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  :تاريخچه

آنجا كه چوب يك محصول بيولوژيكي است  از. دارند هاي آن كاربرد بسيار در زندگي و صنعتچوب و فرآورده

... مختلفي از جمله چگالي، استحكام، مقاومت در برابر رطوبت و دما و  هاي متعدد وداراي خواص و ويژگي

  .باشندكننده كاربردهاي مختلف چوب مياست، كه تعيين

 سال پـيش  4200ها را در ايران مربوط به شناسان و مورخان تاريخ، استفاده از چوب براي ساخت خانه  باستان

هـا در ايـرن     هـا قبـل از مهـاجرت آريـايي        اند كه مقارن با عصر حجر و دوراني كه بومي         از ميالد مسيح دانسته   

ــد، مـــــــــــــــــيزنـــــــــــــــــدگي مـــــــــــــــــي ــدكردنـــــــــــــــ   . داننـــــــــــــــ

 سـال   5000ا، در استان فارس، به دست آمده كه مربوط به           هاي شهرستان فس  قطعات چوبي در يكي از مقبره     

            سـاخت ابزارهـاي مختلـف اسـتفاده         قبل بوده و نشان دهنده اين است كـه ايرانيـان باسـتان از چـوب بـراي                 

  . اندمي كرده

ساخت سازي و همچنين هاي مختلف در ايران مرسوم بوده و در كشاورزي، خانهاستفاده از چوب در زمان

  .آالت و ابراز استفاده مي شده است

 مصر كردن چوب در اليهسال پيش ازميالد مسيح، فن اليه دهد كه از چندين هزارشواهد تاريخي نشان مي

روشنگر  هائي كه از اماكن و مقابر فراعنه موميائي شده بدست آمدهبوده است، گهواره و تابوت شده شناخته

 هاي چوبيها نيزاز روكش ها و روميها، ايرانيها، كلدانيها، يونانيوريآش همچنين. باشداين شناخت مي

اليه و استفاده از آنها به جهت  و تخته قديم فن تهيه روكش در كه رسدبنظر مي. كرده اندميه ستفادا

ه با اين ك. بوده است در برابر نيروهاي وارده چوب تحمل و افزايش كشيدگي و واكشيدگي تخفيف ميزان هم

ولي  گردددور بر مي عصارو قرون بسيارابه و استفاده از آن جهت ساخت محصوالت چوبي  تهيه روكش چوبي

 به اوج خود رسيده است و از طرفي تا آن زمان هنوز توليد تخته چندال ميالدي 18  و17 آن در قرون تكامل
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وزدهم بود كه توسعه و تكميل اين رواج نيافته بود و تنها از اواخر قرن ن صورت امروزيه  بو محصوالت آن

  . صنعت آغاز گرديد

  ميالدي1865مايو در سال  مي توان به ثبت اختراع جان و محصوالت آن در زمينه ساخت تخته چندال

در اين اختراعات، به انطباق و التصاق  .اشاره كرد ميالدي در چكسلواكي1884ويتوفسكي درسال  درآمريكا و

كه از  آمد مي هائي بدستتخته كه از نتيجه كار همديگر اشاره كرده بودنداوراق نازك چوبي بر روي 

بعدها . تشكيل يافته بود هم فشردهه كه توسط غشاء نازكي از مواد اتصال دهنده و ب نازك ورقه چوبي چندين

           ي برا تخته صندلي از اين نوع هاي تهيهكارخانه در چكسلواكي. اي يافتاين اختراع كاربردهاي گسترده

            مبل، در و پنجره،  در تهيه انواع استفاده از تخته اليه بعدها. كف صندلي به مقدار زياد استفاده كرد

و درعين حال سبكي و استحكام آن  پذيري ونقل، وسائل ورزشي كه موضوع خمشسازي، وسائل حمل جعبه

علت آنكه ه اول ب  در طي جنگ جهاني.اج پيدا كردرو بود، بعنوان يك ماده غيرقابل رقابت وسائل مطرح

توسعه نيافته بود، استفاده از تخته اليه در تهيه هواپيماهاي اوليه  فلزات سبك مانند آلومينيم تهيه هنوز

  .مرسوم بوده است

اين  سازي از چوب، مصريان قديم از هزاران سال پيش شناخت خوبي دردر مورد صنايع روكش

هاي فرانسه و انگلستان وجود دارد سازي آن دوره در موزههاي روكش گاهراويري كه از كاتص .داشتند زمينه

نيز  امروزه و صنعت از چند هزارسال قبل تا كنون فرق زيادي نكرده است كار در اين دهد كه اصولنشان مي

و ابزار كار عوض تقريباً اصول تهيه روكش از چوب همانست كه در زمان قديم متداول بوده است ولي تكنيك 

  . عمل آمده استه سازي چوب بهاي روكششده و پيشرفت زيادي در ساخت ماشين

كارخانه توليد  ندارد و اولين سابقه طوالني ها و محصوالت آنتوليد صنعتي تخته اليه و روكش در ايران

تعدادي كارخانه  رو در حال حاض كار كرده در شهر رشت آغاز ب )ش. ه  (1334چند الدرسال  و تخته روكش
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معهذا اين واحدها در حال حاضر از يك سو با كمبود مواد . دارند و كوچك در اين زمينه در كشوروجود بزرگ

  . باشندآالت و كهنگي تكنولوژي مورد استفاده مواجه ميبا فرسودگي ماشين و از سوي ديگر اوليه

حال  در ي زيادي در كشورهاي توسعه يافته وهاي تركيبي آن از ديرباز از اهميت اقتصاد چوب و فرآورده

استفاده متعدد از چوب و محدوديت منابع توليد،  در حال حاضر با توجه به موارد. توسعه برخوردار بوده است

  .رسدامري ضروري بنظر مي استفاده بهينه از آن
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  :مقدمه

ز مواد اوليه محصول مورد نظر در مقدمه اين گزارش ابتدا بررسي كوتاهي در زمينه خرما و درخت آن كه ا

  .طرح به شمار مي رود خواهيم داشت و سپس به بررسي در زمينه مصنوعات چوبي مي پردازيم

بر . شود  يكي از محصوالت مهم در باغباني كشور محسوب ميPhoenix dactiliferaنخل خرما با نام علمي 

باشد و تعداد زيادي  ر كشت اين محصول مي هزار هكتار اراضي كشور زي180اساس آمار منتشر شده بيش از 

هر اصله درخت نخل . هاي جنوبي به نوعي با كشت اين محصول سروكار دارند هاي كشور بويژه استان از استان

طول عمر برگ نخل با توجه به شرايط متفاوت اقليمي، آبي و خاكي و . كند  برگ توليد مي25 تا 15در سال 

نمايند  هاي مسن وقتي كه شروع به خشك شدن مي برگ . باشد سال مي7ا  ت3هاي داشت نخلستان بين روش

بايست   برگ از يك درخت مي25 تا 15در طول يك سال قريب به . شوند از درخت خرما هرس و قطع مي

وزن ). عمل تكريب(بايست حذف و هرس شوند افزون بر آن قاعده برگ و الياف اطراف آن نيز مي. هرس شوند

بنابراين تعميم اين مقدار به چند ميليون اصله، حجم زيادي . باشد  كيلوگرم مي3 تا 2خرما متوسط هر برگ 

حال  در. اي در بهره برداري از اين بقايا وجود ندارد خواهد بود كه در حال حاضر مديريت صحيح و بهينه

برگ خرما جهت ساخت در برخي مناطق نيز از . شوند حاضر در بسياري از باغات خرما اين بقايا سوزانده مي

هاي تازه كشت شده درختان ميوه از جمله خرما استفاده  ، آالچيق، بادشكن و پوشش نهال(Shade)بان  سايه

           ها در توليد خوراك دام،  انجام اين پژوهش در جهت استفاده از ضايعات و بقاياي نخلستان. مي شود

           گياهي و خرد كردن و استفاده مستقيم جهت حفظ بستر توليد قارچ خوراكي، توليد كمپوست و كود 

هاي  خيزي خاك باغ و همچنين استفاده از الياف نخل جهت بسترهاي كاشت و تكثير در محيط حاصل

اي نتايج مطلوبي را به همراه داشته است لذا ضرورت دارد مديريت بقاياي گياهي در باغات مورد  گلخانه

 .د و از بروز خسارات زيست محيطي حاصل از روش هاي معمول جلوگيري شودگير استفاده و ترويج قرار
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چه  اگر. اند ها به خود اختصاص داده در نواحي جنوب و جنوب غربي ايران سطح وسيعي از اراضي را نخلستان

سال 7 تا 3باشد اما بطور ميانگين بسته به شرايط نگهداري بعد از درخت خرما گياهي هميشه سبز مي

  . بايست از درخت حذف و هرس شوند شوند و مي ي مسن آن خشكيده ميها برگ

شود كه هر   برگ خشك مي25 تا 15در هر درخت خرما بسته به رقم و شرايط زراعي در طول سال حدود 

تعميم اين مقدار بقاياي گياهي به چند ميليون اصله نخل .  كيلوگرم وزن دارد5/2 تا 5/1كدام بطور متوسط 

در حال حاضر نه . طلبد ور رقم بزرگي بوده كه نياز به مديريت بهره وري و استفاده بهينه را ميموجود در كش

            شود بلكه بدليل سوزاندن آنها توسط اغلب نخلكاران مشكالت  تنها استفاده مطلوبي از اين بقايا نمي

ضايعات درختان خرما در موارد هاي اخير استفاده از  طي سال. زيست محيطي را نيز به همراه داشته است

آميزي  استفاده از اين ضايعات بعنوان بستر پرورش قارچ خوراكي بصورت موفقيت. متعددي گزارش شده است

استفاده از يرگ درختان خرما . توسط محققين زيادي گزارش گرديده و امروزه جايگاه تجاري پيدا نموده است

هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است و نتايج مثبت اين  در سالبراي توليد غذاي دام ) قسمت انتهايي برگ(

در اين . پژوهش توسط محققين مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهر گزارش شده است

هاي درختان خرما پس از خرد شدن مورد غني سازي قرار مي گيرند كه پس از  روش قسمت انتهايي برگ

در سال هاي اخير استفاده از ضايعات برگي خرما . دام قابل استفاده خواهند شدمدتي نگهداري جهت تغذيه 

جهت توليد كمپوست نيز مورد توجه قرار گرفته است و تحقيقاتي در زمينه تهيه كمپوست از بقاياي گياهي 

و هاي موجود  در اين تحقيق روش. باشد كه تاكنون نتايج مطلوبي به همراه داشته است در دست اجرا مي

وري مناسب از اين ضايعات و جلوگيري از اثرات سوء زيست محيطي مورد بررسي  مطلوب در راستاي بهره

  .گيرد قرار مي
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  :هاي كشور هاي متداول در نخلستان روش 

بيشترين بقايا بعد از عمليات حذف . شود ها توليد مي هر ساله ضايعات و بقاياي زيادي در سطح نخلستان 

آوري  ريب درختان خرما جمعخو همچنين جداسازي الياف در نتيجه عمل ت ها برگهاي خشك و دم برگ

از گذشته تا كنون در مناطق خرماخيز با توجه به نياز ساكنان و كاربرد بقايا از آنها در موارد . شوند مي

ستفاده از شايد تا دو دهه قبل سرپناه درون باغات و حتي بخشي از منازل با ا. شده است متعددي استفاده مي

چوب تنه درختان مسن نخل سقف . شد هاي خاص خود ساخته مي ها و روش چوب تنه و برگ خرما با مهارت

           از طرف ديگر حصار بسياري از . داده است هاي روستايي را در مناطق خرماخيز تشكيل  بسياري از خانه

 رديف شده خرما در كنار هم محدود و  هايچراگاه هاي موقت صحرايي و اطراف باغات با استفاده از برگ 

آوري نوين كم رنگ و كاربرد خود را به جز در مواردي  اين موارد استفاده به دليل ترويج فن. گردد محصور مي

  .محدود از دست داده است

هاي  ها بعلت عدم وجود و رايج بودن سوخت استفاده عمده ديگر از ضايعات و بقاياي خشك شده نخلستان

هاي گذشته بكارگيري اين بقاياي به عنوان هيزم در ايجاد حرارت جهت طبخ غذا بويژه در   در دههفسيلي

باشد اما  اگرچه استفاده از آتش در موارد مختلف هنوز در ميان مردم اين نواحي رايج مي. مراسمات مي باشد

 به ميزان زيادي محدود هاي فسيلي در سال هاي اخير، كاربرد ضايعات در همين خصوص نيز با وفور سوخت

هاي قديم كاربرد داشته و اكنون نيز در حاشيه  ايجاد بادشكن از جمله مواردي است كه از زمان. شده است

 درختان ميوه با استفاده از برگ  بان و پوشش نهال همچنين ايجاد سايه. شود مزارع و باغات از آن استفاده مي

بعد از پايان استفاده  باشد، اما نكته مهم اين است كه  مناطق ميدرختان خرما روش مرسوم و متداول در اين 

نكته مهم و . سوزانند آوري كرده و مي بان مجدداً آنها را جمع از برگ درختان خرما بعنوان بادشكن يا سايه

 ر گرديد و اما د قابل توجه ديگر اينكه اگرچه در گذشته به نوعي از اين بقايا در موارد مختلف استفاده مي

درسطح  اين بقاياي گياهي هاي نوين، آوري فن هاي اخير با ظهور مصالح ساختماني متنوع و سال
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اند و اكنون نخلكاران با حجم وسيعي از اين ضايعات روبرو  هاي كشور كاربرد خود را از دست داده نخلستان

  . ام به سوزاندن آن مي نمايدبرداري، اقد هاي مناسب جهت بهره باشد كه به دليل عدم توصيه و ترويج روش مي

   
  :هاي نوين راهكارهاي مناسب و روش

شوند كه در سيستم پايدار و در راستاي حفاظت از  آثار و بقاياي درختان خرما از منابع مواد آلي محسوب مي 

برداري، بصورت فرآيند شده  بايست با روش مناسبي حتي بعد از موارد گوناگون بهره منابع محيط زيست مي

كاربرد اين ضايعات چه به صورت مستقيم و چه غير مستقيم، در راستاي تامين . ه خاك نخلستان برگرددب

بخش مهمي از مواد آلي خاك و ماده اوليه بستر كشت قارچ و همچنين خوراك دام، گامي ارزنده در راستاي 

زگشت صحيح اين منابع توسعه و افزايش منابع پروتئيني گياهي و حيواني محسوب مي شود، ضمن اينكه با

  .خيزي را به همراه خواهد داشت غني سازي خاك از مواد آلي و حفظ حاصل

 :حقيقات دام استان بوشهر تارزش غذايي كاه برگ خرما بر اساس آزمايشات مركز 

  :كاه خام 
  %3/75: پروتئين 

  %94: ماده خشك 
  گرم/ كيلوكالري 4726: انرژي خام 

  %42: فيبر 
  / %7: كلسيم 

  / %06: فر فس

  :كاه به عمل آوري شده 

  94/37: ماده خشك 
  دوازده و سه دهم12/3: پروتئين 

  39/2: فيبر 
  11/00:خاكستر 

  4712:انرژي خام 
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  اصطالخات نخل و خرما

هاي فارسي زيادي در ارتباط با نخلكاري رواج دارد كه به برخي از  در مناطق خرماخيز ايران اصطالحات و واژه

 :شود آنها اشاره مي

 .است  مغ تشكيل شده +نام تنگه و منطقه هرمز هم از هور. مغ يا مه به معني نخل است

  ساقه اصلي درخت خرما:فَسيل

 . هر چه از فسيل برويد اعم از تنه و پاجوش:تيم

 .رويد  آنچه در كنار تنه اصلي مي:تيم فسيل

 .اي كه از تنه فسيل برآيد  زاده:كـُشَك مه

 .شود از نخل نر ترشح ميگردي كه : َبارا

 .هاي نخل  از آفت:بشكن يا تَرَكي گله

 .هاي نخل  سوسكي از آفت:تازوغ

 .گيري از خرما دانه كردن و شيره  اتاقك يا سيلويي براي دانه:مشتاب

  خوشه:پنگ

  برگ نخل:تاره

عنوان اسكاچ نيز  پريچه در بعضي مناطق به.  الياف اطراف برگ خرما كه چسبيده به تنه درخت است:پريچه

 .گيرد مورد استفاده قرار مي
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ه مواد اوليه مصنوعات چوبي را به چند دسته تقسيم كنيم، يكي از انواع مهم اين دسته بندي ي كدر صورت 

MDFاز  شكلتهاي چند اليه متشكل از ذرات يا فيبر و يا مكه يكي از انواع مختلف تخته  خواهد بود           

ها، ذرات يا فيبرها تغيير كند،  در صورتيكه ماده خام اوليه از چوب به ورني.چوب اورجينال استاليه هاي 

 كه هر كدام، ويژگيها و خواص ويژه خود را Letron و MDFمحصوالت متفاوتي به دست خواهد آمد نظير 

است كه به هاي فيبري ساخته شده از چوب يا مواد سلولوزي يكي از انواع تختهMDF  .خواهند داشت

 به گردد و غالباًصورت فيبري با پوشش رزيني، در درجه حرارت و تحت فشار باال پخته شده و پرس مي

ساختار همگن  .شودهاي قابل استفاده در ساخت مصنوعات مختلف، جايگزين چوب ميها و تختهصورت ورقه

تر اما قابل  صاف، ويژگيهاي سادهو رگه قابل شناسايي و سطح كامالً گونه حفره بدون هيچMDFو يكنواخت 

 را در زمره يكي از مواد پر مصرف در MDFهاي منحصر به فرد آن، تري نسبت به چوب دارد و قابليتتوجه

 .ها و مصنوعات اداري، خانگي، تجاري و نمايشگاهي قرار داده استتهيه انواع دكوراسيون

توان امروزه مي. را بـسيـار وسيـع كرده است اربـرد آنتـوليـد انواع مختـلف اين محصول در جـهان دامنـه ك

           همگـن،  هـاي سـه اليـه يـا يكنواخـت و     متنـوعي از جملـه تختـه    بسيار MDF هاي نيمه سنگينرتخته فيب

   هايي با فرم آلدئيد، كـم فـرم آلدئيـد يـا بـدون فـرم آلدئيـد،       مختلف، تخته هاي نازك و ضخيم در ابعادتخته

 گيـري شـده، ابـزار خـورده،    به سايز شده، روكش شده، لبه چسبانده، نقش برجـسته، قالـب   ديلهاي تبتخته

          ... آتـش، قـارچ، حـشره و       ، مقاوم در برابر رطوبـت، آب،      )كم يا زياد  (هاي بسيار متنوع    پروفيل شده، با دانسيته   

  .را در بازارهاي جهاني يافت

بطوريكه  . از سال هاي دور تا كنون رواج زيادي داشته استاز طرف ديگر استفاده از محصوالت فلزي نيز

سرويس خواب و كتابخانه از فلزاتي مانند ورق گالوانيزه، توليد  ساختن مصنوعات مختلف از قبيل كابينت،

           كه البته با توجه به پيشرفت جامعه و افزايش سطح آگاهي و  باشد كنندگان زيادي را در كشور دارا مي
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اه اقشار مختلف، استفاده از محصوالت فلزي جاي خود را به محصوالت جديد و متنوع تري از جنس چوب رف

   داده استMDFو 

هاي تجربي و عملي متناسب طراحي و احداث صنايع نيازمند شناخت مباني و تئوري و برخورداري از ديدگاه

ادامه به  در. باشدل به اهداف توليدي ميبا شرايط اقتصادي حاكم و دانش فني موجود جامعه، به منظور ني

بيني ميزان عرضه و تقاضاي آينده محصوالت معرفي محصول طرح، ميزان عرضه و تقاضاي گذشته و پيش

اين طرح و تعيين سهم قابل حصول از بازار مصرف كه از مباني اصلي بررسي بازار در گزارشات توجيه فني، 

  .شودباشند پرداخته مياقتصادي و مالي مي
  

  معرفي محصول -1

هر محصول ويژگي ها و مشخصات خاصي دارد كه پيش از هر گونه بررسي فني، مالي و اقتصادي طرح، الزم 

شناخت صحيح مشخصات و انواع مختلف محصول، بدون . است اين خصوصيات به درستي شناخته شوند

 عمليات توليد و محاسبات بعدي ترديد راهنماي مناسبي جهت تصميم گيري هاي الزم در انتخاب روش و

  . مورد نياز خواهد بود

  . از شاخ و برگ و ضايعات درخت خرما مي باشد MDFمحصول توليدي در اين طرح

   معرفي كد هاي آيسيك و كدهاي تعرفه -2-1
            از شاخ و برگ و ضايعات درخت خرما MDFكه ذكر گرديد، محصول مورد بررسي در اين طرح، همانطور

 مشخصي به طور دقيق به اين ISICهاي به عمل آمده بيانگر آن است كه هيچ كد اما بررسي. مي باشد

             با اين محصول به شرح جدول ذيلISICمحصول تخصيص نيافته است و نزديكترين و مرتبط ترين كد

  : مي باشد
   با محصول طرحISIC مرتبط ترين و نزديك ترين كد –جدول 

  كد  شرح  رديف

1  MDF 20211237   از شاخ و برگ و ضايعات درخت خرما  
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 فوق بيانگر آنست كه هيچ توليد كننده اي تا كنون اقدام به  ISICاما بررسي هاي به عمل آمده بر اساس كد

  .توليد تحت اين كد ننموده است

سازمان  ي وهمچنين بر اساس بررسي به عمل آمده توسط مشاور از مؤسسه پژوهش هاي وزارت بازرگان

 از شاخ و برگ و ضايعات درخت خرما، طي  MDFتوسعه تجارت ايران مشخص گرديد كه اين محصول يعني

 و به عنوان تخته از چوب و تخته مشابه از ساير مواد 44109000هاي اخير تحت تعرفه به شماره  سال

  .مشابه داراي مبادالت تجاري بوده است

سياري از محصوالت ديگر نيز داراي مبادالت تجاري بوده است نمي توان اما از آنجايي كه تحت اين تعرفه ب

 از  MDFآمار و ارقام موجود براي اين تعرفه را به عنوان ميزان واردات محصول مورد نظر اين طرح يعني

  . شاخ و برگ و ضايعات درخت خرما مدنظر گرفت

   از شاخ و برگ و ضايعات درخت خرماMDF  معرفي-2-2

جنگلها و مراتع ايران و  تحقيق مشترك توسط بين بخش تحقيقات علوم چوب موسسه تحقيقاتنتايج يك 

           ام دي اف"هرس نخل را در توليد تخته  توان ضايعات است كه مي  آلمان نشان داده"گوتينگن"دانشگاه 

) " (MDF به كار برد  

  .را دارا هستند MDF ن ونئوپا اين ضايعات قابليت استفاده در صنايع تبديلي از جمله

به صورت يك تحقيق مشترك در مقياس  MDF  وارداتي  امكان استفاده از اين مواد اوليه در توليد يك كاالي

چوب و فرآورده هاي آن در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ايران و  نيمه صنعتي بين بخش تحقيقات علوم

  شـده   سـاخته  ت آمـده بيـانگر آن اسـت كـه محـصول     آلمـان انجـام و نتـايج بـه دسـ      هـاي  از دانشگاه يكي

MDF المللي را دارا است هاي بين استاندارد.  

استانهاي خوزستان، (كارخانه در مناطق جنوبي كشور   2 توان استقرار حداقل بر اساس نتايج اين تحقيق، مي

  .كرد را توصيه) هرمزگان و يا كرمان
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جلوگيري از خروج ارز و همچنين استفاده از موادي را  شتغالزايي وا هاي پيشنهادي در كشور، استقرار كارخانه

  .بدان نشده و نيز كاهش فشار بر جنگلها را در پي خواهد داشت شود كه تاكنون توجهي شامل مي

كشورهاي شمال آفريقا كه همانند ايران داراي  نتايج اين تحقيق، براي تمام كشورهاي خاورميانه و

  .است تند نيز قابل توصيهنخلستانهاي مناسبي هس

   استاندارد ملي يا بين المللي -2-3

بررسي هاي به عمل آمده از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بيانگر آن است كه در ارتباط با 

محصول مورد نظر طرح، از آنجايي كه هيچ توليد كننده اي در داخل كشور فعال نمي باشد استانداردي به 

اما در ارتباط با مواد اوليه محصول اين طرح يعني خرما استانداردهايي تدوين . ع نگرديده استطور دقيق وض

  : گرديده است كه برخي از آن ها به شرح جدول ذيل مي باشد 

  شماره استاندارد  شرح  رديف

  287  خرما، ويژگي ها و روش هاي آزمون  1

  5075   ويژگي ها و روش هاي آزمون–شيره خرما   2

  5720   ويژگي ها–ر خرما خمي  3

  5259  آيين كار روش و شرايط بهداشتي توليد شيره خرما  4

  3876  خرماي مضافتي  5

  8757  خرما، ويژگيهاي عمومي  6
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   بررسي قيمت محصول -2-4

از آنجا كه محصول مورد نظر اين طرح در داخل كشور توليد نمي گردد، و در زمينه واردات آن نيز تا كنون 

دامي صورت نگرفته است لذا نمي توان با تكيه بر بررسي هاي بخش بازار قيمت ماسبي را براي اين هيچ اق

محصول ارائه نمود و يا اطالعاتي در زمينه نمونه مشابه خارجي اين محصول و يا نمونه هاي وارداتي آن 

  . بدست آورد

   موارد مصرف و كاربردها -5-2

از ضايعات درخت خرما مي باشد   MDF بررسي در اين طرحهمان طور كه اشاره گرديد محصول مورد

 در توليد انواع لوازم MDFاز . جايگزين مناسبي براي نئوپان و ساير محصوالت چوبي گرديدهMDFامروزه

 مورد 4چوبي كه عمده ترين بخش آن لوازم منزل مي باشد استفاده مي شود كه در اين بخش به طور نمونه 

  :را مورد بررسي قرار مي دهيم  MDFرد مصرفاز پر كاربرد ترين موا

  MDF كابينت -الف
 در طرحهاي مختلف  به طوريكه كابينت هااستMDF مورد نظر ورق  تشكيل دهنده كابينت مهمترين جزء

شوند و برحسب طراحي انجام شده يراق آالت مناسب روي آنها نصب گرديده و به رنگهاي متنوعي ساخته مي

 .گيرندد استفاده قرار مير محيطهاي اداري مو ونازلدر آشپزخانه م واست 

به جهت دارا بودن خواصي چون زيبايي وسازگاز بودن با محيط كاربرد بيشتري كابينت هاي تمام ام دي اف 

  .در آشپزخانه منازل مسكوني دارند

  MDF  كتابخانه-ب
درصد .... وسايز و مدل و به جهت دارا بودن خواصي چون زيبايي ظاهري، تنوع رنگMDF كتابخانه هاي

  .هاي خانگي را به خود اختصاص ميدهندبااليي از تقاضاي كتابخانه
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با درب هاي شيشه اي در بسياري از موارد به عنوان دكوراسيون داخلي MDF شايان ذكر است كتابخانه هاي

  .ها در زمره لوازم تزئيني منازل قرار ميگيرد اتاق خواب

  MDF سرويس خواب -ج
باشد كه با توجه به واب مورد نظر اين طرح شامل يك تخت دو نفره به همراه دو عدد پاتختي ميسرويس خ

دارند،تقاضاي MDF هاي صورت گرفته و به دليل تنوع فوق العاده زيادي كه سرويس هاي خواب بررسي

بسيار سرويس هاي خواب در رنگ ها و طرح هاي .مناسب تري نسبت به سرويس هاي   خواب فلزي دارند 

  .باشنددهنده سرويس خواب قابل خريداري ميمتنوع و تركيبهاي مختلف از عناصر تشكيل

  MDF  ميز تلويزيون -د
اي در چنين زندگي پر مشغله.هاي زندگي شهرنشيني همه چيز را تحت تأثير خود قرار داده استدرگيري

گردند كمتر حاضر ار روزانه به خانه برميهنگامي كه افراد خسته از ك. اندها نيز دچار محدوديت شدهتفريح

لذا تلويزيون نقش بسيار پررنگي را در پر كردن ساعات . هستند كه به خاطر تفريح خانه را ترك كنند

  .استراحت افراد در منزل دارد

هاي امروزي معموالً محدوديت مكاني براي قراردادن ميزي به عنوان ميز با وجود وسعت كم آپارتمان

 در اتاق نشيمن يا اتاق خواب وجود دارد كه اين مسئله توجه بسياري از توليدكنندگان اين محصول تلويزيون

ها و سايزهاي مختلف بسته اين امر موجب گرديده كه ميزهاي تلويزيون در طرح. را به خود جلب كرده است

  .به نوع و سايز تلويزيون عرضه گردند

ميزهاي . ميزهاي بدون درب و ميزهاي درب دار. شوندتقسيم ميميزهاي تلويزيون به طور كلي به دو دسته 

  .دهندرا به خود اختصاص مي... باشند و كاربردهايي نظير بوفه، كتابخانه و دار معموالً چندكاره ميدرب
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   بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول-6-2

اند جايگاه مناسبي را در سبد تقاضاي مردم   توانستهMDFزطي سال هاي اخير محصوالت ساخته شده ا

گرديده ... اين محصوال به دليل زيبايي و دوام بيشتر جايگزين محصوالت خانگي فلزي و .كسب بنمايند

لذا در حال حاضر بازار مصرف اين محصوالت رو به رشد بوده و ساالنه رقم هنگفتي صرف واردات .است

MDF مي توان محصوالت فلزي را به عنوان يك جايگزين براي محصوالت ساخته شده بنا براين ن .مي شود

  . تصور نمود MDFاز 

   اهميت استراتژيك كاال در دنياي امروز-7-2

جديدترين انواع اوراق فشرده چوبي  يكي از Medium Density Fiberboard) (تخته فيبر نيمه سنگين

اي در طي سالهاي منحصر به فرد با استقبال فوق العاده  و گاههاي متنوعاست كه به دليل دارا بودن قابليت

  .استه اخير روبروشد

باشد كه اوراق فشرده چوبي داراي برخي خواص برتر نيز مي محصول ضمن دارا بودن خواص شبيه ساير اين

مانند تخته (اوراق فشرده چوبي محصوالت بين ساير  و محصوالت ساخته شده از آن در باعث ارتقاء بازار آن 

بعنوان  ابتدا (MDF) در واقع اين محصول.  شده است)...نئوپان، تخته اليه، تخته فيبر سخت و  خرده چوب

در حال . بكار رفته است جايگزين اوراق فشرده چوبي مطرح بوده و سپس در كاربردهاي جايگزين چوب نيز

 .روز به روز در حال افزايش است حاضر دامنه كاربردهاي آن

و تنوع بسيار زياد محصوالت آن در بازار شده  (MDF) مله خصوصياتي كه باعث ايجاد كاربردهاي متنوعاز ج

  : عبارتند ازاست 

 خصوصيـات فيزيـكي و مكـانيكي باال •

 )قابل توليدMDF ضخامت و ابـعاد وزن مخـصوص،(دامنه وسيع دانـسيـته  •

 زني كاري و سنبادهقابليت ابزار خوري ، ماشين •
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 ف و متراكمسطوح صا •

 قابليت شكل پذيري و لبه هاي صاف •

 معايب چوب عدم وجود •

 پروفيل دانسيته يكنواخت و همگن •

 هاي چوبي و غيرچوبي، رنگ آميزي و غيرههمچون انواع روكشي هاي مختلفقابليت انجام روسازي •

 مقاومت به فشرده شدن پايداري ابعاد و •

  ه به چوبزيبايي ظاهري، طبيعت ماليم و ظريف و حاالت شبي •

  مت مناسبقي •

   كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول -2-8

رسد كه كشورهايي نظير چين، آلمان و ايتاليا كه از  در اين بخش اشاره به اين نكته ضروري به نظر مي

نيز فعال بوده و در حال  MDFبزرگترين توليد كنندگان و طراحان لوازم خانگي هستند در زمينه توليد

  .حاضر نقش پررنگي در بازار صادرات محصوالت اينچنيني ايفا مي نمايند

  :  عرضه -3

. باشديكي از فازهاي مهم براي طراحي يك كارخانه، بررسي عرضه و تقاضاي گذشته محصول كارخانه مي

تواند بينش روشني را براي تحليل و نگاهي به گذشته و تحليل ميزان عرضه و تقاضاي يك محصول مي

بيني عرضه و تقاضا در آينده و اينكه آيا طرح فوق داراي بازار مناسبي براي فروش محصوالت خود شپي

  .دهدگذاري به دست ميخواهد بود يا خير و در حقيقت كاهش ريسك سرمايه

تا بتوانيم با استفاده از نتايج بدست  در اين فصل به عرضه محصول اين طرح در سال هاي گذشته مي پردازيم

ه از اين بررسي ها وضعيت محصول مورد نظر طرح، در سال هاي اخير در بحث توليد داخلي و تا حد آمد

  .امكان ميزان واردات را روشن نماييم
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  از ضايعات درخت خرما MDF وضعيت واحدهاي فعال در توليد -3-1

يع و معادن براي همانطور كه در ابتداي گزارش ذكر گرديده، طبق دسته بندي انجام شده توسط وزارت صنا

اما .  مشخصي مد نظر گرفته نشده استISICمحصوالت صنعتي، براي محصول مورد نظر اين طرح، هيچ كد 

ضايعات كشاورزي  به عنوان نزديكترين و  از MDF به عنوان ISICپس از بررسي هاي به عمل آمده  كد 

  .  با محصول مورد نظر طرح انتخاب گرديدISICمرتبط ترين كد 

س از بررسي بيشتر در اين زمينه اين نتيجه حاصل گرديد كه اين تا كنون هيچ كارخانه اي تحت اين اما پ

لذا مي توان ..  اقدام به اخذ جواز ننموده و حتي يك واحد فعال هم در اين زمينه موجود نمي باشدISICكد 

 توليد كننده اي در چنين گفت كه اين محصول تاكنون در داخل كشور توليد نگرديده است و نمي توان

  . داخل كشور براي آن در نظر گرفت

   87 بررسي روند واردات تا سال -3-2

بررسي هاي به عمل امده از مؤسسه پژوهش هاي وزارت بازرگاني حاكي از آن است كه محصول اينچنيني 

مواد چوبي  و با عنوان تخته از چوب و تخته از ساير 44109000طي سالهاي گذشته تحت تعرفه به شماره 

  .داراي مبادالت تجاري بوده است

اما از آنجايي كه اين محصول براي اولين بار در كشور ايران مورد بررسي قرار گرفته و توليد آن در مقياس 

  .آزمايشگاهي با موفقيت همراه بوده است نمي توان وارداتي براي آن در نظر گرفت 

 90از دهه داخل كشور  mdfن جهت تامين تقاضاي توجه به اين نكته ضروري مي باشد كه كشور ايرا

اقدام كرده كه ارزبري آن ساالنه MDF)  نئوپان،تخته چندال و(هاي فشرده  ميالدي به واردات انواع تخته

  . ميليون دالر بوده است35حدود 
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   عرضه در آينده -3-3

 طرح هاي در دست اجرا از همانطور كه در مبحث عرضه در گذشته ذكر گرديد بررسي واحدهاي فعال و يا

 مشخصي به محصول مورد نظر اين ISICطريق مأخذ اطالعاتي وزارت صنايع به دليل عدم تخصيص كه 

اما برسي هاي ميداني به عمل آمده نيز .  از ضايعات درخت خرما ، امكان پذير نمي باشد MDFطرح يعني

. نده اي به اين زمينه اقدامي ننموده استبيانگر آن است كه نه تنها طي سال هاي گذشته، هيچ توليد كن

بلكه در حال حاضر نيز هيچ شخص يا شركتي اقدام به سرمايه گذاري و اخذ جواز و يا انجام مطالعات پيش 

  . لذا براي بازار آتي اين محصول نمي توان توليد كننده اي را متصور بود. سرمايه گذاري ننموده است

   پيش بيني واردات -3-4

به صورت يك تحقيق  MDF وارداتي  در توليد يك كااليضايعات درخت خرماامكان استفاده از كه  ياز آنجاي

چوب و فرآورده هاي آن  بين بخش تحقيقات علومبراي اولين بار در جهان مشترك در مقياس نيمه صنعتي 

ذا نمي توان تولين شده است لآلمان انجام  در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ايران و يكي از دانشگاههاي

كننده اي براي اين محصول در خارج از كشور متصور بود و به تبع پيش بيني براي واردات اين محصول نيز 

بيانگر آن است كه محصول از تحقيقات فوق  نتايج به دست آمده شايان ذكر است.امكان پذير نخواهد بود

   .المللي را دارا است هاي بين استاندارد MDF  شده ساخته

   تقاضا-4

   تقاضاي گذشته -4-1

مفهوم تقاضا يكي از اساسي ترين مباني شكل دهنده بازار مي باشد و با توجه به ماهيت ذاتي آن كه به طور 

مستقيم و غير مستقيم از تمايالت و رفتار مصرف كنندگان منبعث مي شود، از پيچيدگي هاي قابل مالحظه 

  .اي نيز بر خوردار است
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 گرفته در بحث موارد كاربرد اين محصول بيانگر آنست كه  اين محصول داراي مصارف بررسي هاي صورت

بنابراين با توجه به موارد مصرف اين محصول بهترين روش محاسبه تقاضا در .غذايي و صنعتي مي باشد

  :گذشته براي اين محصول، استفاده از تكنيك مصرف ظاهري مي باشد كه از رابطه ذيل به دست مي آيد

C = Y+M-X 

  :كه در آن

C : مصرف ظاهري  

Y : توليد داخلي 

M : واردات  

X : صادرات  

  .مي باشد

ولي با توجه به اينكه براي اين محصول طي سال هاي گذشته صادراتي صورت نگرفته است، مي توان چنين 

 در نظر گرفت كه تقاضاي اين محصول طي سال هاي گذشته برابر مجموع توليد داخلي و واردات اين

محصول مي باشد و با عنايت به اين نكته كه در اين صنعت هيچ توليد كننده اي فعال نمي باشد و همچنين 

واردات آن نيز به دليل عدم وجود توليد كننده اي براي اين محصول در ساير نقاط دنيا صورت نپذيرفته 

، مي توان چنين در نظر گرفت كه ميزان تقاضاي اين محصول طي سال هاي اخير توسط كاالهاي است

  .جانشين آن تامين گرديده است

   بررسي روند صادرات محصول -4-2

همانطور كه در بخش واردات در گذشته اشاره گرديد، بررسي هاي صورت گرفته از مؤسسه پژوهش هاي 

تجاري ايران بيانگر آنست كه هيچ تعرفه اي به طور خاص به اين محصول سازمان نقطه  وزارت بازرگاني و

تخصيص نيافته است و بنا بر اظهارات كارشناس سازمان نقطه تجاري ايران محصوالت اينچنيني تحت تعرفه 
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اما از آنجاييكه توليد اين محصول تا كنون در . داراي مبادالت تجاري مي باشد ) 44109000(به شماره 

شور صورت نپذيرفته است ، لذا منطقا صادراتي براي اين محصول طي سال هاي گذشته صورت داخل ك

  .نگرفته است

   پيش بيني تقاضاي محصول طي سال هاي آتي -4-3

همانطور كه مشاهده گرديد، تقاضا براي محصول مورد نظر اين طرح طي سال هاي گذشته توسط كاالهاي 

  .جانشين آن  تأمين گرديده است

وسعت  ايران كشور وسيعي است كه حدود هفت درصد مساحت آن از جنگل پوشيده شده است واما 

 درصد وسعت نخلستانهاي 22 تا 20شود كه   هزار هكتار برآورد مي220 هزار تا 185نخلستانهاي كشور 

ابع خدادادي مي  كه اين امر بيانگر توانايي هاي بالقوه كشور براي بهره برداري از اين منگيرد جهان را دربر مي

   .باشد و نيازمند برنامهريزي مدون و از پيش تعيين شده براي نخلستان هاي كشور مي باشد

 ميليون 20احتساب كند كه با  كيلوگرم ضايعات حاصل از هرس توليد مي34هر نخل به طور متوسط حدود 

هزار تن ماده ليگنوسلولزي 200اطمينان، حداقل  ميليون تنه نخل موجود در كشور و با احتساب ضريب27تا 

   .همه ساله در كشور قابل دسترسي استكه ماده اوليه براي توليد محصول مورد نظر اين طرح مي باشد 

هستند كه متاسفانه در زمان  را دارا MDFاين ضايعات قابليت استفاده در صنايع تبديلي از جمله نئوپان و

  .داز پتانسيل فوق هيچ استفاده صنعتي نميگردحاضر 

هاي خوزستان، هرمزگان و  استان(كشور  توان استقرار حداقل دو كارخانه در مناطق جنوبي مي اساس،اين بر 

   .را توصيه كرد) يا كرمان

همچنين استفاده از موادي را  هاي پيشنهادي در كشور، اشتغالزايي و جلوگيري از خروج ارز و استقرار كارخانه

   .بر جنگلها را در پي خواهد داشت  نشده و نيز كاهش فشارشود كه تاكنون توجهي بدان شامل مي
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 براي تمام كشورهاي خاورميانه و كشورهاي توليد محصوالت مشابه محصوالت اين طرح،الزم به ذكر است

   .ايران داراي نخلستانهاي مناسبي هستند نيز قابل توصيه است شمال آفريقا كه همانند

بت ارزيابي مي گردد و اميد است با بهره برداري از اين واحد صنعتي در مجموع بررسي بازار اين گزارش مث

  .گامي ديگر در راستاي توسعه صنعتي كشور عزيزمان ايران برداشته شود

  فرآيند توليد
از آنجا كه چوب يك محصول بيولوژيكي . هاي آن كاربرد بسياري در زندگي و صنعت دارندچوب و فرآورده

اي متعدد و مختلفي از جمله چگالي، استحكام، مقاومت در برابر رطوبت و دما و هاست داراي خواص و ويژگي

با توجه به محدوديت منابع چوب در جهان . باشنداست، كه تعيين كننده كاربردهاي مختلف چوب مي... 

با  )  (MDF : Medium Density Fiber هاي صنعتيهاي با سختي باال، ساخت تختهمخصوصاً چوب

 يك ماده مركب چوبي MDF.  متوسط  پس از نئوپان به يك صنعت تبديل شده استوزن مخصوص

 ) Kg/m3 3750به طور متوسط ( كيلوگرم بر متر مكعب 800 تا 500شود با جرم حجمي بين محسوب مي

هاي شوند و از چوب ها بر پايه چوب تهيه ميMDFدر جهان بيشتر . تواند تهيه شودكه از مواد مختلفي مي

  .گرددمثل درخت كاج استفاده مينرم 

 چوب و رزين است كه تحت فشار و حرارت قرار گرفته و با افزايش استحكام، مقاومت MDFاساس تركيب 

همچنين قابليت ماشين كاري . در برابر آتش و نفوذناپذيري خواص بهتري نسبت به چوب نرم خواهد داشت

.  قابليت كارهاي مكانيكي و ماشين كاري را دار بودندهاي سختبااليي نيز دارد كه قبل از اين تنها چوب

MDF باشند ميليمتر مي40 ميليمتر تا 3 ها به طور معمول داراي بازه ضخامتي از.  

ها و كاغذهاي غيرقابل هاي نرم از ديگر مواد نظير ساقه غالت ، برنج، ني، نيشكر، چوبامروزه عالوه بر چوب

 توليدي از چوب داراي كيفيت بهتري از ساير MDF. شود استفاده ميبراي تهيه تخته صنعتي... مصرف و 

- تهيه شده از ضايعات نخل و همچنين باگاس نيشكر نيز از قاعده مستثني نميMDF بوده و MDFانواع 
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 MDFدر مقايسه با نئوپان، . بندي شده استباشد ولي از نظر كيفي در سطح جهاني در رده چوب طبقه

تري در سطح ورق است و همچنين از صافي سطح و قابليت سنباده زني و اصالح سطح داراي جرم يكنواخت

 هاي مسطح در ساخت مبلمان اداري، كابينت و تزئينات داخلي چوبي كاربرد فراوان MDF. برخوردار است

  . دارند

سيون  از تخته فيبر نيمه سنگين كه مورد قبول كميFAOتعريف سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد 

  :باشد به اين شرح است  نيز ميITTOالمللي چوب تروپيكا  و سازمان بينECEاقتصادي اروپا 

تخته ساخته شده از الياف چوب و ديگر مواد ليگنوسلولزي با اتصال اصلي ناشي از به هم فشرده شدن الياف 

است در طول فرآيند توليد هاي ديگر ممكن مواد اتصال دهنده و  افزودني. و خصوصيات چسبندگي ذاتي آنها

. گيري نيز شوندتواند قالبشود اما ميتخته فيبر نيمه سنگين معموالً به صورت مسطح پرس مي. اضافه شوند

.  گرم بر سانتيمتر مكعب كمتر باشد8/0 گرم بر سانتيمتر مكعب بيشتر و از 5/0وزن مخصوص آن بايد از 

  .واحد اين مقدار به صورت حجم و مترمكعب است

MDF  يا)Medium Density Fiberboard (  بـه لحـاظ سـطح كيفـي    نسبت به ساير محـصوالت مـشابه  

قـرار گـرفتن در     زيرا اين محصول ضـمن استخودي خود از جايگاه خاصي برخوردار ه  و بمي باشدمتمايزتر 

 كيلـوگرم  640 – 800دانسيته آن بين  خانواده تخته هاي سخت، مقاومت كاربردي باالتر نيز دارا مي باشد و

صاف، يكنواخت و نرم بوده و تركيبي از فيبرهـاي   MDF مكعب مي باشد از طرفي بدليل اينكه سطح بر متر

گرما و فشار سخت شده و در صورت مخلوط شدن با ساير افزودني هـا   چوبي ليگنو سلولزي مي باشد در برابر

كابينت آشپزخانه، مبلمان، ميزو صندلي،     سطح كيفيت آن مي شود تا بتوان در ساخت           كمك شاياني به ارتقاء   

  .از آن بهره جست... اداري و اثاثه
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  :مواد اوليه
توان از   كه ميوضايعات درخت خرما راچوب،  نظير: چوب و مواد ليگنو سلولزي - :نياز  مواد اوليه مورد

 در عوامل توليد و اين صنعت محسوب نمود كه الزم است هرگونه تغييري عمده ترين و مهم ترين ماده اوليه

  كنترل گردد تا بتوان در نهايت اثر بخش آنرا در كيفيت محصول نهايي لمس نمودكامالً واريته هاي چوب

مخلوط مي توان   از انواع چوب ها بطور جداگانه يا-:  مي بايست به نكات زير نيز توجه خاص نمودضمناً

تراشه هاي رنده .  مناسب مي باشند نخلستحصالي از چوب ها با قطر كم، شاخه ها و ضايعات ا.  استفاده كرد

از مواد ليگنو سلولز غيرچوبي كه مازاد توليد محصوالت  استفاده) حتي بعنوان پركننده(شده و يا خاك اره 

بعضي از اين مواد نظير الياف . اليافي گياهان يك ساله را تشكيل مي دهند كشاورزي را تشكيل داده و بخش

  به سهولت در دسترس مي تواند باشد بطوريكه در حال حاضر در مناطق جنوبي كشورمااز ضايعات نخل خر

كه در صورت  دپو و انبار كردن آن بدليل خود سوز بودن مشكالت زيست محيطي را نيز به همراه داشته

  .  باشدتوجهي را بدنبال داشته انديشيدن تدابير الزم ضمن حفظ سرمايه هاي ملي مي تواند ارزش افزوده قابل

صنعت استفاده مي شود، رزين يا چسب مي باشد كه  عمده ترين ماده شيميايي كه در اين:  مواد شيميايي

 فرم آلدئيد و اوره –به عبارت ديگر متداولترين رزين قابل استفاده، فنل  را ايفا مي نمايد"اتصال دهنده"نقش 

: افزودني ساير مواد. ن نيز تغيير خواهد كردمي باشد كه متناسب با كاربرد محصول نهايي رزي فرم آلدئيد

مقاومت در برابر نفوذ رطوبت  شامل مواد آهار زني و مقاوم در مقابل جذب رطوبت بطوريكه منجر به افزايش

             از مقاومت بيشتري برخوردار گردد گردد و يا مواد حفاظتي كه در مقابل آتش و عوامل هم رديف

  ). مدنظر است آتش مستقيممعموالً(

براورد دقيقي  با توجه به اينكه فرمول ساخت اين محصول به تازگي توسط مهندسان ايراني كشف شده و

 تن 1000براي مواد اوليه محصول موجود نمي باشد با مشورت با صاحب نظران اين صنعت هزينه توليد براي 

  . ميليون ريال براورد شده است6350از اين محصول در حدود 
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  وليد روش ت
 اين الياف با. نيازمند الياف خشك چوب خواهيم بود MDF فرآيند براي ساخت و توليد روش توليد و تشريح

بخـار آب توليـد    هاي ريفانيرهاي معمولي تحت فشار اتمسفريك و ريفانيرهاي تحت فشار استفاده از دستگاه

ضايعات آن را خواهند داشت بطوريكه پس  اين تجهيزات توانايي استفاده از انواع خرده چوب، انواع. مي گردند

 خرد شده و ضايعات و در صورت نياز پوست گيري چوب، كامالً از قطع زني و اندازه بري چوب آالت گرد و يا

ها روانه مي شوند و مواردي كه در اندازه هاي از پيش تعيين شـده رسـيده    جهت طبقه بندي به قسمت الك

بـه    تحت عمليات پخت و بخار زني قرار گرفتـه تـا آمـاده روانـه شـدن     سيلوها هدايت شده و سپس باشند به

        يـادآوري  ضـمناً . آنگاه چسب زني صورت گرفته به قسمت خنكاري هـدايت مـي شـود   . دستگاه ريفانير شوند

مـسير فرآينـد قـرار گرفتـه و      مي شود در قسمت الك ها، خرده چوب ها مي توانند بازيافت مجدد شده و در

يكي از موارد . و به ساير مصارف رسانيده شود ه قابل استفاده نمي باشند بعنوان ضايعات جمع آوريمواردي ك

باشد بعبارت ديگر عمليات توليد خمير تختـه فيبـر نيازمنـد تغذيـه      مي) يارد چوب(قابل ذكر در اين مرحله 

ي تغييرات زيـادي رخ داده  همگن مي باشد زيرا در غير اينصورت در كيفيت الياف توليد پيوسته، يكنواخت و

بطور يكنواخت و  براي دستيابي به تغذيه پيوسته چوب. كيفيت محصول نهايي را تحت الشعاع قرار مي دهد و

اطمينـان از تغذيـه مـداوم بـا      از طرف ديگر به منظور حصول. همگن مي بايست از خرده چوب استفاده نمود

 معموالً. (حداقل چندين ماهه ذخيره سازي گردد  مصرفسرعت ثابت الزم است كه ماده اوليه موردنياز جهت

لـذا بـه منظـور    .  متر بريده شده مـي باشـد  2 الي1چوبهاي هيزمي بطول   يارد چوب شاملضمناً)  ماه4 تا 3

در جهـت سـرعت   : خـردكن هـا  . ذكر شرايط عملياتي توضيحات ذيل اضافه مـي شـود   تشريح كليه مراحل و

 لي بصورت همگن، الزم است چوب بشكل خرده چوب هايي بـه ابعـاد ثابـت   تغذيه ماده اوليه اص بخشيدن به

خـرده چـوب هـا     ابعـاد . تبديل شده تا آماده روانه شدن سهل تر به قسمت پخت جهت توليـد اليـاف گردنـد   

 ميليمتر در ضـخامت  3 – 5پهنا و ميليمتر در19 ميليمتر در جهت الياف يا درازا، حدود 16–32بين  معموالً
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سالم و بريده نشده و نفوذ پذيري سريع بخـار آب بـداخل              نتيجه اين عمليات منجر به توليد الياف      . مي باشند 

نكته قابل توجه در ايـن مرحلـه، همـواره كنتـرل طـول،      .  تر مي نمايدآسان چوب بوده و حمل و نقل آنان را

 رين نـوع دسـتگاه  متـداولت . يكنواخت خرده چوبها مي باشد كه مي بايست مدنظر قرار گيرد عرض و ضخامت

چـرخش   خردكن چوب، خردكن نوع ديسكي بوده كه مجهز به تيغه هاي خردكن در سطح عمودي در حـال 

بر اثر وارد نمودن ضربه   درجه به تيغه ها نزديك مي شود و5/37در اين حالت چوب با زاويه حدود . مي باشد

ه ديسك، تعداد تيغه هـاي خـردكن تعبيـه    انداز با توجه به. بر چوب آنرا به قطعات كوچكتر تقسيم مي نمايد

و اين تيغه ها بدليل نصب در جهت شعاعي و مقدار برآمدگي ) بود  عدد خواهد4 تا 16 بين معموالً(مي شود 

نكته قابل توجه در اين مرحله، حذف هزينه هاي . توانند طول برش را تعيين نمايند آنان از سطح ديسك، مي

محـل    توان عمليات تبديل ضايعات و حتي درختان را به خـرده چـوب در  حمل و نقل مي باشد كه مي مازاد

اين عمل منجـر بـه    اوليه صورت داد و سپس خرد چوب ها را توسط كاميون به محل كارخانه حمل نمود كه

بـه منظـور    ) درصـورت نيـاز   (شستـشوي خـرده چـوب       . كاهش بخشي از هزينه حمل و نقل خواهد مي گردد         

ناخالصي هاي همراه خـرده چـوب هـا بـه      مر آسياب هاي ديسكي، الزم است كليهنگهداري و افزايش طول ع

ذرات شن و سنگريزه ذرات فلزي احتمالي خواهد بود كه  اين ناخالصي كه شامل. طريق الزم جداسازي گردد

ها به سيستم بخار زني و آسياب توسـط آب شستـشو داده و آنـان را جـدا      مي توان قبل ازانتقال خرده چوب

همراه ناخالص ها به حوضچه هاي مخصوص جهت تـه نـشين شـدن منتقـل مـي گـردد        سپس آب به. نمود

 الك كردن و طبقه بندي خرده چوب بـه . يافت مي شود  بازنياز سيستم كامالً كه آب مورد يادآوري مي شود

ردن، الـك كـ   منظور كاهش درجه ناهمگن و تهيه خرده چوب هاي يكنواخت الزم است با استفاده از سيستم

در ايـن  . آماده شوند خرده چوب هاي هم اندازه مشخص شده كه جهت هدايت به قسمت پخت و توليد الياف

، حـد معمـول و   )هـا  برگـشت بـه خـردكن    نياز قسمت مي توان خرده چوب ها را به انواع بزرگتر از حد مورد

ه يا ارتعاشي مجهز بـه صـفحات   بل استفاده از نوع ويبر قامتداولترين الك. كوچكتر از حد معمول تقسيم نمود 
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قسمت بدليل وجود خرده چوبهاي كوچكتر از حد معمول مي توان آنان را بـه    در اينضمناً. مشبك مي باشد

 ذخيره سازي در سيلوها خرد چوب هاي در اندازه قابل قبول به سيلوهاي عمودي بـا . رسانيد مصرف سوخت

متناسـب بـا ظرفيـت     اشد منتقل مي گردند كه حجم آنانسطح مقطع دايره اي كه مي تواند فلزي يا بتوني ب

 يـادآوري مـي نمايـد كـه     ضـمناً  )مكعـب   متـر 100– 300 بين معموالً(خط توليد خمير هماهنگ مي باشد 

تبديل خرده چوب ها : تبديل خرده چوب به الياف .سيستم انتقال در اين مبحث بصورت مكانيكي خواهد بود

قسمت صورت مي پذيرد كه به منظور حل كردن ليگنين و يا ديگـر    در اينبه الياف، مهمترين هدف بوده كه

) اشـباع (با استفاده از تكنولوژي آسياب هـاي ديـسكي تحـت فـشار بخـار آب       تركيبات تشكيل دهنده چوب

اين بخش تجهيزات محفظه گرم كردن يا بخار زني، آسياب ديسكي و تجهيزات تغذيـه و   در. صورت مي گيرد

جداسازي الياف  فته مي شوند و به شكلي طراحي گرديده اند تا بتوانند درجه حرارت در منطقهبكار گر تخليه

بـه عبـارت   . الزم را بعمل آورنـد   درجه سانتيگراد رسانيده تا در مصرف انرژي صرفه جويي150را به بيش از 

بصورت افقي در داخـل  كننده مارپيچي يا حلزوني كه  ديگر مي توان چنين بيان نمود كه بر اثر حركت تغذيه

اعمال فشار زياد به خرده چوب عمليات فـشرده سـازي را تكميـل مـي      قرار گرفته با) ماردون(لوله مخروطي 

 هرچند شير تخليه بخار آب اضـافي در . (جلوگيري از نشست بخار از محفظه بخار زني گردد نمايد تا قادر به

و درجـه  ) بـار  7 – 12(ار آب اشباع با فشار بـاال  در اين محفظه خرده چوب ها تحت بخ) سيستم تعبيه شده

سـپس در قـسمت   . نـرم شـود    درجه سانتيگراد پخته شده تا ليگنين آنـان كـامالً  150 – 180حرارت حدود 

مركز دستگاه جداكننده الياف منتقـل   انتهاي سيكل بخارزني خرده چوب ها به كمك يك مارپيچ حلزوني به

يكي ثابت در بدنه دستگاه نصب شده و ديگري يا  آسياب دو ديسك كهكه در اين ) آسياب ديسكي(مي شود 

گرفته، فعاليت مي نمايند و متناسـب بـا تعبيـه قطعـات فـوالدي       ديسك دوار بر روي شافت اصلي موتور قرار

سپس الياف توليد شـده بـا كيفيـت    . كيفيت محصول نهايي تاثيرپذير خواهد بود ها، شيار دار بر روي ديسك

ايـن   ريق شير تخليه به خارج از دستگاه منتقل شده و به قسمت سيكلون راه مـي يابنـد كـه در   ط مطلوب از
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            پـايين سـيلكون تخليـه     قسمت بر اثر قرار گرفتن در فشار اتمـسفريك، بخـار آب از اليـاف جـدا شـده و بـه      

ردمصرف در مسير انتقال چسب مو به منظور افزايش كيفيت محصول نهاني الزم است: چسب زني. مي گردند

گردد تا ضمن قرار گرفتن كليه الياف ها در معرض  الياف از قسمت ريفانيرها به خشك كن ها به الياف افزوده

الياف ها، الياف با رطوبت بيشتري خشك شده تـا انـرژي كمتـري     چسب و پراكنده شدن چسب بر روي كليه

 مي توان انتظار داشت عمليات خشك كردن نيـز  صرفه جويي در مصرف انرژي مصرف گردد و در واقع ضمن

  . پذيرد آسانتر صورت

پارافين به الياف اضافه گردد  به منظور كم كردن قابليت جذب آب تخته فيبر، الزم است مقداري: پارافين زني

 حركت به ريفانيرها افزوده مي شود تا بعداً  پارافين بصورت مذاب به خرده چوب هاي در حالكه معموالً

كردن كيك الياف مي بايست رطوبت از حد معمول كمتر بوده  براي پرس: خشك كردن الياف. لوط گرددمخ

توليد بخار آب و محبوس شدن آن گرديده و در اثر اين فاكتور و پس از باز  زيرا وجود رطوبت باال منجر به

بوده  %50ا در حدودرطوبت الياف تر ورودي به خشك كن ه. تخته فيبر از وسط باز خواهد شد شدن پرس،

كاهش مي يابد % 12-6اما رطوبت الياف پس از اين مرحله و هنگام ورود به دستگاه فرمينگ به حدود 

در معرض هواي گرم قرار مي  كه در آن الياف بصورت معلق(متداولترين خشك كن از نوع خشك كن معلق 

درجه سانتيگراد و درجه حرارت  350-250 خواهد بود كه درجه حرارت ابتداي خشك كن ها حدود). گيرند

در : خط فرمينگ و پرس ها. درجه سانتيگراد مي باشد 65 – 80هواي خروجي در انتهاي خشك كن ها بين 

پيوسته اي از الياف ذخيره گرديده است كه با استفاده از جريان باد،  باالي دستگاه دستگاه فرمينگ، كيك

در سطح خارجي و ذرات درشت تر در وسط فيبر سخت، طبقه قرار مي گيرند تا ذرات ريز  الياف به نحوي

آمدن سطح  گردند كه اين عمليات منجر به قرار گرفتن الياف ريز در دو سطح خارجي تخته و بوجود بندي

كليه .  تر گرددآسان صاف يكنواخت محصول را حاصل مي نمايد تا در ادامه مسير عمليات پرداخت سطح

در صورت هرگونه تغييري در دانسيته،  از سيستم كنترل اشعه گاما، كنترل شده وعملكرد دستگاه با استفاده 
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در ادامه به . استاندارد الزم، تغييرات صورت مي پذيرد فرمان به واحدتنظيم الياف منتقل شده و در براساس

يش پرس  نياز به پ شود كه اصطالحاً"باز"الياف، الزم است دهانه پرس  علت توزيع يكنواختي ضخامت كيك

تجاوز   از پرس هاي تسمه اي پيوسته استفاده مي شود تا ضخامت از حد مجازبوده و معموالً  محسوسكامالً

شوند كه اين عمليات  الياف به قطعات بطول مورد نظر هدايت مي) قطع زني(ننمايد سپس جهت اندازه بري 

نوماتيك ادامه مسير داده تا به پ در قسمت زير اره بريده مي شوند و قسمت بريده شده به كمك سيستم

ايستگاه وارد شده و بطور همزمان بداخل پرس  ايستگاه پرس وارد شوند در نتيجه تخته ها يكي يكي به

 سيكل پرس كوتاه بوده و درجه حرارت انجام وظيفه مي نمايد معموالً Stacking انتقال مي يابند كه دستگاه

 قع يكي از روشهاي متداول كه صرفه اقتصادي داشته، استفاده ازفارنهايت مي رسد در وا  درجه400به حدود 

گرديده است  بوده كه بشكل استوانه در حال چرخش طراحي "Continuous Press" پرس ها پيوسته يا

        فوالدي بر روي آن فشرده  بنابراين هنگام چرخش استوانه كيك الياف بوسيله يك تسمه) تحت حرارت(

تسمه فوالدي خواهد داشت كه اين فشار   فشار وارده بستگي به كشش اعمال شده بر رويمي شود و معموالً

  . به كمك رول كششي تنظيم مي گردد

 به منظور تكميل اوليه محصول نيمه ساخته مي بايست عمليات سمباده زني يك يا دو: زني عمليات سمباده

تغييرات و  رداخت سطحي، ناهمواري وسطح تخته فيبر صورت پذيرد كه الزم است جهت روكش كردن و پ

) كناره ها(و عرضي است  همچنين اقدام بعدي اندازه بري طولي) ±1/0(تلرانس ضخامت را يكنواخت نمود 

مصرف كنند و درخواست مشتريان، عمليات  كه پس از انجام موارد فوق و توليد يك محصول متناسب به نياز

اقدامات زير در جهت ارزش “ ضمنا. صورت مي پذيرد سانتربسته بندي در جهت حمل و نقل و نگهداري آ

توجه، توصيه مي گردد ويابه عبارت ديگردر تكميل عمليات مونتاژ كاري  افزوده بيشتر و اخذ سهم بازار قابل

و  استفاده از پوشش پلي استر و كاغذ مالمينه  ابزار زني - MDFروكش كردن: مي پذيرد موارد ذيل صورت

متناسب با نوع و كيفيت   تعبيه اتصال قطعات-)لبه ها و داخلي( فرر زني كنارها - زني فارسي-فرر زني
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در صورت (از ميخ چوبي به همراه چسب   استفاده- مونتاژ سرد و بهره جويي از چسب ها-محصول نهايي

 -ده هاتعبيه مكاني جهت كاربري گيره ها و ساير اتصال دهن - بهره جويي از ميخ و منگنه-)صرفه اقتصادي

و نزديك شدن اين فاكتور به  MDF به منظور افزايش مقاومت: كردن سطح روكش كردن لبه ها روكش

از عمليات روكش كردن سطح با كاغذهاي لمينه با سرعت سخت شدن سريع استفاده  چوب طبيعي مي توان

و  توزيع. ته باشيمعمليات زماني شرايط مطلوب را حاصل مي نمايند كه در حين فرآيند توانس نمود و اين

جهت روكش كردن از  “معموال.  رعايت كرده باشيميكنواختي دانسيته، يكنواختي ضخامت در سطح را كامالً

و جهت . مالمين استفاده مي نمايند كاغذهاي آغشته نظير كاغذهاي آغشته شده به پلي استر، فنليك و

 درصد تجاوز ننمايد زيرا 6 – 7 فنير بيش ازرطوبت تخته رسيدن به شرايط ايده آل مي بايست توجه نمود كه

   . استكاغذها به سختي صورت گرفته عبور بخار آب از اين نوع

  گذاري طرحهاي سرمايهـ مشخصات هزينه13

  زمين

   متر مربع ميباشد2100محل اجراي طرح واقع در قطعه زميني به مساحت 

  ـ اولويت در تعيين محل اجراي طرح

 از ضايعات نخل خرما است، تأمين مواد اوليه نياز مورد نياز  MDF در زمينه توليداز آنجاييكه طرح مذكور

گيري براي انتخاب محل اجراي طرح است، كه زمين مذكور با خط توليد يكي از پارامترهاي مهم در تصميم

  .دآيتوجه به اينكه در جنوب كشور واقع گرديده است از اين نظر جايگاه بسيار مناسبي به شمار مي

  جدول ـ مشخصات زمين طرح

  )ميليون ريال(هزينه 
  )متر مربع(مساحت   )ريال(بهاي هر متر مربع   شرح

  جمع  مورد نياز  انجام شده
  840/ـ  840/ـ  0/ـ  2100  400000/ـ  زمين
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  محوطه سازي
  سازي در طرحجدول ـ هزينه محوطه

انجام شده   واحد  مقدار  شرح
  )ميليون ريال(

مورد نياز 
  )ريالميليون (

جمع  ميليون 
  ريال

  124  124  0/ـ متر مربع  276  گذاريعمليات ديواركشي و نرده
  54  54  0/ـ متر مربع  300  جدول گذاري محوطه

  175  175  0/ـمتر مكعب  500  گودبرداري و خاكبرداري
  168  168  0/ـ متر مربع  1680  خاكبرداري و تسطيح
  156  156  0/ـ متر مربع  780  زيرسازي و آسفالت

  10  10  0/ـ متر مربع  320  فضاي سبز
  10  10  0/ـ  باب  1  درب ورودي
  300  300  0/ـ  ـ  ـ  روشنائي محوطه

  997  997  0/ـ  ـ  ـ  جمع
  

  ساختمان
هاي توليـد و نگهـداري بايـد از شـرايط و            باشد، از اينرو ساختمان   توجه به اينكه محصول توليدي غذايي مي      با  

  .هاي ساخت ميگردده اين امر باعث باال رفتن هزينهاي برخوردار باشند كاستانداردهاي ويژه

           هـاي توليـد بـه مـساحت        هاي اداري نيز به صـورت يـك نـيم طبقـه در سـالن               الزم بذكر است كه ساختمان    

  . متر مربع در نظر گرفته شده است200
  هاي مربوط به ساختمان سازيجدول ـ هزينه

قيمت به ازاي   واحد مقدار كار  شرح
 )هزار ريال (واحد

انجام شده 
 ميليون ريال

مورد نياز 
  ميليون ريال

جمع    
  ميليون ريال

  1000  1000  0/ـ  2500  متر مربع  400  هاي توليدساختمان
  704  704  0/ـ  2200  متر مربع  320  انبار مواد اوليه و محصول

  700  700  0/ـ  3500  متر مربع  200  ساختمان اداري
  75  75  0/ـ  1500  متر مربع  50  تأسيسات
  45  45  0/ـ  1500  متر مربع  30  نگهباني
  2524  2524  0/ـ  ـ  متر مربع  1000  جمع
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  الت توليدهزينه تجهيزات و ماشين آ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  9670: جمع

   هزينه تجهيزات و تأسيسات عمومي

گذاري مورد هيزات و تأسيسات برآورد شده و قيمتهاي استعالم شده براي هر يك از موارد، سرمايه             براساس تج 

  .نياز اين تأسيسات در جدول زير برآورد شده است

  هاي تأسيسات در طرحجدول ـ هزينه

  مورد نياز
 انجام شده  شرح

معادل   ارزي
  ريالي

ريالي ميليون 
  ريال

جمع    
  يون ريالميل

جمع كل 
  ميليون ريال

  290/ـ  290/ـ  290/ـ  ـ  ـ  0/ـ  برق
  5/ـ  5/ـ  5/ـ  ـ  ـ  0/ـ  برق اضطراري

  6/52  6/52  6/52  ـ  ـ  0/ـ  آب

  قيمت  تعداد مشخصات فني  ماشين آالت و تجهيزاترديف
  150  1  داخلي  پمپ اوليه تغذيه حلزوني  1
  600  6  داخلي  مخزن  2
  250  2 داخلي  مخازن تخليه  3
  870  6 داخلي  نتقال موادسيستم ا  4
  2700  1 داخلي MDFماشين توليد   5
  1500  1 داخلي  خشك كن  6
  1350  1 داخلي  فشارنده  7
  400  1 داخلي  باسكول  8
  900  1 داخلي  دستگاه برش  9

  650  1 داخلي  پااليشگر  10
  300  1  مخزن  توزين  11
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  500/ـ  500/ـ  500/ـ  ـ  ـ  0/ـ  تصفيه فاضالب
  300/ـ  300/ـ  300/ـ  ـ  ـ  0/ـ  سوخت

  50/ـ  50/ـ  50/ـ  ـ  ـ  0/ـ  سرمايش و گرمايش
  300/ـ  300/ـ  300/ـ  ـ  ـ  0/ـ  باسكول
  5/150  5/150  5/150  ـ  ـ  0/ـ  الم و اطفاء حريقسيستم اع
  10/ـ  10/ـ  10/ـ  ـ  ـ  0/ـ  ارتباطات

  1/1658  1/1658  1/1658        جمع
  

  هزينه وسايل حمل و نقل

به داخـل   ) در مواقع ضروري  (به منظور رفع نيازهاي روزمره كارخانه، انتقال مواد و كاال و رفت و آمد كاركنان                

  .بيني شده استميليون ريال بابت خريد وسايط ذيل پيش 540/و خارج كارخانه مبلغ ـ

 انجام شده  مقدار/تعداد  واحد  )مشخصات(شرح 
مورد نياز 
  ميليون ريال

جمع    ميليون 
  ريال

  120/ـ  120/ـ  0/ـ  1 دستگاه  اتومبيل سواري
  200/ـ  200/ـ  0/ـ  2 دستگاه  وانت نيسان

  220/ـ  220/ـ  0/ـ  1 دستگاه   تن گازوئيلي2ليفتراك 
  540/ـ  540/ـ  0/ـ  ـ  ـ  جمع

  

  ـ تجهيزات و وسايل اداري و خدماتي13ـ7

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

  .ست ميليون ريال برآورد شده ا150مبلغ ... كامپيوتر، چاپگر، وسايل نظافت و آبدارخانه، تجهيزات بهداري و 
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  بيني نشدههاي متفرقه و پيشهزينه

هاي مازاد طي دوره اجراي عمليات ساخت و ساز و تجهيز طرح به دليـل    به منظور جلوگيري از تحميل هزينه     

 4/726هـاي ريـالي معـادل        درصد از كل هزينـه     5گذاري ثابت حدود    هاي سرمايه تغييرات احتمالي در هزينه   

  .بيني نشده لحاظ شده استمتفرقه و پيشهاي ميليون ريال بعنوان هزينه

  برداريهاي قبل از بهرههزينه

  جمع  مورد نياز انجام شده  شرح رديف
1  
2  
3  
4  
5  
6  

  تأسيس شركت، ثبت و افزايش سرمايه و تسهيالت
  هاي دفترخانه و قبوض، كارمزد و بيمه تسهيالتهزينه

  هزينه تهيه طرح توجيهي
  تمسافرت و بازديد، مأموريت و اقام

  آموزش و توليد آزمايشي
  ساير

  0/ـ
  0/ـ
  0/ـ
  0/ـ
  0/ـ
  0/ـ

  134/ـ
  200/ـ
  100/ـ
  10/ـ
  75/ـ
  26/ـ

  134/ـ
  200/ـ
  100/ـ
  10/ـ
  75/ـ
  26/ـ

  545/ـ  545/ـ  0/ـ  جمع

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

  ...هاي اجاره محل و متفرقههاي پذيرايي، هزينهت وسائط نقليه، كتب و نشريات، هزينهدفتري، پيك، سوخ
  

  :گذاري طرحهاي سرمايهـ هزينه

 بـه ظرفيـت اسـمي       MDFگذاري، طرح تأسيس به منظور احداث واحد صنعتي توليد          هاي سرمايه كل هزينه 

  .د شده است متر مربع برآور2100 تن در زميني به مساحت حدود 1000ساليانه 

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

  . ميليون ريال برآورد شده است5/17650مبلغ 
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  هاي توليدهزينه

   درصد ظرفيت عملي بشرح جدول زير محاسبه شده است100هاي توليد طرح براساس كل هزينه

  )تمشخصا(شرح 
ارزي     

  )هزار دالر(
معادل 
  ريالي

مورد نياز  
  )ميليون ريال(

  جمع 
  )ميليون ريال(

  6350/ـ  88646/ـ  0/ـ  0/ـ  بنديمواد اوليه و كمكي و بسته
  05/122  05/122  0/ـ  0/ـ  انرژي

  02/727  02/727  0/ـ  0/ـ  هزينة تعمير نگهداري
  9/5458  9/5458  0/ـ  0/ـ  بيني نشدهپيش

  4/1286  2/622  0/ـ  0/ـ  توليدي-ي پرسنل اداريحقوق و مزايا
  8/1446  8/1446  0/ـ  0/ـ  استهالك

  17/15391  97/98510  0/ـ  0/ـ  جمع كل
  

  :براورد مواد اوليه و بسته بندي 

به دليل اينكه روش توليد محصول اين طرح توسط مهندسان ايراني به تازگي كشف شده و هـم اكنـون بـه صـورت يـك              

ور موجود مي باشد به همين دليل براورد مـواد اوليـه و بـسته بنـدي بـا كمـك صـاحب نظـران ايـن                  طرح تحقيقاتي در كش   

  . ميليون تومان براورد گرديد6350صنعت در حدود 

  برآورد حقوق و دستمزد

  هزينه هاي حقوق و دستمزد ساليانه

حقوق  تعداد  شغل
  )ريال(ماهيانه

  جمع

  5200  5200000  1  مدير مجتمع
  8000  4000000  2  ) نوبت كاري2يبرا( مدير توليد

  20400  3400000  6  )كاري  نوبت2براي(مسئول امور فني،تعميرات و كنترل كيفيت
  9000  3000000  3  كارمند اداري ومالي 

  28600  2600000  11  ) نوبت كاري2براي( كارگر ماهر توليدي و خدماتي 
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  24000  2000  ) نوبت كاري2براي(  كارگر ساده توليدي 
  12000  2000000  6       كارگر ساده خدماتي 
  107200    41      جمع حقوق يك ماه 

  1286400     حقوق يك سال 
  

  هزينه و تعمير و نگهداري و استهالك

طبق مشخصات فني ماشين آالت وهمچنين نوع فعاليت وميزان فعاليت  دستگاه ها ، ماشين االت ،لوازم غير 

 و هزينه استهالك معادل 02/727داري هزينه تعميرات و نگهداري برابر مصرفي و ساختمان توليدي وا

  . ميليون ريال براورد گرديد8/1446

  انرژي مصرفيبرآورد 

 پيش بيني 05/122 در مقياس اين پروژه و مختصات مصارف بر ابر برآورد آب، برق، سوخت و ارتباطات

  .گرديد

  بيني نشده توليدهاي متفرقه و پيشهزينه

بيني نشده هاي متفرقه و پيشهاي توليد منهاي استهالك ساليانه به عنوان هزينه درصد از كل هزينه6حدود 

  .باشد ميليون ريال مي9/5458شود كه برابر با توليد در نظر گرفته مي

  .محاسبه گرديد) سال% 25( روز كاري 68مقدار سرمايه گذاري در گردش بابت : توجه

   ميزان كل سرمايه گذاري

  )ريال ( ميزان   نوع سرمايه گذاري
  5/17650  سرمايه گذاري ثابت 

  3748  سرمايه گذاري در گردش 
 5/21398  جمع 
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  نتيجه گيري و پيشنهادات

با عنايت به اينكه در كشور ما كشت نخل آمار قابل توجهي را داراست و با توجه به اين موضوع كه استفاده از                       

كشورهاي هم جوار بسيار رايج و متداول مي باشد، به نظر ميرسد استفاده  امروزه در صنعت ما و  MDFچوب

از اين تكنولوژي به دليل پايين بودن هزينه مواد اوليه و در نتيجه پايين بودن هزينه توليد با سود آوري باال و                      

  .هچنين اختصاص دادن سهم قابل توجهي از بازار محصوالت چوبي را به همراه داشته باشد

ابل توجه اين است كه اين صنعت با استفاده از تكنولوژي شرح داده شده به اين دليل كه درصد زيادي                    نكته ق 

  .از مواد اوليه آن را ضايعات نخل خرما تامين مي نمايد ، بايد در قسمت جنوبي كشور فعاليت نمايد

 

  

 

  


