكميلي تميز عمليات دست با كه هست احتياج بيش و كم خام، ماده مشخصات ساير و اندازه
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 پوست، نظير زايد قسمتهاي مكانيكي كردن جدا كلي طور به يا مكانيكي گيري پوست . شود انجام آنها

 سيب زميني، سير و پياز ديده صدمه قسمتهاي عالوه به شود نمي انجام كامل صد در صد غيره و چشم،

 و شكل بودن نامنظم علت به محصول از قسمتي است ممكن . كرد جدا مكانيكي طور به توان را نمي

 افراد نيروي كارگيري به با بايد صورت اين در . باشد نامناسب مكانيكي دستگاههاي از عبور اندازه جهت

در  مداوم طور به و دست با عمليات اين معموالً . داد انجام كافي بازدهي با را تكميلي عمليات با تجربه

به  طول از دهنده انتقال نوار . دارد ادامه است حركت در دهنده انتقال نوارهاي روي محصول كه حالي

جلوگيري  نشده تميز محصول با شده تميز محصول شدن مخلوط از تا شود مي تقسيم مجزا قسمتهاي

 پس كه اند شده مستقر نوار طرف دو در و فاصله به پردازند مي كار اين به كه افرادي كلي طور به .شود

  .ريزند مي نوار مركزي قسمت در را محصول زايد قسمتهاي كردن تميز و كنترل از

  كوچك قطعات به محصول تبديل

 عمليات از غيره و كردن خالل كردن، قطعه قطعه ، كردن نيم دو مانند كوچك قطعات به محصول بريدن

 شده تهيه منظم و يكنواخت قطعات از كه محصوالتي . است پياز، سير و سيب زميني فرآوري معمولي

 خشك هنگام به . هستند تر مناسب خوردن براي و دارند كننده مصرف براي پسنديده ظاهري باشند

 كوچك قطعات به محصول تبديل مزبور قطعات شدن يكنواخت و تبخير سهولت براي و محصول كردن

  .بود خواهد ضروري

 كار براي اين متعددي ماشينهاي و شود مي انجام مكانيكي طور به بيش و كم محصول كردن قطعه قطعه

 تري برد همگاني كار ديگر بعضي و اند شده طراحي خاصي محصول براي آنها از بعضي كه است موجود

   .دارند
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  )بالنچينگ(آنزيمها  كردن غيرفعال

 كار اين از هدف . كوتاه زماني در آب بخار يا داغ آب با محصول دادن حرارت از است عبارت بالنچينگ

 قبالً كردن پوست نرم براي بالنچينگ به راجع . است متفاوت اي اندازه تا مختلف محصوالت مورد در

 طور زير به در كه دارد نيز ديگري فوايد بالنچينگ شد گفته آنچه بر افزون . آمد ميان به كوتاهي مطلب

  .شود مي اشاره آنها به خالصه

 موجود ميكروارگانيسمهاي تراكم از مخصوصا و كند مي كمك محصول شدن تميز به بالنچينگ -

 .كاهد مي محصول در سطح

حرارتي  فرايند حين در زياد فشار ايجاد از نتيجه در كه كند مي خارج را اي ياخته بين گازهاي -

 .بخشد مي بهبود نيز را محصول ظاهر حاالت بعضي در شود مي جلوگيري

مقدار  صورت اين در كه يابد كاهش اندكي محصول حجم شود مي سبب و كند مي نرم را بافت -

 .گيرد مي جا بسته يك در محصول زيادتري

 رنگ تغيير . كند مي غيرفعال شوند مي محصول كيفيت تخريب باعث كه را آنزيمي سيستمهاي -

 در تواند مي كه ديگر نامطلوب آنزيمي متعدد واكنشهاي از و كرده متوقف زميني را سيب نظير محصوالتي

 .ميكند جلوگيري افتد، اتفاق آن از بعد و كردن خشك يندآفر خالل

 مورد در نچينگالب شدن واقع موثر جهت است معياري پروكسيداز آنزيم كردن غيرفعال حقيقت در

  .شوند مي آماده انجماد براي كه محصوالتي

 تبديل عمليات اين همچنين . كند كمك محصول رنگ تثبيت به است ممكن بالنچينگ -

 .دهد مي را كاهش به فئوفتين كلروفيل

 نسبتاٌ اوليه حالت به آن بازگرداني جهت را شده خشك محصول قابليت و كيفيت بالنچينگ -

 .گذارد مي باقي محصول بافت روي نيز مفيدي اثر داشته محفوظ نگه
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 .كمك كند pHكننده  كنترل عامل عنوان به تواند مي بالنچينگ -

سولفور  مثل برد، كار به نيز را ديگر شيميايي عمليات توان مي بالنچينگ با همراه اينكه سرانجام -

 به كه كلسيم نمكهاي و شود مي استفاده شده خشك سبزيهاي اكثر نگهداري براي كه ديوكسيد

 مي گرفته كار به پخت فرآيند حين در شدن متالشي به نسبت بافتها حساسيت منظور كاهش

 .شوند

 در جمله از محصوالت فرآيند عمليات در مرحله مهمترين بالنچينگ كه گفت توان مي ترتيب بدين

 هستند آنزيمي رنگ تغيير مستعد كه مواردي . استو تهيه پودر سير، پياز و سيب زميني  كردن خشك

 پوست نظير ديگر مراحل تواند مي كار اين البته .بگذرانند را بالنچينگ مرحله بايد فرآوري از قبل معموالً

  .كند آسانتر آنها مورد در را غيره و بندي، بسته كردن، پر كردن، قطعه قطعه گيري

 . دارد محاسني و معايب روشها اين از يك هر بخار با و آب با : شود مي انجام طريق دو به بالنچينگ

طعم  و عطر در كه آب در حل قابل دهنده تشكيل مواد از مقداري خروج آب، با بالنچينگ در مثال براي

 تا تواند مي چنين اتالفي اين .است ناپذير آب اجتناب در حل قابل ويتامينهاي نظير موثرند محصول

 قابل مواد از اتالف كمتري سبب بخار با بالچينگ .شود شده خشك محصول كيفيت كاهش سبب حدي

 همچنين . دارد آنزيمي الزم سيستمهاي كردن غيرفعال جهت طوالنيتري زمان ولي شود مي آب در حل

   .بود اشكال نخواهد از خالي ،بالنچينگ باشد ضروري شيميايي مواد از استفاده اگر روش اين در

 در است كه شده تشكيل سربسته يا سرباز افقي اي استوانه منبع يك از آبي بالنچينگ دستگاههاي اكثر

 جلو به حلزوني نقاله حركت با محصول . ريزند مي )الزم شيميايي مواد موارد بعضي در و(داغ آب آن

 88به  آن دماي معموال و شود مي گرم آب بخار مستقيم تزريق با موجود محلول يا آب . شود مي رانده

 تا 1معموالً  و تنظيم قابل حلزوني نقاله سرعت تغيير با بالنچينگ زمان . رسد مي سانتيگراد درجه 99 تا

 دستگاه از قسمت آن . دارد بالنچينگ از هدف و محصول نوع به بستگي كه است متغير دقيقه 5

 آب مورد همچنين . باشد شده ساخته نزن زنگ فوالد از بايد است تماس در محلول با كه بالنچينگ
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 با مواد آب در موجود كلسيم نمكهاي زيرا نيست، مناسب سخت آب . باشد سبك و تميز بايد استفاده

در  استفاده مورد آب است بهتر . كند مي سفت را محصول بافت و شود مي تركيب محصول پكتيني

 رنگ آن تثبيت به تا باشد سولفيت معيني مقدار محتوي ، شوند خشك است قرار كه واديم بالنچينگ

 .كند كمك

 عبور داده بخار محتوي اتاقك داخل از حلزوني يا اي تسمه نقاله كمك به محصول بخار با بالنچينگ در

 چنانچه استفاده است متغير محصول نوع به بسته قبل روش مانند بالنچينگ زمان نيز اينجا در شود مي

 عبور از يا بعد قبل شيميايي ماده محتوي محلول بايد باشد الزم نظر مورد محصول براي شيميايي مواد از

 .شود افشانده محصول روي از نآ از عبور حين در يا اتاقك از محصول

 اند مي شده گرفته كار به صنعت در محدود طور به يا آزمايشي صورت به كه ديگري متعدد روشهاي از

 دي حرارت از استفاده با بالنچينگ ،) كنسروسازي صنعت در ( سربندي از قبل قوطي در بالنچينگ توان

روشها  اين از يك هيچ اما . برد نام را )قرمز مادون( فروسرخ پرتو از استفاده با بالنچينگ و الكتريك،

 به كه محصوالتي .ندارد را الزم برتري بخار يا آب با بالنچينگ متداول روشهاي با شدن جايگزين براي

 از بيش پختن از و جلوگيري نقل و حمل تسهيل براي شوند مي فرآوري كردن خشك و انجماد منظور

 مي انجام سرد هواي جريان سريع با معموالً عمل اين شوند سرد بالنچينگ از بعد بالفاصله بايد آنها، حد

  .شود

  كردن خشك

 موارد ذكر و روشها اين توضيح به ادامه در . دارد وجود جات ميوه كردن خشك براي متفاوتي روشهاي

  .ميشود پرداخته كدام هر مزاياي و معايب و كاربرد
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  آفتاب در كردن خشك

 تر كردن طوالني منظور به نيز بشر . شوند مي خشك طبيعي طور به رسيدن خالل در ها، ميوه از بعضي

 آفتاب خشك نور برابر در قراردادن با را آنها )سبزيها و ها ميوه باالخص( غذايي مواد نگهداري مدت

 با همان محل در گاهي توليدشان منطقه و آنها نوع به بسته معموالٌ شده خشك محصوالت .نمودمي

 رايج تجاري و مهم اقالم رديف در آفتاب با شده خشك هاي ميوه از بعضي ولي . شوند مي تلقي اهميت

 .شوند مي توليد توجه قابل مقياسي در مداوم طور به كه هستند

 كه هواي است پذير امكان مناطقي در فقط تجاري مقياس در آفتاب نور از استفاده با ميوه كردن خشك

 اين براي مناسب و مهم مناطق .دارند )برداشت متعاقب يا خالل در( باران بدون و خشك نسبتا و گرم

 و خاورميانه كشورهاي مديترانه، درياي حاشيه كشورهاي ،)مريكا آ در( كاليفرنيا جهان؛ در صنعت

نيز  ايران در . گيرد مي انجام كمتري مقياس به كار اين نقاط ساير در . هستند استراليا از قسمتهايي

 .است رايج دارند مناسب هوايي و آب شرايط كه مناطقي در آفتاب در ميوه كردن خشك

آفتاب  در محصوالت كردن خشك رو اين از . نيست احتياج خاصي دستگاههاي به روش اين در

كردن  خشك با مقايسه در روش اين ولي .است غذايي مواد مدت طوالني نگهداري براي روش ارزانترنين

براي  طوالنيتري زمان به محصول چون و دارد وسيعتر فضاي و بيشتر كارگر به احتياج صنعتي، روش به

عايد  كمتري محصول مقدار لذا است، بيشتر تخمير و تنفس اثر بر قند كاهش دارد، نياز شدن خشك

موارد  باد وزش با همراه ديگر مواد و خاك با آلودگي و باران اثر بر فساد حشرات، هجوم . شد خواهد

  .دهند مي كاهش را روش اين مزيت كه هستند ديگري

  داغ هواي از استفاده با صنعتي كردن خشك

 شده گرما، كنترل شرايط در كه گردد مي اطالق كردن خشك روشهاي كليه به صنعتي كردن خشك

 روش مصنوعي اين در كه شرايط كنترل .شود مي جدا محصول از آب غيره و هوا، جريان سرعت رطوبت،
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 نامطلوب تغييرات موارد بعضي در و انجامد مي كردن خشك زمان كاهش به است ميسر مطلوب نحو به

 .شد خواهد ممكن مرغوبتري محصول توليد نتيجه در كه يابد مي كاهش نيز محصول در

 پيشين خشك كردن روشهاي بهبود و سرعت ايش افز صنعتي كردن خشك توسعه و گسترش از هدف

 آنها كردن امكان خشك كه شود مي محصوالتي به منحصر عمده طور به روش اين صورت اين در . است

 خشك منظور به سازي آماده عمليات بنابراين .است بوده ميسر طبيعت امكانات با سنتي روشهاي در

 .شد داده شرح قبال كه است عملياتي همان صنعتي، كردن

 .مي گيرد صورت كن خشك قفسه يا تونل در داغ هواي سريع جريان با معموالً صنعتي كردن خشك

 شود استفاده نيز فن از است ممكن كن خشك هاي كوره يا برج در داغ هواي در آوردن جريان به براي

 قرار برج تحتاني قسمت در كه حرارتي منبع از جايي جابه طبيعي عمل به هوا صورت جريان اين غير در

 مورد در(مشبك كف روي اليه صورت به كه محصول ميان از داغ هواي . داشت بستگي خواهد ، دارد

 كرده، عبور شده گسترده ) كن خشك برجهاي مورد در( مشبك تشتكهاي در يا ) كن هاي خشك كوره

  .كند مي را خشك محصول

 سانتيگراد و درجه 82 تا 62 نزديك كنها خشك نوع اين تحتاني قسمتهاي در محصول اطراف در دما

هاي  اليه صورت به محصول كن خشك هاي كوره در .است ساعت 12 تا 7 بين كردن خشك زمان

يكنواخت  شدن خشك تا شود زده هم به گاهي بايد دليل همين به اند، شده انباشته هم روي ضخيم

محصول  هستند حركت در پائين طرف به باال از محصول تشتكهاي كن خشك برجهاي مورد در .باشد

 .گردد مي وارد تازه محصول باال از و خارج برج پائين از خشك

 صورت به محصول استسبزيجات  صنعتي كردن خشك روشهاي رايجترين كه كن خشك تونلهاي در

 . شود مي گسترده ردارند قرا مخصوصي واگنهاي در چندتايي صورت به كه سينيهايي در نازك هاي اليه

 كنند مي عبور دارد جريان آن در داغ هواي قوي بادبزنهاي كمك به كه تونل چند يا يك ميان از واگنها

. 
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 يا آب بخار محتوي هاي لوله يا نفت يا گاز مستقيم سوخت است ممكن هوا كردن گرم براي گرما منبع

پر  نسبتاً گرما توليد براي الكتريكي مقاومتهاي از استفاده . باشد الكتريكي مقاومت از حاصل گرماي

حركت  جهت در است ممكن كانال در هوا جريان . گيرد مي قرار استفاده مورد كمتر و است هزينه

 هر از است ممكن موارد بعضي در .باشد ) 2غيرهمجهت جريان( عكس به يا و ) 1همجهت جريان(واگنها

 طوري به كند، مي كار همجهت جريان با سيستم اول مرحله در مورد اين در . شود استفاده سيستم دو

 كار به غيرهمجهت سيستم دوم مرحله در و كند مي برخورد داغ هواي با رطوبت پر محصول ابتدا در كه

 در كه مرطوب نيمه محصول برخورد از عمل اين . است كردن خشك نهايي عمل كه شود مي گرفته

 .كند مي جلوگيري شود مي وارد تونل انتهاي از كه داغ هواي با است شدن اي قهوه مستعد باال دماهاي

 يا نهايي دماي . سازد مي ميسر محصول كردن خشك براي را باالتر دماهاي از استفاده روش اين

 تا سر در ديگر شرايط و محصول نوع به بسته غيرهمجهت جريان با تونلهاي در سبزيجات براي حداكثر

 خشك سرعت در مسلماٌ هوا رطوبت . باشد متغير سانتيگراد درجه 77 تا 66 بين است ممكن تونل سر

 با گردش حال در هواي از معيني نسبت كردن مخلوط با توان مي را آن كه است موثر محصول شدن

 درصد 23 تا 12 بين محصول نوع به بسته شده، خشك محصول نهايي رطوبت .كرد كنترل تازه هواي

 .است متغير

  تصعيدي كردن خشك

 .نقطه انجماد زير دماي در محصول يخ تصعيد از است عبارت تصعيدي صورت به محصول كردن خشك

 از زيادي تعداد نگهداري در آميز موفقيت روشي صورت به تصعيدي كردن خشك اخير سالهاي در

 .است گرديده ابداع غذايي مواد و محصوالت

                                                 
١ CO CURENT 
٢ CUNTER CURENT 
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 اوليه نسبت حالت به آنها بازگرداني قابليت و است عالي تصعيدي روش با شده خشك محصوالت كيفيت

 اين محصوالت فساد بودن اسفنجي ولي . است سريعتر بسيار ديگر روشهاي با شده خشك محصوالت به

 . دهد مي افزايش را آنها اكسايشي

حالت  از محصول در موجود يخ بلورهاي كه است خاصي شرايط ايجاد تصعيدي كردن خشك اساس

و  سانيتگراد درجه صفر چون شرايطي در آب  .شود تصعيد آيد در مايع حالت به اينكه بدون انجماد

 نام به نقطه اين .درآيد بخار يا جامد، مايع، صورت سه از يكي به تواند مي جيوه ميليمتر 6/4فشاري 

 به جامد حالت از آب مولكولهاي تبديل چنانچه حال . شود مي شناخته (Triple point) سه گانه نقطه

است تا امكان   جيوه ميليمتر 6/4 باشد داشته وجود تواند مي كه فشاري حداكثر باشد، نظر مورد بخار

   .باشد موجود عملي چنين انجام

 5/0تا (كافي  كامال خال بتوان كه است الزم مسدودي اي قفسه كنهاي خشك روش، اين از استفاده براي

 بتوان كه است ضروري حرارت توليد براي اي وسيله نيز و كرد توليد آن در را) پايينتر يا جيوه ميليمتر

 .كرد تامين را بخار به انجماد حالت از آب نهان گرماي

 تعبيه آنها در كه متعددي مجاري طريق از گرما و هستند متعددي صفحات داراي ها قفسه اين از بعضي

    خشك و گيرد مي قرار صفحات بين اليه صورت به شده منجمد محصول و گردد مي تامين اند شده

 دي گرماي از استفاده است بررسي تحت آزمايشي صورت به حاضر حال در كه ديگري روش شود مي

 جديد روش . شود مي داده محصول به باال از اشعه صورت به گرما صورت اين در كه است الكتريكي

 جداره دو اي استوانه كنهاي خشك كارگيري به است بررسي مورد آزمايشي صورت به نيز كه ديگري

 با شدن خشك حين در و گيرد مي قرار مركزي استوانه در شده منجمد محصول روش اين در .است

 لزوم مورد حرارت و دارد جريان بخار استوانه خارجي جداره در شود مي زده هم به استوانه دوراني حركت

 بحث جاي و نكرده پيدا چنداني توسعه شده منجمد هاي ميوه كردن خشك حال به تا كند مي تامين را

  .نه يا بود خواهد رقابت قابل كردن خشك ديگر رايج روشهاي با روش اين آيا كه است
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  خورشيدي كن خشك

 نظر .استفاده ميشود خورشيدي و فسيلي انرژي جمله از مختلفي منابع از كردن خشك انرژي تامين براي

 آلوده و افزوده زياد ارزش با پتروشيمي و نفتي هاي فرآورده توليد در فسيلي مواد از استفاده اهميت به

 نمي معقوالنه بنظر انرژي تامين براي فسيلي مواد از استفاده آنها، سوزاندن اثر در زيست محيط كردن

 بشر براي آينده مطمئن منابعي بعنوان توانند نمي بودن محدود علت به منابع اين ديگر طرف از .رسد

 تالش جديد انرژي، منابع يافتن بدنبال انسان كه شود سبب امر اين كه است طبيعي لذا .آيند بحساب

 كاهش وسيعتر، احتمال فضاي به نياز بدليل آزاد هواي در كردن خشك اخير دهه چند در .نمايد مضاعف

 تدريجاً خشك كردن، فرآيند كنترل مشكل و حشرات پرندگان، حمله هوا، از ناشي آلودگي كيفيت،

 .است شده محدودتر

خورشيدي  انرژي .بود خواهد آن نيازمند وسيعي سطح در بشر خورشيدي، انرژي مزاياي بدليل اما

توسعه  براي را جهاني نيازهاي تواند مي و بوده زيست محيط براي ضرر بي و فراوان تجديدپذير، رايگان،

و  كم رطوبت نيز و سال در آفتابي روزهاي بودن باال به توجه با نيز ايران كشور در .نمايد تامين پايدار

 براي سوختهاي مناسبي جايگزين خورشيدي انرژي كه رسد مي بنظر نقاط از بسياري ارتفاع بودن پايين

 .باشد اي هسته و فسيلي

كيلو  9600 معادل يعني مربع متر سانتي بر كالري 2 دقيقه هر در خورشيد از دريافتي انرژي مقدار

انرژي  ميانگين يا نفتي مواد با مقايسه در انرژي ميزان اين .باشد مي روز هر در مربع متر بر كالري

 بودن شدت پايين اما .باشد مي اي توجه قابل رقم كه ليتر 1/1ليتر، معادل  در كالري كيلو 8700 حرارتي

 از مقبوليت تجهيزات اين شده باعث خورشيدي، تجهيزات حرارتي راندمان و خورشيدي انرژي تابش

 به آن خورشيدي تبديل انرژي از استفاده راههاي ترين رايج و ترين ساده از يكي .نباشد برخوردار عمومي

 عملي كم هزينه تجهيزات با و سادگي به گرمايي انرژي به خورشيدي انرژي تبديل .است گرمايي انرژي
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 براي سطح وسيعي در و دارند نياز زيادي انرژي به كه هستند دستگاههايي كنها خشك كه آنجا از .است

 انرژي خورشيدي كردن جايگزين بنابراين گيرند، مي قرار استفاده مورد كشاورزي محصوالت نگهداري

   زيست حفظ محيط جهت در مؤثر گامي نياز، مورد گرمايي انرژي تامين منظور به فسيلي انرژي بجاي

 .باشد مي

 كه انرژي مناطقي در مخصوصاً است، افزايش حال در هانج سطح در خورشيدي كنهاي خشك اهميت

 و انرژي مصرفي نوع براساس خورشيدي كنهاي خشك .باشد مي دسترس در براحتي و فراوان خورشيدي

 نيمه كنهاي خورشيدي خشك طبيعي، خورشيدي كنهاي خشك دسته، سه به آن در رفته بكار تحهيزات

  .شوند مي تقسيم كمكي خورشيد كنهاي خشك و مصنوعي

  طبيعي خورشيدي كنهاي خشك )الف

 شده، گرم طبيعي جابجائي دراثر هوا، و شود مي استفاده محيطي انرژي از فقط كنها خشك اين در

 قابل انرژي منبع كه جاهايي در طبيعي خورشيدي كنهاي خشك .يابد مي جريان هواكش توسط

 در كنها خشك اين .اند شده سنتي باز هواي در كردن خشك روشهاي جايگزين ندارد، وجود دسترسي

 و گرد باران، اثر در محصول به وارده خسارات و ضايعات از حصار داشتن بعلت سنتي روشهاي با مقايسه

 محصوالت كيفيت بهبود باعث و كرده جلوگيري هوا طريق از آلودگي و حيوانات پرندگان، حشرات، غبار،

 معموالً كه .هستند خورشيدي كنهاي خشك نوع ارزانترين و ترين ساده كابيني كنهاي خشك .ميشوند

 استفاده كم مقادير در ها ادويه و سبزيها ها، ميوه قبيل از كشاورزي محصوالت كردن خشك براي

   .ميشوند

فويل  و شيشه مثل شفاف مواد از آنها جنوبي سطح كه اند شده تشكيل اي محفظه از كنها خشك اين

 ظرفيت اين .كند مي حفظ آلودگي و باران گزند از را محصوالت سقف، يك همانند كه است شده پوشيده

 باشد دماي اتيلن پلي آن پوشش اگر .داد افزايش كن خشك مساحت افزايش با توان مي را كنها خشك
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 از گراد باالتر سانتي درجه 18 تا 15 باشد اي شيشه اگر و گراد سانتي درجه 8 تا 5 كن خشك داخل

 آن، افزايش مساحت بدون كن، خشك ظرفيت افزايش روشهاي از ديگر يكي .بود خواهد محيط دماي

 جهت و غيره ها سبزي ها، ميوه از نازكي هاي اليه .است طبقه چند هاي قفسه يا ها سيني از استفاده

 عقب هاي و ديواره شفاف كن خشك جنوبي سطح .شوند مي پهن مشبك هاي قفسه روي شدن خشك

 تر پايين هاي يا سيني ها قفسه از قسمتي روي اينكه بدليل .باشد مي دار عايق و رنگ سياه آن كف و

 .شود متصل كن محفظه خشك به نياز مورد انرژي توليد براي خورشيدي كلكتور يك بايد افتد، مي سايه

 هواي و كرده ها عبور قفسه در موجود مواد و كلكتور ميان از طبيعي جابجايي طريق از هوا جريان

 با توان مي را مورد نياز هواي جريان بر موثر ترموسيفوني اثر .شود مي خارج باال هاي دريچه از مرطوب

 ارتفاع بايد مورد نياز، هواي جريان تامين جهت هواكش اثر ايجاد براي .داد افزايش هواكش از استفاده

  .باشد كافي كن خشك

  مصنوعي نيمه خورشيدي كنهاي خشك )ب

 .كن هستند خشك محفظه ميان از هوا جريان عبور براي فن و كلكتور داراي معموال ها كن خشك اين

 نوع اين. شود مي استفاده بيشتر مصنوعي نيمه خورشيدي هاي كن خشك از ارزاني، و سادگي بدليل

 جوي و شرايط كن خشك شرايط تغيير به كه شوند مي استفاده موادي كردن خشك براي ها كن خشك

  .نيستند حساس

  كمكي خورشيدي كنهاي خشك )ج

 خشك .شود مي تامين خورشيد از نياز مورد حرارتي انرژي از اي عمده بخش كنها خشك نوع اين در

 و در باشند مي كمكي انرژي منبع و گرمايي ذخيره منبع داراي معموال كمكي خورشيدي هاي كن

 در اين .ميگيرند قرار استفاده مورد نيست كافي كردن خشك براي خورشيدي انرژي ذخيره كه مناطقي

 نتيجه تحقيقات .كرد توليد بهتر اقتصادي عملكرد و باالتر كيفيت با محصولي توان مي ها كن خشك نوع



  

- ٤٦  - 

  

 متر 1تا  5/1هواي  جريان با خورشيدي كن خشك از ها ميوه كردن خشك براي اگر كه است داده نشان

 خواهد تقليل به نصف كردن خشك طبيعي روش با مقايسه در شدن خشك زمان شود، استفاده ثانيه بر

 كن خشك استفاده از با مزارع در كشاورزي مختلف محصوالت كردن خشك از حاصل نتايج .يافت

 درجه 47 روزهاي آفتابي در و درجه 16 ابري روزهاي در كن خشك داخل حرارت داد نشان خورشيدي

 روش به كردن از خشك كمتر نيز شدن خشك زمان نتيحه در است، بيرون دماي از بيشتر گراد سانتي

 كن خشك از تحقيق ديگري طي .بودند مطلوبتري كيفيت داراي نيز توليدي محصوالت و بوده سنتي

 تهيه جهت اي قفسه كن خورشيدي خشك و تونلي خورشيدي كن خشك طبيعي، جابجايي با خورشيدي

 كشمش كيفيت و كاهش شدن زمان خشك ها كن خشك اين در داد نشان نتايج شد، استفاده كشمش

 همچنين .ميشود جلوگيري نيز باران از صدمات درضمن .يابد مي افزايش اي مالحظه قابل بطور توليدي

 داشته كاهش بيشتر يا برابر ده خورشيدي خشك كن در شده خشك محصوالت ميكروبي كلي شمارش

 .است

  مرسوم هاي تكنولوژي ضعف و قوت نقاط تعيين -4

 و سنتي سيستمهاي از استفاده ايران در نمودن محصوالت غذايي خشك توليد فرآيند ضعف نقاط از يكي

 در خوشبختانه كه است آفتابي روش به كردن خشك و سازي آماده عمليات از صحيح بدون استفاده

 .است شده قبلي سيستمهاي جايگزين حدودي تا صنعتي و مكانيكي سيستمهاي از استفاده سالهاي اخير

 سهولت عمليات به منجر داغ قليايي محلول يك از استفاده سازي آماده عمليات از گيري پوست بخش در

  .است بالنچينگ زمان كاهش امر اين مزيت و شده

 مواداز  مقداري خروج ، آب با بالنچينگ سيستم از استفاده صورت در آنزيمها، كردن غيرفعال بخش در

 آب در حل قابل ويتامينهاي نظير موثرند محصول طعم و عطر در كه آب در حل قابل دهنده تشكيل

 شده خشك محصول كيفيت كاهش سبب حدي تا تواند مي اتالفي چنين اين . است ناپذير اجتناب
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 جهت طوالنيتري زمان ولي شود مي آب در حل قابل مواد از كمتري اتالف سبب بخار با بالچينگ .شود

 شيميايي مواد از استفاده اگر روش اين در همچنين . دارد الزم آنزيمي سيستمهاي كردن غيرفعال

  .بود نخواهد اشكال از خالي بالنچينگ باشد ضروري

با  مقايسه در روش اين ولي .است موجود روش ارزانترنين آفتاب از استفاده كردن خشك مرحله در

زمان  به محصول چون و دارد وسيعتر فضاي و بيشتر كارگر به احتياج ، صنعتي روش به كردن خشك

 مقدار محصول لذا است، بيشتر تخمير و تنفس اثر بر قند كاهش دارد، نياز شدن خشك براي طوالنيتري

 وزش ديگر همراه با مواد و خاك با آلودگي و باران اثر بر فساد حشرات، هجوم . شد خواهد عايد كمتري

 .دهند مي كاهش را روش اين مزيت كه هستند ديگري موارد باد

زمان  كاهش به است ميسر مطلوب نحو به صنعتي كردن خشك روش در شرايط كنترل كه آنجا از

 در نتيجه كه يابد مي كاهش نيز محصول در نامطلوب تغييرات موارد بعضي در و انجامد مي كردن خشك

 .شد خواهد ممكن مرغوبتري محصول توليد

 .روش است مناسبترين فرآيند در همسو غير و همسو تركيبي جريانهاي با تونلي كن خشك از استفاده

 كه هواي داغ با است شدن اي قهوه مستعد باال دماهاي در كه مرطوب نيمه محصول برخورد از عمل اين

 براي خشك را باالتر دماهاي از فاده است روش اين . كند مي جلوگيري شود مي وارد تونل انتهاي از

 .خواهد شد مطلوب كيفيت با شده خشك محصول توليد به منتهي كه سازد مي ميسر محصول كردن

بندي  بسته پايين كيفيت ايران، در جات ميوه چيپس جمله از غذايي هاي فرآورده توليد بخش در

رعايت  ضمن كيفيت بهترين با محصولي توليد كه چرا . ميباشد موجود ضعف نقاط جمله از محصوالت

بازار پسندي  از زيادي بسيار مقدار به نامرغوب بندي بسته از استفاده صورت در استانداردها، آخرين

  .كاهد مي محصول
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   :ثابت گذاري سرمايه حجم برآورد اقتصادي، ظرفيت حداقل تعيين و بررسي - 5

شده،  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 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

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

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

  .ظرفيت هاي زير براي محصوالت طرح محاسبه گرديده است آالت،

  واحد  ظرفيت  نام محصول  رديف

  تن  100  پودر سيب زميني  1

  تن  1000  پودر پياز  2

  تن  500  پودر سير  3

 
  .دارد وجود نيز كاري نوبت سه تا توليد خط برداري از بهره امكان بازار، نياز صورت در است ذكر به الزم

  و مطالعات فني مشخصات هزينه هاي سرمايه گذاري طرح
  

  زمين  -1-5

 - اردبيلواقع در استان  50×30با ابعاد مترمربع  1500محل اجراي طرح واقع در قطعه زميني به مساحت 

  .مي باشد شهرك صنعتي

  اولويت در تعيين محل اجراي طرح  - 
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، تامين آب مورد نياز ماشين آالت خط توليد يكي از استاز آنجاييكه طرح مذكور در زمينه توليد مواد غذايي 

با توجه به  طرح مورد بررسي كهاست، پارامترهاي هاي مهم در تصميم گيري براي انتخاب محل اجراي طرح 

  .مي آيد نظر جايگاه بسيار مناسبي بشمار  گرديده است از اين پيش بينياينكه در شهرك صنعتي 

  

  مشخصات زمين طرح  - جدول 

  

 شرح
  بهاي هر

 )ريال(متر مربع
  )متر مربع(مساحت 

 )ميليون ريال(هزينه

 جمع نياز مورد انجام شده

 300/- 300/-  0/-  1500 200000/- زمين

 

  سازي  محوطه -2-5
  

  سازي در طرح  هزينه محوطه - جدول 

  واحد  مقدار شرح
  انجام شده

 )ميليون ريال(

  مورد نياز

 )ميليون ريال(

  جمع

 ميليون ريال

 90 90  0/-  مترمربع  450  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  600 زيرسازي و آسفالت

 8 8  0/-  مترمربع  230 فضاي سبز

 10 10  0/-  باب  1 درب ورودي

 200 200  0/-  -  - روشنائي محوطه

 728 728  0/-  -  - جمع

  
 

  ساختمان -3-5

باتوجه به اينكه محصول توليدي غذايي مي باشد، از اينرو ساختمان هاي توليد و نگهداري بايد از شرايط و 

  .هزينه هاي ساخت ميگردداستانداردهاي ويژه اي برخوردار باشند كه اين امر باعث باال رفتن 

متر  100الزم بذكر است كه ساختمانهاي اداري نيز به صورت يك نيم طبقه در سالن هاي توليد به مساحت 

  .مربع در نظر گرفته شده است
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  نه هاي مربوط به ساختمان سازي هزي –جدول   

 شرح
مقدار 

 كار
 واحد

قيمت به 

ازاي واحد 

  )هزار ريال(

  انجام شده

  ميليون ريال

  مورد نياز

 ميليون ريال

  جمع

 ميليون ريال

 1000 1000  0/-  2500  مترمربع  400  ساختمان هاي توليد 

 704 704  0/-  2200  مترمربع  320  انبار مواد اوليه و محصول

 400 400  0/-  4000  مترمربع  100  آزمايشگاه

 300 300  0/-  3000  مترمربع  100  ساختمان اداري

 75 75  0/-  1500  مترمربع  50  تاسيسات

 45 45  0/-  1500  مترمربع  30  نگهباني

 2524 2524  0/-  - مترمربع 1000 جمع

  

  توليد آالت ماشين و تجهيزات هزينه و ليست -4-5

  واحد  تعداد  تجهيزات و آالت ماشين  رديف
  كل جمع  واحد قيمت

  دالر  ر.م  دالر  ريال

 آماده بخش

 سيب سازي

زميني، سير و 

  پياز

  20000    20000    دستگاه  1  اوليه مواد تخليه هيدروليك مخزن

  30000    30000   دستگاه  1  شستشو ماشين

    120    120000000 دستگاه  1  كانواير
 پوست اتوماتيك نيمه سيستم

  و برش كني
  40000    40000   دستگاه  1

 برشهاي دهنده انتقال كانواير

  شده كنده پوست
    60    60000000 دستگاه  1

    30    30000000 دستگاه  1  ضايعات كانواير

  6000    6000   دستگاه  1  حلقوي برش دستگاه
  25000    25000   دستگاه  1  ويبراتور و باالبر

  8000    8000   دستگاه  1  كنترل پانل

 آماده بخش

سير، پياز   سازي

و سيب زميني 

 مرحله از قبل

  كن خشك

  25000    25000   دستگاه  1  باالبر بعالوه نمك مخزن
  20000    20000   دستگاه  1  برش ماشين

  17000    17000   دستگاه  1  جداكننده
  25000    25000   دستگاه  1  الواتور بعالوه نمك مخزن

  40000    40000   دستگاه  1  بالنچر
 الواتور و نمك وري غوطه مخزن

  مربوطه
  15000    15000   دستگاه  1

  17000    17000   دستگاه  1  جداكننده
  12000    12000   دستگاه  1  ميز سورت
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  واحد  تعداد  تجهيزات و آالت ماشين  رديف
  كل جمع  واحد قيمت

  دالر  ر.م  دالر  ريال
 براي دستي سازي آماده سيستم

  كن خشك به ورود
    65    65000000 دستگاه  1

  8000    8000   دستگاه  1  كنترل پانل
    70    35000000  دستگاه  2  خردكن

  كن خشك

  100000    100000   دستگاه  1  اي مرحله سه پيوسته كن خشك

 به حمل گاري مجموعه اولين

  ها سيني و كن خشك
  10000    10000    ست  1

 به حمل گاري مجموعه دومين

  سيني ها و كن خشك
  7000    7000    ست  1

  بندي بسته

  2500    2500    دستگاه  1  ويبراتور به مجهز محصوالت قيف
    30    30000000  دستگاه  1  كانواير

  17000    17000    دستگاه  1  توزين سيني چهار با ترازو
  20000    20000    دستگاه  1  كن پر ساپورت

  عمومي خدمات

    100    100000000  مرحله  1  ها لوله و اتصاالت

  15000    15000    مرحله  1  پنوماتيكي و الكتريكي اتصاالت
  30000  50  30000  50000000  دوره  1  اندازي راه و نصب

  10000    10000    سري  1  يدكي قطعات مجموعه
  12000    12000    مرحله  1  جانمايي و بندي بسته
  10000    10000    سري  2  اضافي برش هاي تيغه

  15000    15000    دستگاه  1  دهي پوشش ماشين
  8000    8000    دستگاه  1  هوا سرعت تنظيم سيستم
  7000    7000    دستگاه  1  هوا كنترل اتوماتيك سيستم

  3000    3000    دوره  1  سايت در مكانيكال آموزش

% 10( )خارجي خريد داخلي هاي هزينه  

  )هزينه ارزي

          57450  

 تجهيزات و آالت ماشين ارزش كل جمع  

  اصلي
        525  631950  
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  هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي -5- 5

 سرمايه 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

سيسات در طرح                                                                                                                 أهاي ت هزينه –جدول 

 شرح 
انجام 

 شده 

 مورد نياز
  جمع كل

 ارزي ميليون ريال
معادل 

 ريالي

  ريالي
 ميليون ريال

  جمع 
 ميليون ريال

 250/-  250/-  250/-  -  -  0/-  برق

 5/-  5/-  5/-  -  -  0/-  برق اضطراري

 6/52 6/52 6/52 -  -  0/-  آب

  500/-   500/-   500/-  -  -   0/-   تصفيه فاضالب

 300/-  300/-  300/-  -  -  0/-  سوخت

 50/-  50/-  50/-  -  -  0/-  سرمايش و گرمايش

 300/-  300/-  300/-  -  -  0/-  باسكول

 5/150 5/150 5/150 -  -  0/-  سيستم اعالم و اطفاء حريق

 10/-   10/-  10/-  -  -  0/-  ارتباطات

 1/1654 1/1654 1/1654 -  -   جمع

  

  هزينه وسايل حمل و نقل -6-5

ميليون ريال بابت خريد  540/- به منظور رفع  نيازهاي انتقال مواد و كاال به داخل و خارج كارخانه مبلغ 

  .وسايط ذيل پيش بيني شده است 

 واحد )مشخصات(شرح 
  /تعداد

 مقدار
 انجام شده

  موردنياز
 ميليون ريال

  جمع
 ميليون ريال

 220/- 220/- 0/- 1 دستگاه گازوئيلي تن  2ليفتراك

 220/- 220/- 0/- - - جمع 
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  تجهيزات و وسايل اداري و خدماتي - 7-5

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

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

  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

به منظور جلوگيري از تحميل هزينه هاي  مازاد  طي دوره اجراي عمليات ساخت و ساز و تجهيـز  طـرح بـه    

 درصـد از كـل هزينـه هـاي ريـالي       5دليل تغييرات احتمالي  در هزينه هاي سـرمايه گـذاري ثابـت حـدود     

  . ميليون ريال بعنوان هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده لحاظ شده است   6/324معادل
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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، هزينــه و بيمــه  كــارمزد 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، قبـوض آب و بـرق، هزينـه هـاي نوشـت افـزار و       : ساير عبارتند از* 

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

  متفرقه 

  

  :گذاري طرح هاي سرمايه هزينه -11-5

پـودر سـيب   طرح تاسيس به منظور احداث واحد صـنعتي توليـد    ،كل هزينه هاي سرمايه گذاري

 مترمربـع   1500تن در زميني به مساحت حدود  1600به ظرفيت اسمي ساليانه  زميني، سير و پياز

  . برآورد شده است استان صنعتي هايشهرك اردبيل در يكي از واقع در شهرستان

 631950لـغ   بتوليـد، م مورد نياز كل هزينه هاي ارزي طرح جهت خريد ماشين آالت و تجهيزات 

  .درصد سرمايه گذاري ثابت طرح مي باشد 49ميليون ريال و حدود  8/6538معادل  دالر

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

  .ريال برآورد شده است ميليون 3/13599 مبلغ بهره برداري



  

٥٦ 

  

  

  

  گذاري طرح هاي سرمايه هزينه -جدول 
  

 شرح
  انجام شده

29/12/84  

 مورد نياز
  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

 2524 2524 2524 0/- 0/- 0/-  0/- ساختمان - 3

 8/7063 8/7063 525/- 8/6538 631950 0/- 0/- تآالت وتجهيزا ماشين - 4

 1/1654 1/1654 1/1654 0/- 0/- 0/- 0/- سيسات أت -5

 220/- 220/- 220/- 0/- 0/- 0/- 0/- وسائط نقليه  - 6

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

 8/89 8/89 8/89 0/- 0/- 0/- 0/- و كارگاهيتجهيزات و وسايل آزمايشگاهي  -8

 6/324 6/324 6/324 0/- 0/- 0/- 0/- بيني نشده  متقرقه و پيش -9

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

 3/13599 3/13599 5/7060 8/6538 631950 0/- 0/- گذاري ثابت  هاي سرمايه هزينه كل جمع

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

 و مورد بررسي به مطالعات انجام شده و بدست آوردن ضريب تبديل هر يك از مواد به محصوالتبا توجه 

ظرفيت توليد در نظر گرفته شده ميزان مواد مصرفي براي هر روز و ساالنه بشرح جدول زير محاسبه 

  : ميگردد

 

 واحد ماده اوليه
  مقدارمورد نياز

 روزانه

  ضايعات

(%) 

  مقدار مورد نياز

 ساليانه

 810 2 7/2 تن زميني سيب

 3750 2 5/12 تن سير

 9000 2 30 تن پياز

 100 آلومينيومي هاي كيسه

 گرمي
 هزار عدد

54 1 16160 

 163800 1 546 عدد مقوايي كارتن
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  برنامه توليد و فروش طرح -7
  .ميزان توليد هر يك از محصوالت طرح بشرح جدول زير مي باشد

  )تن( جدول پيش بيني برنامه توليد طرح

  سال

                                                                                                        شرح                                             
 1390 1391 1392 

  سال مبنا 

1393 

 100 90 80 70 درصد استفاده از ظرفيت عملي

 100 90 80 70 زميني  سيبپودر 

 500 450 400  350  پودر سير

  1000 900 800  700  پودر پياز
  

  .بدين ترتيب ميزان فروش هر يك از محصوالت طرح بشرح جدول زير خواهد بود

  )ميليون ريال( طرحميزان درآمد و فروش جدول 

  سال

 شرح
 1392سال  1391سال  1390سال 

  سال مبنا

1393 

 8.000 7.200 6.400 5.600 )كيلوگرم/ ريال  80000( زميني پودر سيب

 43.000 38.700 34.400 30100  )كيلوگرم/ ريال  86000(پودر سير 

 87.000 78.300 69.600 60.900  )كيلوگرم/ ريال  87000(پودر پياز 

 138.000 124.200 110.400 96.600  جمع كل

  

 به فعاليت روز در ساعته 8 كاري نوبت يك در كه ميباشد سال در روز 300 واحد اين در كاري روزهاي تعداد

  .ميباشد مشغول



  

- ٥٩  - 

 

  پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح – 8

محل انتخابي براي انجام پروژه در نظـر   ،با توجه به درخواست شركت شهركهاي صنعتي استان اردبيلاستان 

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

  .  پودر سير، پياز و سيب زميني ميتواند مكان مناسبي براي اجراي طرح باشدبه مواد اوليه جهت توليد 

  : 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

 80.000 زميني پودر سيب

 86.000  پودر سير

 87.000  پودر پياز

  

  هزينه هاي توليد - 01

درصد ظرفيت عملي بشرح جدول زير محاسبه شده است  100كل هزينه هاي توليد طرح براساس 

 .  

  

  هاي توليد در طرح  جدول هزينه

  ارزي شرح

 )هزار دالر(

  هزينه ريالي معادل ريالي

  )ميليون ريال(

  هزينه كل

 )ميليون ريال( 

 7/95.125 7/95.125 0/- 0/- و بسته بندي مواد اوليه و كمكي

 92/108 92/108  0/-  0/-  انرژي

 7/600  7/600 0/- 0/- هزينة تعمير نگهداري

  2/1.795  2/1.795 0/- 0/-  حقوق و مزاياي پرسنل توليدي

 8/5.857 8/5.857 0/- 0/-  توليد پيش بيني نشده

  7/697  7/697 0/- 0/- اداريحقوق و مزاياي پرسنل 

 8/1.225  8/1.225 0/- 0/- استهالك

 82/105.411 82/105.411 0/- 0/- جمع كل
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   :مصرفي اوليه مواد هزينه

قيمت خريد تضميني  قانون اساسي، 127اد اصل تناس به بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهوري و

  .اعالم و براي اجرا ابالغ شد 1388 - 1389ي براي سال زراع محصوالت كشاورزي

قيمت خريد  بنابراين گزارش، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، براساس اين تصميم،

   .ريال تعيين گرديده است 6000و  8000، 6500به ترتيب معادل  1سير و سيب زميني درجه  ،پيازتضميني 

 قيمت .است شده محاسبه تفكيك به واد اوليه و كمكيمبرآورد  جدول در طرح نياز مورد اوليه مواد ميزان

 .است شده تعيين پايگاه اطالع رساني غذا و سالمت و مراكز عمده فروشي از استعالم بر اساس اوليه مواد هاي

  .ميدهد نشان را ساليانه مصرفي اوليه مواد برآورد هزينهزير  جدول

 واحد ماده اوليه

  مقدار

  مورد نياز

  روزانه

 

  

  ضايعات

(%)  

 

مقدار مورد 

  نياز

 ساليانه 

قيمت به 

ازاي واحد 

  )ريالهزار (

هزينه ساالنه 

  )ميليون ريال(

  4.860  6.000 810 2 7/2 تن سيب زميني

  30.000  8.000 3750 2 5/12 تن سير

  58.500  6.500 9000 2 30 تن پياز

  4/1.454  90 16160 1 54 هزار عدد گرمي 100 آلومينيومي هاي كيسه

  3/311  9/1 163800 1 546 عدد مقوايي كارتن

  7/95.125    --   --   --   --   جمع
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  هزينه آب، برق ، سوخت و ارتباطات 

 نظير ديگري تاسيسات و تجهيزات به توليد، خط دستگاههاي و آالت ماشين بر عالوه توليدي واحد يك در

  .هست نياز نيز ...و آزمايشگاه سوخت، برق، آب، تاسيسات

 به است، واحد آن برق تاسيسات صنعتي، و توليدي واحد يك تاسيسات ترين زيربنايي و مهمترين كه آنجا از

 محوطه، و ساختمانها روشنايي توليد، خط تجهيزات مصرفي برق مقدار ابتدا واحد مصرفي برق تعيين منظور

 ارائه مربوطه ها هزينه و تامين منابع ادامه در سپس ميشوند محاسبه ... و گرمايش و سرمايش سيستمهاي

  .شد خواهند

  برق مصرف ميزان محاسبه

 مشخصات به توجه با را توليد خط آالت ماشين و تجهيزات برق مصرف واحد، نياز مورد برق محاسبه منظور به

 مساحت به توجه با نيز تاسيسات و ساختمانها در مصرفي برق . ميكنيم محاسبهاً دقيق شده استعالم فني

  .ميشود محاسبه ساختمانها

  :  برق مصرفي تجهيزات خط توليد) الف 

 به توجه با واحد اين در . است كارخانه نياز مورد برق از اي عمده بخش توليد، خط تجهيزات مصرفي برق

 ضرب دستگاه تعداد در شده، استخراج دستگاه هر نياز مورد برق شده، گرفته نظر در تجهيزات مشخصات

  .ميشود

  .دميشو برآورد كيلووات 280 توليد خط مصرفي برق كل توليدي واحد اين در بنابراين

  :برق مورد نياز تاسيسات و تعميرگاه )  ب

كيلـووات جهـت چـرخش، تصـفيه و      7كيلـووات كـه شـامل     10جمعـاً   تعميرگاه و تاسيسات نياز مورد توان

مايعـات در تاسيسـات   كيلووات جهت توزيع، چـرخش سـوخت و    1نگهداري آب مورد نياز تصفيه فيزيكي، و 

  .گرمايش است

  .كيلووات برآورد ميشود 2تعميرگاه نيز توان تجهيزات مورد نياز 
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  :برق مورد نياز روشنايي ساختمانها و محوطه )  ج 

 مصرف تاسيسات ميانگين و انبار خدماتي، و اداري قبيل از ساختمانها ساير و توليد سالن مربع متر هر ازاي به

 مربع متر 1000 كه توليد سالن و ساختمانها مساحت به توجه با ترتيب اين به . ميشود گرفته نظر در وات 30

  .ميشود كيلووات برآورد 30ساختمانها  روشنايي جهت مصرفي برق  شده، برآورد

 برق وات 300،  محوطه روشنايي جهت چراغ هر ازاي به واحد، كاركرد ساعت و كاري نوبت تعداد به توجه با

  .است كيلووات برق الزم 5محوطه  روشنايي براي بنابراين . است نياز مورد

 مواقع ديگر يا اندازي راه هنگام به برق درخواست بيشترين برآورد منظور به فوق موارد مجموع از %10مقدار

  .است

  جدول برآورد برق مصرفي

  )كيلووات(برق مصرفي   نام واحد مصرف كننده

  280  )شيفت 1( توليد خط تجهيزات

  10  )شيفت 1( تعميرگاه و تاسيسات

  30  )شيفت 1( ساختمانها روشنايي

  5   محوطه روشنايي

  33  مذكور  غير موارد ساير

  358  جمع

  

  آب مصرف ميزان محاسبه

 آب .ميباشد فضاي سبز آبياري و آشاميدني و بهداشتي توليد، خط مصرفي آب شامل واحد اين در نياز مورد آب

 توليد، خط تجهيزات مشخصاتاساس  بر . ميشود استفاده اوليه مواد شستشوي منظور به توليد خط نياز مورد

 به واحد اين در بهداشتي و آب آشاميدني مصرف . بود خواهد روز در مكعب متر 100 بخش اين در مصرفي آب

 فضاي نياز مورد آب تامين منظور به . است شده محاسبه ليتر 150 سرانه گرفتن نظر در با و پرسنل تعداد ازاي

 روزانه مصرفي آب ميزان ..ميشود گرفته نظر در روز ليتر در 5/1مربع  متر هر ازاي به محوطه، آبياري و سبز

  .است شده محاسبهزير  جدول مطابق واحد
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  )مترمكعب در روز(مصرفي  آب ميزان  كننده مصرف واحد

  100  توليد فرآيند آب

  5  پرسنل

  4/0  محوطه

  4/105  جمع

  

  سوخت مصرف محاسبه

 نياز مورد و حرارت بخار تامين منظور به مصرفي سوخت شامل صنعتي واحدهاي در سوخت مصرف موارد

 .ميباشد نقل و حمل وسايل سوخت و ساختمانها گرمايش فرآيند،

 خدماتي محاسبه و اداري، آزمايشگاه، و توليد فضاهاي مساحت به توجه با گرمايش سيستم مصرفي سوخت

 گرفته نظر در گازوئيل ليتر 25 ،مساحتمربع  متر يكصد ازاي به  متوسط طور به كه ترتيب اين به . ميشود

 اين . شد خواهد مصرف روز هر در گازوئيل ليتر 80حدود موجود  بناهاي مساحت به توجه با بنابراين . ميشود

 شده گرفته نظر در شوفاژ سيستم با خدماتي و رفاهي اداري، فضاهاي گرمايي انرژي تامين براي گازوئيل مقدار

 متر 270 هر ازاي بهكه  . ميشود استفاده صنعتي بخاريهاي از توليد سالن گرمايي انرژي تامين منظور به . است

  .در جدول زير هزينه انواع انرژي در سال محاسبه گرديده است .است نياز مورد بخاري دستگاه يك مربع،

  جدول  برآورد ميزان مصرف  برق ، آب ، سوخت ، ارتباطات و غيره

 واحد شرح رديف
ميزان 

 مصرف 

  تعداد روز كاري

 در سال 

ميزان مصرف 

 ساليانه

هزينه هر واحد 

 مصرف به ريال

  هزينه مصرف

 )ر- م(ساالنه 

 37/34 320 107400 300 358 روز/كيلو وات برق مصرفي 1

 25/41 1.500  27500 250 110 روز/ مترمكعب آب مصرفي 2

 3/3 165 20000 250 80 روز/ليتر گازوئيل 3

 30/- - - - -   وساير ارتباطات 4

 92/108 - - - -  -  جمع 
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  حقوق و دستمزد 
  مستقر در كارخانه جدول حقوق و دستمزد پرسنل  اداري

 سمت
  مورد نيازتعداد

 )نفر(

  حقوق ماهيانه

 )هزار ريال( 

  حقوق ساليانه

ميليون (

 )ريال

 120/- 10.000 1 مدير عامل

  72/-  6.000  1  مدير بازرگاني

  60/-  5.000  1  تداركات سئولم

 42/- 3.500 1 حسابدار

 42/- 3.500 1 فروش و سفارشاتكارشناس 

 2/37 3.100 1 منشي وتايپيست

 2/37 3.100 1 آبدارچي و نظافتچي

  4/410  -  7  جمع

  3/287  -  - %)70(حق بيمه و مزايا و پاداش و غيره 

 7/697 - 7 جمع
  

  جدول حقوق و دستمزد پرسنل  توليد

 شيفت تعداد سمت
جمع 

 )نفر(

  حقوق ماهيانه

 )هزار ريال(

  حقوق ساليانه

 )ميليون ريال( 

 84/- 7.000 1 1 1 برنامه ريزي  توليدكارشناس 

 60/- 5.000 1 1 1 كنترل كيفيت سرپرست

  96/-  4.000  2  1  2  سرپرست خطوط توليد 

  120/-  5.000  2  1  2  صنايع غذايي فني مهندس

 84/- 3.500 2 1 2 آزمايشگاه تكنسين

 2/37 3.100 1 1 1 انباردار

 8/76 3.200 2 1 2 كارگر ماهر خط توليد 

 2/223 3.100 6 1 6 كارگر ساده خط توليد

 42/- 3.500 1 1 1 كارشناس تعميرات ونگهداري

 2/37 3.100 1 1 1 راننده ليفتراك

 2/37 3.100 1 1 1 خدمات و نظافت

 6/897 - 21  جمــع

 6/897 %)100(بيمه و مزايا و پاداش و غيره حق 

 2/1795 جمع كل
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  تعمير و نگهداري
  تعمير و نگهداريجدول هزينه هاي 

 شرح رديف
ميزان سرمايه 

 گذاري
 درصد 

  هزينه كل

 )ميليون ريال(

 1/65 2 3252/- محوطه سازي و ساختمان 1

 6/282  4 8/7063 ماشين آالت 2

 5/165 10 1/1654 تاسيسات و انشعابات 3

 44 20 220/- وسائط نقليه 4

 15 10  150/- لوازم و اثاثه اداري 5

 9  10  8/89 و كارگاهي لوازم آزمايشگاهي 6

  5/19  6  6/324 گذاري پيش بيني نشده  سرمايه 7

 7/600 جمع

  

  هزينه استهالك 
  جدول هزينه هاي استهالك

 شرح رديف
ميزان سرمايه 

 گذاري

درصد 

 استهالك

  كلهزينه 

 )ميليون ريال(

 6/227 7 3252/- محوطه سازي و ساختمان 1

 4/706  10 8/7063 ماشين آالت 2

 4/165 10 1/1654 تاسيسات و انشعابات 3

 55 25 220/- وسائط نقليه 4

 30 20  150/- لوازم و اثاثه اداري 5

 9/8  10  8/89 و كارگاهي لوازم آزمايشگاهي 6

  5/32  10  6/324 گذاري پيش بيني نشده  سرمايه 7

 8/1225 جمع

  

  

  توليديهزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده 

بعنوان  استثناي هزينه استهالكميليون ريال به  8/5.857توليد معادل  هزينه هاي كل درصد از 6حدود 

  .در نظر گرفته شده استهزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده توليد طي سالهاي مختلف بهره برداري 
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  وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني -11

از . چنانچه واحدهاي توليد از حمايتهاي دولتي برخوردار نباشند، دچار مشكالتي در فرآيند توليد خواهند شد

آنهـا  آنجا كه واحدهاي جديد در سالهاي ابتدايي راه اندازي در ظرفيت كامل توليد ندارند، لـذا حاشـيه سـود    

بنابراين براي بقا در ميدان رقابـت نيـاز بـه    . پايين خواهد بود و نقدينگي واحد در وضعيت مطلوبي قرار ندارد

از طرف ديگر بايد دولت از واحدهايي كه داراي قدمت چندين ساله بوده و در بازارهاي . حمايتهاي مالي دارند

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

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

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

ايـن ماشـين آالت پـس از    . در اغلب واحدهاي توليدي بخشي از ماشين آالت از خارج از كشور تامين ميشود

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

از طـرف ديگـر   . اشـد درصـد ميب  4جـانبي آن  درصد و لوازم  10براي اينگونه ماشين آالت وجود دارد حدود 

واحدهاي توليدي كه محصوالت آنها به خـارج از كشـور صـادر ميشـود، مسـتلزم پرداخـت حقـوق گمركـي         

خوشبختانه در سالهاي اخير براي ترغيب توليد كنندگان داخلي به امر صـادرات مشـوقهايي بـراي    . نميباشند

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

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

يكي از مهمترين حمايتهاي مالي براي طـرح هـاي صـنعتي اعطـاي تسـهيالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و          

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

  :طرح ها به شرح زير ميباشد

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

  .گذاري ثابت در محاسبات لحاظ ميشود

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

 .تسهيالت در محاسبات لحاظ ميشوددر صد جهت دريافت  90ضريب 
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درصد و نرخ سـود   14نرخ سود تسهيالت ريالي در وامهاي بلند مدت و كوتاه مدت در بخش صنعت  - 3

 .ماه ميباشد 6آن  اقساطدرصد و  10 يزراتسهيالت 

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  5/4قطه نظر سودآوري و بازگشت سرمايه حداكثر از نظر ن

 .نظر گرفته ميشود

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

طـرح خواهـد   درصد معافيت مالياتي شامل  80بهره برداري شهرك هاي صنعتي، در چهار سال اول 

سال اول بهره برداري، شـركت از ماليـات معـاف     10شد و در صورت اجراي طرح در مناطق محروم 

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

    .ناخالص تعين شده است درصد سود

  نتيجه گيري و پيشنهاد -21

پودرهاي سـيب زمينـي،   به منظور توليد  اردبيلاحداث يك واحد صنعتي در شهرستان  ،هدف از اجراي طرح

روز كـاري در سـال    300سـاعته در روز و   8شـيفت كـاري    يكتن طي  1600با ظرفيت ساالنه  پياز و سير

  . ميباشد

عـالوه بـر اشـتغالزائي، ايجـاد      سيب زميني، پياز و سـير توليد پودر هاي جهت ايجاد واحد  مورد بررسي طرح

با . ارزش افزوده و استفاده از مواد اوليه سرشار استان و تبديل آن به محصوالت داراي ماندگاري باال مي باشد

   .اين اوصاف طرح مورد گزارش به داليل زير از نظر اقتصادي و بازار داراي توجيه پذيري كافي مي باشد

 آالت پيشرفته و اتوماتيك استفاده از تكنولوژي جديد و ماشين �

 شاخص هاي مطلوب اقتصادي و مالي طرح �

 ايجاد اشتغال در استان و براي مردم بومي منطقه  �

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

 امكان صادرات محصوالت توليدي �

 بهره گيري از فناوري و دانش روز در توليد �
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 تنوع محصوالت موجود در بازارافزايش  �

 تامين  مواد اوليه مورد نياز از داخل �

 عدم پيچيدگي در فرآيند توليد �

    بازار مصرف رو به رشد  بالقوه و بالفعل مطلوب داخلي و صادراتي �

طرح و برخي شاخصهاي مهم اقتصادي طرح كه توجيح پذيري طرح  هزينه هاي ثابت و متغير جدول در زير

  .ارائه گرديده است رابه اثبات ميرساند

  1393در سال مبنا  ول هزينه هاي ثابت و متغير طرحجد

 شرح
  هزينه كل

 )ميليون ريال( 

 متغير ثابت

 هزينه درصد هزينه درصد

 7/95.125 100 - - 7/95.125 مواد اوليه و كمكي

 12/87 80 8/21 20 92/108  انرژي

 6/480 80 1/120 20 7/600 هزينة تعمير نگهداري

 6/538 30 6/1.256 70  2/1.795 حقوق و مزاياي پرسنل توليدي

 9/5.773 - 9/83 - 8/5.857 )موارد فوق%6(پيش بيني نشده 

 - - 7/697 100  7/697 ل اداريحقوق و مزاياي پرسن

 - -  8/1.225 100 8/1.225 استهالك

  92/102.005   9/3.405  82/105.411 جمع كل
 

  .سرمايه در گردش طرح بشرح جدول زير مي باشد

  هاي سرمايه در گردش  جدول هزينه

  روز  شرح
  جمع

  )ميليون ريال(

 15854  60  مواد اوليه و كمكي  

  3963  15  كاالي در جريان ساخت و ساخته شده 

 11500 30  مطالبات 

 11500 30  گردان  تنخواه

  42817  جمع
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 محاسبه شاخصهاي اقتصادي طرح

  : 3139برداري در سال   برآورد ارزش افزوده كل طرح در ظرفيت كامل بهره 
  

 ميليون ريال: مبلغ     شرح

  138000/-     ها  ستاده - 1

  )82/105411(      ها  داده - 2

      ) 7/95.125(  بندي  مواد اوليه و بسته -2- 1

بيني  برق، سوخت، تعميرات، متفرقه و پيش -2- 2

  نشده 
)42/6567(      

  )8/1.225(      استهالك  - 3

  18/32.588      )1-2(ارزش افزوده ناخالص داخلي 

  38/31.362      )1-2(- 3ارزش افزوده خالص داخلي 
  

  .درصد است 6/23نسبت ارزش افزوده ناخالص داخلي به ارزش ستاده ها حدود  -1- 1

  . درصد است  7/22نسبت ارزش افزوده خالص داخلي به ارزش ستاده ها حدود  -1- 2

  : برآورد نقطه سر به سر طرح  
  

هاي عملياتي و غيرعملياتي معادل توليدي در حدود  نقطه سر به سر طرح مورد بررسي بدون احتساب هزينه

به دست خواهد  در سال اول بهره برداري درصد كل فروش 5/13باشد و حدود  ميليون ريال مي 1/13.058

  . آمد

1/13.058  =  
  )هزينه ثابت=  (  9/3.405

=  
  نقطه سربه سر بدون احتساب

هاي عملياتي و  هزينه

  غيرعملياتي

  هزينه متغير=  92/102.005
-  1  

  فروش= 138.000/-
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  :  گذاري به اشتغال نسبت سرمايه
نفر اشتغال ايجاد خواهد شد  برچنين اساسي نسبت  28در صورت اجراي طرح  مورد گزارش  حداقل براي 

  .     ميليون ريال خواهد بود 7/485گذاري براي اشتغال هر يك از كاركنان در طرح حدود  سرمايه

7/485  =  
  گذاري ثابت طرح  كل سرمايه= 3/13599

=  
سرانه 

  28  اشتغال
  

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

  . بازار قابل توجهي نيز برخوردار ميباشد

  : برآورد دوره بازگشت سرمايه

  :محاسبه سود ناويژه

ميزان فروش  -جمع هزينه هاي ساليانه = سود ناويژه   

138000 – 102000=   36000ميليون ريال    

  :برآورد نرخ بازگشت سرمايه

  

53%  =  100  *  

  سود ناويژه=  36000

نرخ بازگشت   =

  سرمايه
  )سرمايه در گردش+ گذاري ثابت  سرمايه(

13559  +42817  

  : دوره بازگشت سرمايه

1/ نرخ بازگشت =  1.88سال   

  

  


