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

همچنين گفته مي شود  .اي نخستين بار در فالت ايران به كشت و زرع و پرورش دام دست زده استاوليه بر

هاي جديد نبوده بلكه  كه مهاجرت آريايي هابر خالف مهاجرت مشهور چوپاني و در جستجوي چراگاه

شان به حفاري هايي كه در اطراف كا. مهاجرتي دهقاني و در جستجوي زمين بهتر براي كشاورزي بوده است

  عمل آمده نشان مي دهد كه در شش هزار سال پيش ايرانيان متمدن بوده و سيستم زراعي پيشرفته اي

سال پيش از ميالد مسيح  3300هاي نقاط مختلف ايران مشخص گرديده كه در حدود  در حفاري. داشته اند

راين در آن زمان از لحاظ كاشان و دامغان به طرز مشابهي نقاشي مي كرده اند و بناب –درخت را در ري 

  باغباني ميان نقاط مختلف ايران رابطه برقرار بوده است

درخت خرما يكي از مقدس ترين و قديمي ترين درختان ميوه شناخته براي انسان است پيدايش درخت 

 خرما در جهان از دوران دوم زمين شناسي آغاز شده اما زمان پي بردن انسان به ارزش غذائي خرما و كاشت

بعضي از . مبداء اصلي اين گياه بدرستي مشخص نيست .درخت آن به شش هزار سال پيش از ميالد مي رسد

سيا و كرانه هاي خليج فارس و گروهي ديگر زيست گاه اصلي خرما را آدانشمندان مبداء اصلي آن را در

نخل خرما در ايران به بر اساس شواهد باستان شناسي قدمت كشت . شمال آفريقا يا شبه قاره هند مي دانند

كشور كشت و  30در حال حاضر خرما در هر پنج قاره دنيا و در بيش از . بيش از شش هزار سال مي رسد

 .مورد بهره برداري قرار گرفته است

ميالدي مربوط به خرما كه در كشور تونس منتشر شده است، منشاء خرما را  1950در نشريه بين المللي سال 

لين محل پيرايش آن را بين النهرين و خوزستان ذكر كرده كه از آنجا به شمال آفريقا و خودرو دانسته و او

  .هند رفته است
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درصد توليد كل خرماي جهان در اين  50نظريه اخير به واقعيت نزديك تر است زيرا در حال حاضر بيش از 

دوران دوم زمين شناسي،  پيدايش درخت خرما در جهان از. توليد مي شود) يعني ايران و عراق(دو كشور 

دوره ترياسه وژوراسيك آغاز مي شود اما زمان پي بردن انسان به ارزش غذايي خرما و غرس اين درخت به 

عده اي از باستانشناسان پس از تحقيقات مفصل در اين زمينه . هزار سال پيش از ميالد مسيح باز مي گردد

سده پيش  50اند زيرا نامي از آن بر لوحه هاي گلي سال پيش نسبت داده 5000احداث نخلستان ها را به 

  . يافت شده است

ايران نيز با توجه به شواهد باستانشناسي نزديك به شش هزار سال است كه كشت نخل در ايران در نزديكي 

  .شوش قديم، در زمان تمدن عيالمي ها رواج داشته و خرماي آن نيز بسيار مشهور بوده است

ل خرما در نواحي جنوبي ايران فراوان بوده است بطوريكه در آثار مربوط به آن دوره از در زمان ساسانيان نخ

خرما سخن رفته و موسي بن العيسي الكسروي نيز در شرح تشريفات جشن نوروز از نخل خرما ياد كرده 

در شمرده شده، بطوريكه ) عراقي(نخل خرماي پارسي از لحاظ جنس بهتر و عاليتر از نخل آرامي . است

از هر چهار درخت پارسي يك درهم و از هر شش درخت : قانون ماليات خسرو اول انوشيروان آمده است

  خرماي عراقي همان مبلغ خراج اخذ خواهد شد

در مقدمه اين گزارش به بررسي در زمينه توليد و پراكنش خرما كه از مواد اوليه در توليد محصول مورد 

 .ردازيمبررسي در اين گزارش مي باشد مي پ

هاي  بيشتر گونه. خانواده پالماسه يا نخل ، گياهي است از جنس فونيكسPhoneix dactyliferaخرما، 

اي كه  شوند و تنها گونه ها پرورش داده مي   جنس فونيكس به عنوان گياه زينتي در درون يا بيرون خانه

هاي بسيار شيرين  به خاطر ميوهاين گياه عمدتاً . ميوه آن مصرف خوراكي دارد همان خرماي معمولي است

ترين توليدكننده خرما در  عراق همواره بزرگ. شود  اش در بسياري از نقاط جهان كاشته مي  و خوشمزه
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بصره به خاطر ارقام بسيار مرغوب خرما . كند  هزار تن خرما توليد مي 600جهان بوده و ساالنه نزديك به 

داراي يك گونه است كه همان خرماي معمولي يا خوراكي جنس فونيكس در ايران تنها . شهرت جهاني دارد

هاي اصالح شده بسياري  شود و داراي فرم اين گونه در مناطق گرمسيري جنوب ايران كاشته مي. است

ترين و   معروف. هاي زينتي چندي نيز از اين جنس به ايران وارد شده است   ها و فرم در ضمن گونه. است

هايي كه در ساير كشورها   از زمره ساير واريته. يران خرماي مضافتي بم استپرطرفدارترين نوع خرما در ا

، »امير حاجي«، »سعيدي«، »مكتوم«، »خستاوي«، »خدر اوبي«، »هياني«هاي   توان به واريته  ترند مي متداول

فاع گياه خرما صرف نظر از واريته آن نوعي نخل راست قامت است كه ارت. اشاره كرد... و» زهدي«، »برهي«

هاي  برگ. آيد  ها به وجود مي تنه خرما از بقاياي به جامانده از غالف برگ. رسد متر مي 30 _ 36آن به 

اي  شود كه توسط شبكه هر برگ از درون غالفي خارج مي. خرما پرمانند، بزرگ و به طول شش متر است

هاي   گل. شوند پديدار ميهاي كوچك و معطر آن روي دو گياه نر و ماده  گل. شود از فيبرها احاطه مي

 6000 _ 10000هر خوشه بزرگ گل ممكن است حاوي . اند هاي نر شيري رنگ و چرمي ماده سفيد و گل

   . گل باشد

پوست . اي است  قهوه _اي تيره متمايل به قرمز يا زرد  ميوه خرما مستطيلي شكل با پوستي به رنگ قهوه

گوشت آن نيز بسيار شيرين و حاوي يك هسته . شود  ميوه پس از رسيده شدن بسيار نازك و لطيف مي

توان  شماري وجود دارد كه مي  هاي بي ساله پاجوش 6 _ 16در اطراف درخت . منفرد و بسيار سخت است

گياه خرما مقادير زيادي گرده توليد . با انتقال هر يك از آنها به جاي مناسب، اقدام به تكثير گياه خرما كرد

ها هر درخت نر  در نخلستان. كنند  شوند اما مسافت زيادي را طي نمي  جا مي بهكند كه توسط باد جا مي

امروزه در عربستان و نواحي محدودي . كند درخت ماده كفايت مي48-50افشاني  براي بارور ساختن و گرده

اده افشاني مصنوعي استف افشاني، از گرده  از آسيا و آفريقا و همچنين كاليفرنيا براي تسهيل عمليات گرده
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هاي ماده   هاي نر شكفته شده را به طور وارونه روي خوشه افشاني سنتي خوشه گل اما در گرده. كنند مي

بندند تا با رشد خوشه و آويخته شدن آن،   قيطاني آن را محكم مي  دهند و به وسيله طناب يا نخ قرار مي

ماه در شرايط دمايي  6ت كنند و مد ها را خشك مي  در مواردي نيز گرده. خوشه نر سر جايش بماند

هايي مانند  كنند يا از آن در تهيه خوراكي ميوه خرما را معموالً تازه مصرف مي .كنند  مناسب نگهداري مي

كيك، كلوچه، انواع شيريني، نان خرمايي، پودينگ، بستني، مربا، ژله، شربت، شيره، سركه و الكل استفاده 

در غنا و ساحل عاج از . كنند ر تهيه غذاي دام و طيور استفاده ميريختني ميوه نيز د از بقاياي دور. كنند مي

كالري انرژي است به  142گرم ميوه تازه خرما داراي  100. كنند   شيره خرما، مالس و الكل استخراج مي

از پودر هسته . نيز هست... عالوه حاوي مقادير قابل توجهي كربوهيدرات، پروتئين، كلسيم، فسفر، آهن و

هسته خرما داراي مقادير زيادي پروتئين، چربي، . شود  ها استفاده مي براي تغذيه جوجهخرما هم 

سازي و تهيه محصوالت  از روغن موجود در هسته در صابون. كربوهيدرات، استرول و استرون است

استفاده هاي مذهبي  هاي خرما در انجام آيين گ در كشورهاي ايتاليا و اسپانيا از بر. شود آرايشي استفاده مي

ها براي ساخت كلبه، آلونك، سبد، پرده، بادبزن و وسايلي از اين دست  در شمال آفريقا نيز از برگ. شود مي

هاي چوبي خرما منبع سلولز است و در ضمن از آن در ساخت جارو، عصا، چوب  دمبرگ. گيرند بهره مي

هاي قديمي در ساخت برخي از  از تنه نخل. شود گيري و حتي براي سوخت نيز استفاده مي پنبه ماهي

عالوه بر تمامي اينها . گيرند ها كمك مي ، آب برها و پل)هاي بادباني در خليج فارس  انواع قايق(اجزاي داو 

، تيامين، Aخرما به خاطر داشتن مقاديري تنين، ويتامين. ميوه خرما داراي مصارف پزشكي نيز هست

داراي خواص درماني است و از آن در درمان ... و تريپتوفان ريبوفالوين،نياسين،اسيداسكوربيك و

شود و حتي آن را براي رفع مسموميت  هاي كبدي و احشايي استفاده مي سرماخوردگي،گلودرد،تب،ناراحتي

  .اند  با الكل نيز مفيد دانسته
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ي در مناطق. دهد  كند و ميوه مي درخت خرما در شرايط آب و هوايي گرم و تمام آفتابي به خوبي رشد مي

حداقل دماي مورد . دهد  كه شرايط چندان مناسب نباشد ممكن است كه درخت خرما رشد كند اما ميوه نمي

گراد است و تنها در مناطقي ميوه   درجه سانتي  5/17دهي براي خرما در حدود    نياز در فصل رويش و گل

گياه خرما . كي همراه باشددهد كه فصل رويش در آن گرم و طوالني و بدون بارندگي يا با بارندگي اند مي

اين گياه . نسبت به خشكي مقاوم است اما براي به بار نشستن و توليد محصول مرغوب به آبياري نياز دارد

هاي سنگين و به خوبي  دهد و در مجموع در بيشتر خاك هاي شني، آهكي و رسي را ترجيح مي خاك

خرما به طور . مهم رشد خرما استتهويه مناسب خاك از فاكتورهاي . كند زهكشي شده، رشد مي

اما . چشمگيري نسبت به قليايي بودن خاك مقاوم است تا حدي نيز نسبت به شوري خاك مقاوم است

تكثير درخت خرما از طريق . گذارد  شوري بيش از اندازه به شدت بر ميزان محصول و باروري آن تأثير مي

  .شود  آيند، ميسر مي اه والد به وجود ميهايي كه در اطراف گي بذر و عمدتاً با انتقال پاجوش

ساله  13هاي   كيلوگرم است اما اين ميزان در نخل 8 _ 10ساله در حدود  5 _ 8هاي  ميزان محصول نخل

. كنند كيلوگرم هم توليد مي 100برخي از ارقام اصالح شده محصولي معادل . رسد كيلوگرم مي 60 _ 80به 

پس از برداشت خوشه آن را در شرايط . ت كل خوشه همراه استبرداشت محصول خرما عمدتاً با برداش

ميوه خرما از زمان تشكيل تا هنگام رسيده شدن . ها كامالً رسيده شوند كنند تا ميوه دمايي مناسبي انبار مي

  :بايد چهار مرحله را پشت سر بگذارد كه عبارتند از 

به رنگ سبز، سفت و تلخ است و ذخيره  اي كشد و حاصل آن ميوه هفته طول مي 17مرحله نخست كه ) 1

  .دهند  قند آن را گلوكز و فركتوز تشكيل مي

زرد  در اين مرحله ميوه هنوز سفت است اما رنگ آن به. انجامد  مرحله دوم شش هفته به طول مي) 2 

  .يابد و ذخيره قند آن عمدتاً ساكاروز است نارنجي يا قرمز تغيير مي
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ميوه در اين مرحله نيمه رسيده و به . كشد گويند، چهار هفته طول مي  يمرحله سوم كه به آن رطب م) 3 

  .اي است رنگ قهوه

در اين مرحله ميوه رسيده است و وقتي رنگش هنوز روشن است، . كشد مرحله چهارم دو هفته طول مي) 4

ول مدت شرايط دمايي و ط. شود  تر شدن در شرايط دمايي مناسب انبار مي  شود و براي رسيده  برداشت مي

 .كند انبارداري بسته به رقم خرماي برداشت شده فرق مي

  :مقايسه محتوي انرژي خرما با ساير ميوه ها 

  كالري         ميوه
  500     پرتقال 
  1000         موز 
  800       انگور 
  1799        برنج 
  2250         نان 
  2244        گوشت 
 3000        خرما 

  ويتامينهاي موجود در خرما 

  در صد ميلي گرم            مينويتا
  8/4- 6                          آ  
  77/0ـ  7/2                    ث 
  07/0ـ  1/0                  1ب 
  03/0ـ  05/0                2ب 
  33/0ـ  2/2                    ب 
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  تركيبات شيميايي خرما 

  . تامينها،كاني ها و فيبرچربي، پروتئين، ويCHO ، ,H2O :خرماي رسيده تشكيل شده از

  گرم 100ارزش غذايي در 
 ميوه خشك ميوه تازه  

 274-293 142 كالري

 9/3ـ  7 9/31ـ  5/78 )گرم(رطوبت

 7/1ـ 9/3 9/0ـ  6/2 )گرم(پروتئين

 1/0ـ  2/1 6/0ـ  5/1 )گرم(چربي

 9/72- 6/77 6/36 )گرم(كربو هيدرات

 5/2ـ  8 6/2ـ  5/4 )گرم(فيبر

ASH)5/0ـ  7/2 5/0- 8/2 )گرم 

 59-103 34 )ميلي گرم(كلسيم

 63-105 350 )ميلي گرم(فسفر

 3ـ  7/13 6 )ميلي گرم(آهن

 684  )ميلي گرم(پتاسيم

 15/ 60 110-175 )ميلي گرم(ويتامين آ

 03/0 -0/ 09  )ميلي گرم(تيامين

 10/0-16/0  )ميلي گرم(ريبو فالوين

 4/1- 2/2 4/4- 9/6 )ميلي گرم(نياسين

 17-10  )ميلي گرم(تريپتوفان

  30 )ميلي گرم(اسكوربيك اسيد
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 فصل دوم
 

 معرفي محصول
  طرح
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  طرح حصولممعرفي  فصل دوم
محصولمشخصات كلي   2-1  

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

شناخت صحيح مشخصات و انواع مختلف محصول، . ه شوندالزم است اين خصوصيات به درستي شناخت

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

  . بعدي مورد نياز خواهد بود

  .محصول توليدي در اين طرح روغن هسته خرما مي باشد

هسته به عنوان ضايعات در بسياري از . مي دهد درصد وزن كل خرما را تشكيل 10هسته خرما حدوداً 

قند، اسيد سيتريك و الكل از خرما توليد مي شود و در برخي از   هاي فرآوري خرما نظير تهيه شيره، كارگاه

گوشت خرما حاوي روغن اندكي در . كشورها مقداري از اين هسته صرف خوراك دام هاي اصلي مي شود

  .درصد روغن دارد 7/12الي  7/7، در صورتي كه هسته آن درصد مي باشد 5/0الي  2/0حدود 

وزن مخصوص آن . اين روغن كه به رنگ زرد مايل به سبز كم رنگ است، از هسته خرما استخراج مي گردد

  .است 9207/0

استخراج روغن از هسته خرما، . اسيدهاي چرب لينولنيك، لئوريك، ميريستيك و بالفتيك در آن وجود دارد

  . هايي نظير آب، تترا كلريد كربن، هگزان و هپتان صورت مي گيردتوسط حالل 

  .اما تجربيات نشان داده است كه حالل هگزان جهت استخراج اين محصول مناسب تر است

  

  

  



  شركت شهركهاي
  صنعتي بوشهر 

  

  )PFS(گزارش مطالعه امكان سنجي مقدماتي 
  خرما توليد روغن از هسته

ver.03   

 شركت مشاورين 

  رانبهين كيفيت پرداز ته
  

 

- ١٥ - 
 

معرفي كد هاي آيسيك و كدهاي تعرفه  - 2-2  
بررسي هاي به  اما. همانطور كه ذكر گرديد، محصول مورد بررسي در اين طرح، روغن هسته خرما مي باشد

مشخصي به طور دقيق به اين محصول تخصيص نيافته است و  ISICعمل آمده بيانگر آن است كه هيچ كد 

  : با اين محصول به شرح جدول ذيل مي باشد  ISICنزديكترين و مرتبط ترين كد 

  با محصول طرح ISICمرتبط ترين و نزديك ترين كد 
  كد  شرح  رديف

   15141210  نباتيروغن نباتي خام از مواد   1
  

هاي برقرار شده با توليد كنندگان مرتبط با كد فوق، مشخص گرديد هيچ كدام از توليدكنندگان  اما تماس

  . فوق به توليد اين محصول نمي پردازند

همچنين بر اساس بررسي به عمل آمده توسط مشاور از مؤسسه پژوهش هاي وزارت بازرگاني مشخص 

و به  15111000روغن هسته خرما، طي سال هاي اخير تحت تعرفه به شماره  گرديد، كه اين محصول يعني

  .عنوان روغن خام از نخل و اجزاء آن داراي مبادالت تجاري بوده است

نجايي كه تحت اين تعرفه محصوالت و مشتقات ديگري از خرما نيز داراي مبادالت تجاري بوده آاما از

اين تعرفه را به عنوان ميزان واردات محصول مورد نظر اين طرح  نمي توان آمار و ارقام موجود براي ،است

  . يعني روغن هسته خرما مدنظر گرفت

صادرات محصول برسي واردات و -2-3  
از نظر  ،اين محصول تاكنون در كشور توليد نشده و چون در دسته محصوالت ضرروري مصرفي قرار ندارد

شد كه به صورت كامل جزئيات مربوط به واردات اين محصول واردات نيز سابقه قابل توجهي را دارا نمي با



  شركت شهركهاي
  صنعتي بوشهر 

  

  )PFS(گزارش مطالعه امكان سنجي مقدماتي 
  خرما توليد روغن از هسته

ver.03   

 شركت مشاورين 

  رانبهين كيفيت پرداز ته
  

 

- ١٦ - 
 

تواند عالوه بر تامين نياز  بنابر اين توليد اين محصول مي .در مبحث بررسي عرضه و تقاضا بيان شده است

  .كنوني به عنوان يك محصول جديد در سبد عرضه قرار گيرد

استاندارد ملي يا بين المللي  -2-4  
از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بيانگر آن است كه در ارتباط با بررسي هاي به عمل آمده 

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 . طور دقيق وضع نگرديده است

 : تدوين 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  –خمير خرما   3
  5259  آيين كار روش و شرايط بهداشتي توليد شيره خرما   4
  3876  خرماي مضافتي  5
  8757  هاي عمومي خرما، ويژگي  6

 
بررسي قيمت محصول  -2-5  

از آنجا كه محصول مورد نظر اين طرح در داخل كشور توليد نمي گردد، لذا در اين بخش قيمت جهاني 

اين بررسي ها حاكي از آنست كه هسته خرما از قرار هر . روغن هسته خرما را مورد بررسي قرار مي دهيم

  دالر داراي مبادالت تجاري مي باشند 90دالر و پودر هسته خرما از قرار هر تن  80ن حدوداً ت
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دالر  860همچنين بررسي هاي ميداني حاكي از آن است كه نرخ بين المللي روغن خرما طي ماه هاي اخير

رهاي مختلف به بوده است كه با توجه به تقاضاي زياد كشو )هزار تومان در هر تن 850در حدود (در هر تن

  .ه هند و چين قيمت روغن خرما افزايش ناگهاني داشته استژوي

وارد كنندگان پاكستاني . دالر در هر تن افزايش يافته است 15به طوري كه قيمت اين محصول در حدود 

دليل اصلي افزايش ناگهاني قيمت روغن خرما را افزايش تقاضاي زياد اين محصول در بازارهاي جهاني 

  .كردند اعالم

در شرايط فعلي وارد كنندگان پاكستاني، سفارشات واردات تازه روغن خرما را متوقف كرده و منتظر تنظيم 

  .وضعيت بازار و اتخاذ سياستگزاري هاي جديد در اين باره هستند

موارد مصرف و كاربردها  -2-6  
مچنين مقداري اسيد چرب از آنجايي كه عمده اسيدهاي چرب موجود در هسته خرما غير اشباع است و ه

مي تواند به عنوان منبع روغن  ،لينولئيك كه جزء اسيدهاي چرب ضروري بدن مي باشد در آن وجود دارد

هم چنين به خاطر جزئي بودن ميزان اسيدهاي چرب غير اشباع با چند پيوند دو گانه  .خوراكي مطرح باشد

با توجه به ميزان نسبتاً  .ابليت نگهداري خوبي داردروغن حاصل از هسته خرما به اكسيداسيون مقاوم بود و ق

مناسب اسيدهاي چرب متوسط مي تواند در تهيه صابون، شامپو و ساير مواد آرايشي و بهداشتي نيز به كار 

 .رود

بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول - 2-7  
يي بااليي مي باشد، نمي توان كااليي جايگزين با خواص از آنجايي كه روغن هسته خرما داراي ارزش غذا

اما در اين جا مي توان به اين نكته نيز اشاره نمود كه امروزه در جامعه . مشابه را براي آن در نظر گرفت
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و بيشترين مصرف را به خود  هروغن هايي نظير روغن زيتون به طور عمده جايگزين اين محصول گرديد

  .تخصيص داده است

ان ذكر است همانطور كه در فوق ذكر گرديد، روغن با خواص مورد نظر روغن خرما كه هم در صنعت شاي

             غذايي و هم در صنعت شوينده كاربرد داشته باشد، موجود نبوده و از اين رو اين روغن منحصر به فرد 

 . مي باشد و نمي توان براي آن جايگزيني مد نظر گرفت

تژيك كاال در دنياي امروزاهميت استرا - 2-8  
هسته . در زمينه اهميت اين كاال مي توان به اهميت و ارزش غذايي باالي آن در دنياي امروز اشاره نمود

درصد روغن مي باشد كه اين امر از مزاياي فوق العاده اين محصول به حساب  10تا  8روغني خرما داراي 

خورداري از ارزش غذايي باال از با ارزش ترين مواد غذايي خرما به دليل داشتن خواص درماني و بر. مي آيد

به نحوي كه امروزه فرآورده هاي بسياري از اين محصول تهيه گرديده و به بازار ارائه  محسوب مي گردد؛

  . مي شود

كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول  -2-9  
از بزرگترين مصرف كنندگان اين محصول و از  همانطور كه در گذشته اشاره گرديد كشورهاي هند و چين

 . سنگاپور و مالزي نيز به عنوان توليد كنندگان بزرگ اين محصول مي توان ياد كرد
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 فصل سوم
 

و تقاضا عرضه وضعيت  
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  فصل سوم وضعيت عرضه و تقاضا
  وضعيت عرضه و تقاضا  - 3
  ها بررسي ظرفيت بهره برداري و وضعيت طرح  1- 3
همچنين هيچ گونه واردات قابل  ،ان گونه كه ذكر شد اين طرح تاكنون  در كشور توليد نشده استهم

وليكن با توجه به ارزش باالي غذايي و همچنين نياز سبد غذايي . توجهي در اين مورد صورت نگرفته است

ني اين الزم است در اين قسمت به بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي اين محصول در گذشته و پيش بي

  .وضعيت در آينده پرداخت

  عرضه  -2- 3
          يكي از فازهاي مهم براي طراحي يك كارخانه، بررسي عرضه و تقاضاي گذشته محصول كارخانه 

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

نده و اينكه آيا طرح فوق داراي بازار مناسبي براي فروش محصوالت بيني عرضه و تقاضا در آيتحليل و پيش

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

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

حصول مورد نظر طرح، در سال هاي اخير در بحث توليد داخلي و بدست آمده از اين بررسي ها وضعيت م

  .تا حد امكان ميزان واردات را روشن نماييم

  وضعيت واحدهاي فعال در توليد روغن هسته خرما  -3- 3
همانطور كه در ابتداي گزارش ذكر گرديده، طبق دسته بندي انجام شده توسط وزارت صنايع و معادن براي 

. مشخصي مد نظر گرفته نشده است ISICاي محصول مورد نظر اين طرح، هيچ كد محصوالت صنعتي، بر
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به عنوان روغن نباتي خام از مواد نباتي به عنوان نزديكترين  ISICاما پس از بررسي هاي به عمل آمده  كد 

  . با محصول مورد نظر طرح انتخاب گرديد ISICو مرتبط ترين كد 

كه بنا  ،، اقدام به برقراري تماس با واحدهاي فعال در اين زمينه گرديدلذا جهت بررسي بيشتر در اين زمينه

لذا مي توان . به اظهارات آن ها هيچ كدام از توليد كنندگان به توليد محصول مورد نظر اين طرح نمي پردازند

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

  . داخل كشور براي آن در نظر گرفت

   87بررسي روند واردات تا سال  -4- 3
مده از مؤسسه پژوهش هاي وزارت بازرگاني حاكي از آن است كه اين محصول طي آبررسي هاي به عمل 

و با عنوان روغن خام نخل داراي مبادالت تجاري بوده  15111000هاي گذشته تحت تعرفه به شماره  سال

  .است

نطور كه اشاره گرديد از آنجايي كه محصوالت ديگري نظير شيره خرما نيز تحت اين تعرفه وارد اما هما

  .مي توان اين تعرفه را مبناي دقيقي براي ميزان واردات محصول مورد نظر طرح قرار دادن ،كشور گرديده اند

  عرضه در آينده  -5- 3
دهاي فعال و يا طرح هاي در دست اجرا از بررسي واح ،همانطور كه در مبحث عرضه در گذشته ذكر گرديد

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

سي هاي ميداني به عمل آمده نيز بيانگر آن است راما بر. طرح يعني روغن هسته خرما، امكان پذير نمي باشد

بلكه در حال حاضر  ؛يد كننده اي به اين زمينه اقدامي ننموده استكه نه تنها طي سال هاي گذشته، هيچ تول

نيز هيچ شخص يا شركتي اقدام به سرمايه گذاري و اخذ جواز و يا انجام مطالعات پيش سرمايه گذاري 

 . لذا براي بازار آتي اين محصول نمي توان توليد كننده اي را متصور بود. ننموده است
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  پيش بيني واردات  - 6- 3
آنجائيكه آمار ارائه شده در بخش واردات در گذشته به طور دقيق نمي تواند بيانگر وضعيت واردات از 

لذا ، روغن هسته خرما به كشور باشد و محصوالت ديگري نيز تحت اين تعرفه به كشور وارد مي گردند

 .نمي توان آن را مبناي دقيقي جهت پيش بيني واردات قرار داد

  تقاضاي گذشته  -7- 3
هوم تقاضا يكي از اساسي ترين مباني شكل دهنده بازار مي باشد و با توجه به ماهيت ذاتي آن كه به طور مف

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

  .اي نيز بر خوردار است

حصول بيانگر آنست كه  اين محصول داراي بررسي هاي صورت گرفته در بحث موارد كاربرد اين م

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

تقاضا در 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  :يمصرف ظاهر  
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 
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ن نكته كه در اين صنعت هيچ توليد كننده اي فعال نمي باشد و آمار محصول مي باشد و با عنايت به اي

مي توان چنين در نظر گرفت كه ميزان  ؛دقيقي از ميزان اندك واردات اين محصول در دسترس نمي باشد

  .تقاضاي اين محصول طي سال هاي اخير برابر همان ميزان اندك واردات مي باشد

  بررسي روند صادرات محصول  - 8- 3
نطور كه در بخش واردات در گذشته اشاره گرديد، بررسي هاي صورت گرفته از مؤسسه پژوهش هاي هما

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

ت تعرفه به ه تجاري ايران اين محصول تحقنطمتخصيص نيافته است و بنا بر اظهارات كارشناس سازمان 

اما از آنجاييكه توليد اين محصول تاكنون در داخل . داراي مبادالت تجاري مي باشد) 15111000(شماره 

صادراتي براي  كشور صورت نپذيرفته است و تقاضاي آن از طريق واردات تأمين گرديده است، لذا منطقاً

 .اين محصول طي سال هاي گذشته صورت نگرفته است

  اضاي محصول طي سال هاي آتي پيش بيني تق - 9- 3
همانطور كه مشاهده گرديد، براي محصول مورد نظر اين طرح طي سال هاي گذشته تقاضا محسوسي وجود 

در بررسي علل اين امر مي . نداشته و تقاضاي اندك اين محصول نيز از طريق واردات تأمين گرديده است

براي مصارف خوراكي اشاره نمود كه البته اين  توان به باال بودن چربي اين نوع روغن و مضر بودن آن

اما در زمينه مصارف ديگر  .مضرات در مقياس با فوايد و ارزش غذايي اين نوع روغن نامحسوس مي باشد

اين نوع محصول، چنانچه توليدكنندگان مواد شوينده در كشور طي سال هاي آتي به افزايش كيفيت و بهبود 

  .مي توان بازار مناسبي را براي اين محصول متصور شد ،ساختار محصوالت خود بپردازند

            اما الزم به ذكر است كشور ايران با ظرفيت باالي توليد خرما در برخورداري از اين منابع خدادادي 

  .مي تواند به جرگه توليدكنندگان اين محصول بپيوندد
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درصد از  10نظر گرفتن اين نكته كه حدود با عنايت به حجم عظيم توليد خرما و رطب در كشور و با در 

           درصد روغن در هسته هر خرما  18/10وزن خرما را هسته آن تشكيل مي دهد و با لحاظ كردن وجود 

مي توان به توان بالقوه كشور براي توليد اين محصول در داخل كشور و به تبع آن كاهش قيمت تمام شده 

  .براي چنين محصولي را متصور شد آن و در اين صورت افزايش تقاضا

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

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

 بررسي اجمالي تكنولوژي
و روش توليد   
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  بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد فصل چهارم
  هاي توليد بررسي اجمالي تكنولوژي و روش - 4
  بررسي روشهاي توليد محصول -1- 4

                را قند تشكيل درصد وزن خشك آن 60رزي ايران است و حدود وخرما از محصوالت عمده كشا

بلوچستان، و ن، هرمزگان، بوشهر، سيستان هاي خوزستا مناطق عمده كشت خرما در ايران استان. مي دهد

دليل ه ب. هزار تن بوده است 877، 1376ميزان توليد خرما در كشور در سال . فارس، كرمان مي باشد

               درصد خرماي توليد شده در كشور مستقيماً جذب بازار مصرف نمي شود  30نامرغوب بودن حدود 

اين فرآورده ها به . يلي و فرآوري تبديل به فرآورده هاي با ارزش شودمي بايست در واحدهاي صنايع تبد و

لذا  ،از آنجاكه خرما حاوي درصد زيادي قند است. دو بخش تخميري و غير تخميري تقسيم بندي مي شود

مهمترين فرآورده هاي تخميري خرما عبارتند . به عنوان منبع كربني در فرايندهاي تخميري استفاده مي شود

  : از

  :اتانول 

. گيرد الكلي مواد قندي يك فرايند بيوشيميايي است كه توسط مخمر ساكاروسيس سروزيه انجام مي تخمير 

براي توليد اتانول از خرما ابتدا الزم است كه عصاره گيري از آن صورت گيرد، تا قند از خرما استخراج 

اي متعددي مانند پيوسته يا مداوم بودن ميزان قند استحصال شده در فرايند عصاره گيري به پارامتره. گردد

  .سيستم، يك يا دو مرحله اي  بودن، زمان، دما و غيره بستگي دارد

  :سركه 

فرايند توليد سركه از خرما شامل دو مرحله تخمير بي هوازي توليد مايع تخميري الكلي سپس تخمير  

ره استحصال شده از خرما به مايع فرايند بي هوازي تبديل عصا. هوازي مايع تخميري الكلي به سركه است
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مايع تخميري الكلي توسط باكتري هاي گونه استو باكتر به اسيد . تخميري الكلي مشابه فرايند اتانول است

محلول فوق پس از پاستوريزه . درصد اسيد استيك است 4-6مايع خروجي  حاوي . استيك تبديل مي شود

  .كردن به عنوان سركه به بازار عرضه مي شود

  :اسيد سيتريك 

اسيد سيتريك از پرمصرف ترين اسيدهاي آلي در صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي است كه در فرآيند  

خرما به دليل داشتن درصد . تخمير توسط ميكروارگانيسم آسپرژيلوس نيجر از مواد قندي توليد مي شود

اسيد سيتريك دركشت غوطه . ي استزيادي قندهاي منوساكاريد منبع كربني مناسبي براي فرآيندهاي تخمير

در كشت غوطه ور فرآيند تخمير در فرمانتورهاي بزرگ همراه با حجم زيادي . ور و سطحي توليد مي شود

در كشت سطحي ميكرو ارگانيسم ها بر روي مواد جامد فاقد آب آزاد رشد . مايع تخميري انجام مي گيرد

ابتدا عصاره گيري از خرما انجام مي گيرد، سپس فرآيندهاي  در فرآيند توليد اسيد سيتريك از خرما. مي كنند

تخليص و جداسازي يونهاي فلزي و تخمير انجام گرفته، در پايان مايع تخميري وارد بخش پايين دستي 

توليد اين ماده از خرما در فاز آزمايشگاهي انجام گرفته است . شده و در نهايت اسيد سيتريك توليد مي شود

لذا جهت صنعتي . گونه نتايج تجربي در زمينه توليد در مقياس پايلوت و صنعتي وجود نداردو در جهان هيچ

شدن فرآيند فوق مي بايست توليد در مقياس نيمه صنعتي انجام گيرد و در صورت موفقيت آميز بودن 

  .طراحي و توليد در واحد صنعتي انجام گيرد

  :توليد چربي از خرما •

در ) زالسكي(ارگانيسم هاي گونه پني سيليوم ليالكيوم و پني سيليوم سوپي مواد قندي خرما توسط ميكرو 

البته در اين . فرايند تخمير به چربي تبديل شده كه با روش استخراج، محصول خالص چربي بدست مي آيد

  .مورد نتايج علمي كمي وجود دارد
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  :مهمترين فرآورده هاي غير تخميري خرما عبارتند از

  : شربت خرما 

              خرما متداولترين فراورده مشتق از خرما مي باشد كه هم به صورت خانگي و هم صنعتي توليد شيره 

براي توليد آن خرما را با مقدار مشخصي آب مخلوط و سپس گرم مي كنند و مواد قابل حل در . مي شود

ي انجام  مي گيرد و عمليات عصاره گيري فوق به صورت يك يا دو مرحله ا. آب خرما استخراج مي شود

سپس عصاره فوق را تصفيه كرده و در . درصد بر پايه مواد قابل حل خرما است 60-80بازدهي آن حدود 

  .فرايند تصفيه عصاره خرما جهت جداسازي مواد غير قندي است. تغليظ مي شود 75بريكس  نهايت تا

  : قند مايع 

فرايند تصفيه فوق . يظ مي توان قند مايع توليد كرداز عصاره استخراج شده از خرما با تصفيه بيشتر و تغل

از . شامل استفاده از ستون هاي تبادل يوني، رنگ بري، جدا سازي مواد معدني و تركيبات سنگين است

مشخصات قند فوق كريستاله نشدن آن است به همين دليل اين قند قابل تبلور نيست و مي تواند بخوبي با 

  .رقابت كند  )HFCS(شربت غليظ فركتوز 

مهمترين فرآورده هاي حاصل از هسته . درصد وزن كل خرما را تشكيل مي دهد 6-12هسته خرما حدود 

  :خرما عبارتند از

  :روغن هسته خرما 

 .است 9207/0از هسته خرما روغن زرد رنگ مايل به سبز كم رنگ استخراج مي شود وزن مخصوص آن  

استخراج روغن از هسته خرما با . پالمتيك در آن وجود دارد اسيدهاي چرب لينولنيك، لئوريك، ميريستيك،

هاي آب، تتراكلريدكربن، هگزان، هپتان استفاده مي شود كه تجربيات نشان داده كه حالل هگزان  حالل

 .مناسب تر است
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  :مصارف چوب و الياف نخل 

ما براي استحصال سلولز، از الياف خر. از چوب قند خرما براي توليد نئوپان و چوب مي توان استفاده كرد 

  .ليگين، فورفورال استفاده مي شود همچنين از آن مي توان كاغذ توليد كرد

  بررسي تكنولوژي مورد نظر -2- 4
  :روغن هسته خرما

وزن مخصوص  ،از هسته خرما روغن زرد رنگ مايل به سبز كم رنگ استخراج مي شود: روغن هسته خرما

استخراج . يك، لئوريك، ميريستيك، پالمتيك در آن وجود دارداسيدهاي چرب لينولن .است 9207/0آن 

هاي آب، تتراكلريدكربن، هگزان، هپتان استفاده مي شود كه تجربيات نشان  روغن از هسته خرما با حالل

خرما در جهان با هسته مالزي به عنوان بزرگترين توليد كننده روغن . داده كه حالل هگزان مناسب تر است

ميليون تن از اين محصول و اندونزي به عنوان دومين توليد كننده  روغن هسته خرما مي 16توليد بيش از

 .باشد

   طرح روش توليد -3- 4
   كشي و تصفيه روغنفرآيند روغن

- مراحل مختلفي را پشت سر مي) روغن(هاي روغني از هنگام برداشت تا بدست آمدن محصول نهايي هسته

كشي زي هسته از خرما، پاك كردن هسته و آماده سازي هسته براي روغنگذارند، مراحل اوليه شامل جداسا

پس از طي اين مراحل بر روي روغن خام . شودكشي از هسته انجام مياست كه پس از اين مراحل، روغن

  .شودبدست آمده مراحل مختلف تصفيه انجام مي
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عضي از مواد مفيد نيز به مقدار كم گردد و در اين مرحله بدر بخش تصفيه مواد مختلفي از روغن حذف مي

گردند اين مراحل شامل خنثي سازي، بو زدائي، رنگ زدائي، هيدروژناسيون و فرآيندهاي تكميلي خارج مي

  .است

  هاي روغنيآماده سازي هسته

و ) پختن(كشي ها براي روغنهاي توزين، تميز كردن، خرد كردن و واجد شرايط كردن هسته شامل قسمت

اي تواند بر حسب فرآيند و هستهگيري نيز مياعمال خشك كردن و پوست. است) فيلك كردن(پرك كردن 

  .شودشود به اين مراحل اضافه ميكشي ميكه روغن

در اين مرحله هسته خرما از ضايعات و خار و خاشاك جدا شده و به صورت هسته بدون  :ـ تميز كردن1

  .ضايعات در مي آيد

بهترين راندمان و كيفيت . شودمرحله خرد كردن انجام مي ،ز جداسازي هستهپس ا :ـ خرد كردن هسته2

كشي با استفاده از آزمايشات روغن. انجام شود 20آيد كه از هسته بندي با مش كشي زماني بدست ميروغن

   .صورت گيرد AOAC 167/10براساس  AW - 406دستگاه سوكسله و حالل 

عمل حرارت دادن بكار برده  ،دن چربي در فرآيند پرس مكانيكيبراي سهولت در آزاد ش :ـ عمل پختن3

. شودخوبي انجام نميه رطوبت نقش مهمي در واكنش پختن و بدون رطوبت كافي عمل پختن ب. شودمي

  .شودآب يا بخار يا هر دو معموالً براي افزودن رطوبت مصرف مي

فرآيند . اي عمودي يا افقي استاستوانه هاي پخت هاي روغني، ديگهاي معمول براي پختن هسته دستگاه

هاي  در دستگاه. است) درصد 3تا حد رطوبت(پختن شامل دو مرحله پختن مرطوب و سپس خشك كردن 

هاي افقي براي پختن بوده  دستگاه. شوندها در يك مخزن پخته و خشك ميهسته) دودكش مانند(عمودي 

  .شودو خشك كردن فقط در تانك افقي جداگانه انجام مي
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هاي افقي ماده خام به سرعت به  هاي افقي پخت بر دستگاه عمودي اين است كه در ديگ مزيت دستگاه

ها مدتي آنزيم. هاي دودكشي زمان بيشتري الزم است در حالي كه در ديگ ،رسددرجه حرارت مورد نظر مي

يا موادي آزاد كند  ،شودفعاليت داشته و اين امر سبب افت كيفيت روغن و كاهش ارزش غذايي كنجاله مي

ها در ماده وجود داشته و يا به داليلي دستيابي به اگر آنزيم. كه كاتاليست هيدروژناسيون را غير فعال كند

زمان كافي براي نگهداري در دستگاه پخت ميسر نباشد، استفاده از دو ديگ افقي كه بطور رديفي قبل از 

هاي افقي امكان اينكه قدري از ماده خام بتواند به  در ديگ. شدتواند مفيد بااند، ميخشك كن قرار گرفته

  .سرعت به سمت انتهاي تخليه دستگاه حركت كرده و قبل از پختن كامل از دستگاه خارج شود، وجود دارد

  استخراج روغن

  :استخراج روغن به سه طريق زير در صنايع متداول است

  ـ فشردن يا پرس كردن1

  ـ استخراج با حالل2

  استخراج بوسيله پيش پرس و سپس توسط حاللـ 3

در روش پرس به . شودبه دو روش سرد و گرم يا تركيبي از اين دو استفاده مي :ـ فشردن يا پرس كردن1

سوزد و همين امر باعث ضربه زدن به كيفيت روغن گرديده و دليل دماي باالي عمليات، روغن تا حدي مي

شود؛ در استخراج روغن روش حالل به روش پرس ترجيح داده مي به همين دليل. شودرنگ روغن كدر مي

ماده جامد % 20-15چربي مايع يا روغن خارج شده از پرس داراي . از هسته خرما روش پرس كاربرد دارد

نشيني مواد جامد ته نشين شود، ابتدا در تانك تهغيرچرب است كه معموالً در دو مرحله از روغن خارج مي

  .شودشوند و سپس روغن از يك فيلتر پرس قاب ـ صفحه عبور كرده و صاف ميشده و جدا مي
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روغن حاصله بهتر از  ،به دليل پايين بودن درجه حرارت هنگام استخراج با حالل :ـ استخراج با حالل2

. شودروغن استخراج شده توسط اسكروپرس است كه عمل استخراج در درجه حرارت باالتري انجام مي

. كندشود، در خود حل ميها را كه در هنگام پرس كردن با روغن خارج نمي از ناخالصي حالل مقداري

بنابراين روغن استخراج شده با حالل داراي مقدار بيشتري ناخالصي در مقايسه با روغن استخراج شده با 

  .اسكروپرس است

هدف كاهش روغن  در يك كارخانه استخراج روغن :ـ استخراج بوسيله پيش پرس و سپس توسط حالل3

اين مقدار كمتر از يك درصد و مقدار مطلوب نيم درصد . باقيمانده در ماده جامد تا حداقل ممكن است

بلكه فسفاتيدها و  ،واقع آخرين قسمت روغن قابل استخراج از مواد جامد اصوالً روغن نبوده در. است

  .تركيبات غير گليسريدي  است

  :مكانيزم استخراج با حلّال

سپس . كندها جدا ميهاي خرد شده حركت كرده و روغن را از اين هستهحالل گرم شده و روي هستهابتدا 

سپس روغن با بخار آب تماس گرفته تا مقدار حالل . گردندبوسيله عمليات تقطير مكرر از يكديگر جدا مي

  .كشي كردروغن نتوادرصد مي 12تا  11هسته خرما با اين روش از . باقيمانده در آن نيز خارج گردد

تري نسبت به روغن استخراجي به روغن استخراج شده به روش حالل داراي اسيديته پايين و رنگ روشن

  .روش فشاري است

در روش پيوسته، . گيردكشي به روش حالل به دو صورت پيوسته و ناپيوسته صورت ميعمليات روغن

غني در حال چرخش متوالي هستند و از باال هاي روسبدي است كه حالل در حاليكه سبدهاي حاوي هسته

شود و بعد از اين كه حالل بازيابي شد دوباره وارد استخراج بر روي آن ريخته شده و روغن استخراج مي

  .شود كننده مي
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در نوع عمودي اختالط روغن با . انددر روش ناپيوسته، چند تانك كه بصورت  افقي يا عمودي قرار گرفته

شود و سپس روغن و زدن و در نوع افقي در اثر حركت دوراني روغن با حالل مخلوط ميحالل توسط بهم 

شود از صافي عبور داده شده و بعد از عبور از سانتريفوژ كه براي جدا كردن ذرات حالل كه ميسال ناميده مي

  .وارد دستگاه تقطير شده تا حالل از روغن جدا گردد جامد، ميسال

حالل مناسب حاللي است كه فقط حالل روغن و چربي باشد و سبب انحالل مواد ديگر و تغييرات 

يكي از مسائل مهم در استخراج با حالل، بازيابي حالل از مخلوط روغن و . نامطلوب در كيفيت روغن نشود

  . ترين روش بازيابي شودترين و اقتصاديباشد كه بايست حالل به سادهحالل مي

لذا دستگاه استخراج كوماگاوا به دستگاه سوكسله ترجيح  ،گيردج بيشتر روغن در خال صورت مياستخرا

  .شودداده مي
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ـ خط تغذيه هسته خرما1  
ـ سلولهاي استخراج با حالل2  

ـ جدا كننده روغن و حالل3  
 كننـده جهـت كـاهش   دستگاه خنكـ 4

 انحالل روغن در حالل 
ـ جدا كننده حالل از روغن5  

آوري حاللـ مخزن جمع6  
مخزن جمع آوري روغن -7  

 
آوري روغنـ مخزن جمع7  
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  استخراج بوسيله پيش پرس توسط حالل

- مي   هاي روغني كه روغن زياد دارد هنگام استخراج مستقيم با حالل بطور نامطلوبي خرد بسياري از هسته

ها خارج و ها توسط پرس كردن مقدماتي در اسكروپرساز روغن موجود در اين هستهشوند و بايد قسمتي 

كنند و به در اين روش هسته را كامالً خرد مي. سپس باقيمانده روغن را توسط استخراج با حالل خارج كرد

تفاله و دهند، پس از جداسازي هسته از آورند و سپس عمل استخراج با حالل را انجام ميشكل پودر در مي

شود و گردد و همزمان گرم ميآب مخلوط مي% 12- 10پس از خشك كردن آن را به شكل ريز درآورده و با 

  .شودسپس فشاردهي انجام مي

  تصفيه روغن

هاي خام حاوي تركيبات و مواد طبيعي هستند كه بر روي مشخصات ظاهري، طعم، بو، و  ها و روغنچربي

ها قبل از مصرف تحت  لذا ضروري است روغن. تأثير منفي دارندبخصوص پايداري و ماندگاري روغن 

در طي مراحل . ها جدا شوند ها و تركيبات مضر از آن فرايند پااليش و تصفيه قرار گيرند تا كليه ناخالصي

تصفيه روغن مواد ناخالصي از جمله اسيدهاي چرب آزاد، مواد رنگي، مواد پروتئيني، هيدراتهاي كربن و 

رنگ كردن و بي گيري، خنثي سازي،گردند، فرآيند تصفيه روغن شامل مراحل صمغحذف ميمواد صمغي 

   .        باشد كردن مي بوبي

  مراحل فرايند تصفيه روغن

  گيريصمغ) 1

             . ها از روغن خام استگيري جداسازي تقريباً كامل فسفاتيدها و ساير صمغهدف از عمليات صمغ

اما بر اثر هيدارته شدن و جذب آن به  ،در روغن خام محلول هستند) بدون آب(خشك ها در حالت صمغ

گيري با اضافه كردن مواد شيميايي نظير فرآيند صمغ .شوندنشين ميصورت رسوباتي نامحلول در روغن ته
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-دهد و زمان تهها را افزايش مياسيد فسفريك سرعت هيدارته شدن صمغ. شوداسيد فسفريك تسريع مي

گيري بايد به كمك ميكسرهاي مناسب زمان در طي عمليات صمغ. كندتر مينشيني و جدا شدن آنها را كوتاه

شود و سپس فسفاتيدهاي هيدارته كه و فرصت كافي براي اختالط آب، اسيد فسفريك و روغن فراهم 

- كنند ميز از مركز كار ميهايي كه با مكانيسم نيروي گريتر از فاز روغني هستند را توسط جدا كنندهسنگين

  .توان جداسازي نمود

  خنثي سازي) 2

هاي روغني از زمان برداشت تا زمان استحصال روغن بر اثر فعاليت ها و ميوهداري هستهدر طي دوران نگه

ها، چربي موجود در هسته با ميوه هيدروليز شده و به اسيد چرب  ها همچنين برخي ميكرو ارگانيسم آنزيم

اين اسيدهاي چرب آزاد در طي فرايند استخراج روغن به همراه روغن خام . شونديسرول تبديل ميآزاد و گل

در طي فرايند تصفيه الزم است كه اسيدهاي چرب آزاد از روغن خام جدا شوند كه اين . شونداستحصال مي

ه نوع شيميايي فرايند كه به خنثي سازي معروف است به دو صورت شيميايي و فيزيكي قابل انجام است ك

  .آن بيشتر متداول است

  :فرايند خنثي سازي شيميايي شامل سه بخش است

  .ـ اضافه كردن يك تركيب قليايي همچون سود به روغن به منظور خنثي كردن اسيدهاي چرب آزاد1

  ـ شستشوي روغن خنثي شده به منظور حذف بقاياي صابون موجود در آن2

  نور حذف بقاياي رطوبت موجود در آـ خشك كردن روغن خنثي شده به منظ3

مخلوط كردن روغن با محلول قليايي سود باعث تبديل شدن اسيدهاي چرب به نمك سديم اسيدهاي چرب 

هاي با تر است و لذا بوسيله جدا كنندهمحلول صابون در آب از روغن سنگين. شودكه صابون نام دارد مي

لظت و ميزان سود مصرفي در اين مرحله بر روي كاهش غ. شودمكانيسم گريز از مركز از روغن جدا مي
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محصول جانبي اين . باشدرنگ كردن ميرنگ روغن نيز مؤثر است و كمكي به فرايند بعدي تصفيه، يعني بي

  .خواهد بودقسمت صابون خام يا خلط صابون 

را با آب گرم در بخش ديگر از عمليات به منظور حذف باقيمانده صابون موجود در روغن الزم است آن 

شود و بقاياي صابون در اين بخش به كمك ميكسرهاي مناسب روغن با آب گرم مجاور مي. شستشو دهيم

  .شودهاي مخصوص صابون محلول در آب از روغن جدا ميشود و به كمك جدا كنندهبه فاز آبي منتقل مي

گيري، خنثي سازي و شستشو در بخش نهايي باقيمانده رطوبت موجود در روغن كه ناشي از عمليات صمغ

  .پذيردهاي خشك كن تحت خالء انجام مياين كار در سيستم. شوداست از روغن حذف مي

  :گيري و خنثي سازيمراحل فرايند صمغ

  ـ گرم كردن روغن1
  ـ تزريق اسيد فسفريك2
  ـ اختالط3
  ـ تزريق قليا4
  ـ اختالط5
  ـ جداسازي صابون تشكيل شده از روغن خنثي6
  ق آب گرمـ تزري7
  ـ اختالط8
  ـ سانتريفوژ شستشوي اوليه9

  ـ تزريق آب گرم10
  ـ اختالط11
  ـ سانتريفوژ شستشوي ثانويه12
  ـ خشك كردن تحت خالء13
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  :رنگ كردنبي) 3

اين فرايند . شوندهاي ديگر از روغن جدا مي در اين مرحله تركيبات عامل رنگي به همراه برخي از ناخالصي

-ها از طريق جذب در يك جاذب كه معموالً خاك رنگهسته كه رنگ ،عمل جذب فيزيكي است اساساً يك

معموالً اين . بري به دو صورت مداوم و غيرمداوم استعمليات رنگ. شوندبري است از روغن جدا مي

ك در پايان اين عمليات مخلوط روغن و خا. پذيردعمليات در مخازن تحت خالء مجهز به همزن انجام مي

  .شودهاي فيلتر پرس صاف شده و خاك رنگبر از روغن جدا ميبر، به وسيله سيستمرنگ

  بريمراحل فرايند رنگ 

  ـ گرم كردن روغن خنثي شده تحت خالء1

  ـ تهيه سوسپانسيون خاك رنگبر و روغن خنثي شده2

  ـ پمپ كردن سوسپانسيون خاك رنگبر و روغن خنثي شده به داخل مخزن رنگي3

 اختالط تزريق اسيد فسفريك گرم كردن روغن

 تزريق قليا اختالط

 جداسازي صابون تشكيل شده از روغن خنثي تزريق آب گرم

 اختالط سانتريفوژ شستشوي اوليه

 تزريق آب گرم اختالط سانتريفوژ شستشوي ثانويه

 خشك كردن تحت خالء
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  ت رنگبري در درجه حرارت باال و تحت خالءـ عمليا4

  ـ خنك كردن5

  ـ فيلتر پرس6

  بو كردنبي) 4

            هاي خام داراي بو و طعم نامطبوعي است كه بر اثر عوامل مختلفي از جمله فعاليت ها و چربيروغن

ند از اسيدهاي چرب عمده اين تركيبات عبارت. اندهاي روغني ايجاد شدههاي موجود در هسته و ميوه آنزيم

اين تركيبات اكثراً فرار هستند و در طي اين عمليات به . ها و تركيبات حاصل از اكسيداسيونآزاد، الكتون

بو كردن معموالً تحت عمليات بي. شوندهاي بخار زنده به داخل روغن از آن جدا ميكمك تزريق حباب

ت فرار شود و هم از اكسيداسيون و هيدروليز شوند تا هم باعث جداسازي تركيباخالء شديد انجام مي

در واقع به كمك سه عامل خالء، دماي باال و تزريق مستقيم بخار، . روغن در دماي باال جلوگيري شود

  .شودبو ميتركيبات فرار عامل بو و طعم نامطلوب از روغن جدا شده و روغن بي

  بو كردنمراحل فرايند بي

  رنگـ ورود روغن بي1

  ردن تحت خالءـ گرم ك2

  ـ تزريق بخار3

  هاي مجازـ افزودن افزودني4

مخازن نگهداري روغن خام و نيمه تصفيه از جنس  حداقل تجهيزات مورد نياز خط توليد روغن هسته خرما

  .باشدكربن استيل مي
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  :گيري و خنثي سازي روغن خاممرحله صمغ

  ـ مرحله اسيدزني به روغن خام1

  ـ مخلوط كن2

  ي سازيـ مرحله خنث3

  )Soapstock(ـ جدا كننده جهت جداسازي روغن و مخلوط صابوني 4

  )Knife mix) (گراددرجه سانتي 90آب گرم بدون سختي حدود (ـ ميكسر 5

  )جهت جبران افت حرارتي روغن(ـ مبدل حرارتي 6

  ـ جدا كننده شستشوي اوليه7

  ـ خشك كن تحت خالء8

  بريمرحله رنگ

  ـ مخزن روغن خنثي شده1

  )خاك تونسيل، كربن فعال(بر جهيزات سيستم تزريق جاذب رنگـ ت2

  ـ پمپ3

  بري روغن خنثي شدهـ مخزن مخصوص رنگ4

  ـ فيلتر پرس5

  ـ سيستم خالء6

  :بو كردنمرحله بي

  ـ مخزن روغن فراوري شده مراحل قبل1

  ـ مبدل حرارتي2
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  )يري، تزريق بخارسيستم باالنس تانك، سيستم هواگ(بو كردن روغن فراوري شده ـ برج بي3

  )تواند در داخل برج باشدسيستم خنك كننده روغن كه مي(ـ مبدل حرارتي4

  ـ پمپ5

  ـ فيلتر6

  ـ مخزن ذخيره روغن بوگيري شده7

  هاي مجاز ـ سيستم افزايش افزودني8

  :مرحله پر كردن و بسته بندي

  ـ دستگاه پركن1

  ـ دستگاه دربند2

  ـ دستگاه برچسب زني و چاپگر3

  ه شيرينگ يا كارتن گذاريـ دستگا4

  ها و شيوه كنترل كيفيت بررسي ايستگاه 4-4
در اين صنعت كنترل كيفيت به صورت كنترل كيفيت در داخل كارخانه توسط كنترل گران كارخانه با 

          همچنين كنترل بازرسان سالمت وزارت بهداشت و درمان صورت  ،شاخص هاي طراحي شده داخلي

  .مي پذيرد
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صل پنجم ف   

 
 مطالعات فني و مهندسي
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  فصل پنجم مطالعات فني و مهندسي
  مطالعات فني و مهندسي طرح - 5
  براورد ظرفيت برنامه توليد ساالنه  - 1- 5

ساعته با در نظر گرفتن زمانبرترين فعاليت در فرايند توليد  8شيفت  2ظرفيت اين طرح با احتساب 

  .تن محاسبه گرديده است 1500معادل

 برآورد زمين، محوطه سازي، ساختمان توليدي و غير توليدي -2- 5

.متر مربع مي باشد 2100محل اجراي طرح واقع در قطعه زميني به مساحت   

 محوطه سازي

  واحد  متراژ  شرح

  متر مربع  2200  )كل مساحت زمين منهاي مساحت فضاي سبز(خاكبرداري، خاكريزي و تسطيح 

  متر طول  680  متر 5/2اع حدودي ريزي ديوار و ديواركشي به ارتفپي

  متر مربع  450  كشي و آسفالتخيابان

  متر طول  204  جدول بندي و پياده روسازي

  متر مربع  300  فضاي سبز

  متر مربع  200  پاركينگ مسقف

  اصله تير  7  روشنايي محوطه

  عدد  2  درب ورودي
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  ساختمان

  برآورد مربوط به ساختمان سازي

  واحد  متراژ  شرح
  )متر مربع(  700  هاي توليدنساختما

  )متر مربع(  250  ساختمان انبارها

  )متر مربع(  170  ساختمان آزمايشگاه و ابزار آالت

  )متر مربع(  170  هاي اداري و رفاهيساختمان

  )متر مربع(  30  نگهباني

  

آشنايي با ماشين آالت توليدي، تاسيسات، وسائط نقليه، وسايل اداري رفاهي  5-3 
   يآزمايشگاه

ماشين آالت مربوط به خط توليد اين محصول به صورت خط توليد كامل از كشورهاي اروپايي تهيه مي  

شود و با توجه به اينكه نمونه اي از اين خط توليد در كشور موجود نمي باشد و كارخانه جات اروپايي نيز 

مده فقط اطالعات مربوط به اطالعات دقيق خط توليد را در اختيار نگذاشته اند طبق تحقيقات به عمل آ

همچنين يك . قيمت اين خط توليد به دست آمده كه در بررسي مالي و اقتصادي طرح مطرح گرديده است

شركت داخلي كه در زمينه توليد ماشين آالت روغن كشي فعاليت مي نمايد تعدادي از ماشين آالت توليدي 

اقتصادي طرح به اين مورد به شرح پرداخته شده اين خط توليد را تامين مي نمايد كه در بررسي مالي و 

   .است
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  ورد تأسيسات در طرحآبر
  

  

  

  

  

  

  
  

  ورد وسايل حمل و نقلآبر
  

 

 

 

 

 

 

 

  شرح
  برق

  برق اضطراري

  آب

  تصفيه فاضالب
  سوخت

  سرمايش و گرمايش
  باسكول

  سيستم اعالم و اطفاء حريق
  ارتباطات

  مقدار/تعداد  واحد  )مشخصات(شرح 
  1  دستگاه  اتومبيل سواري

  2  دستگاه  وانت نيسان
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  ورد انرژي مورد نيازآبر 4- 5
ها همچنين آب  ورد انرژي مورد نياز اعم از برق مصرفي جهت روشنايي و ماشين آالت و ساختمانآبر

 .مصرفي خط توليد و گازوييل و سوخت مصرفي ماشين آالت ميباشد

 

 

 

  

 ورد نيروي انساني مورد نيازآبر 5- 5

 ميزان تركيب و كيفيت نيروي كار به عنوان يكي از عناصر مهم احداث كارخانه در حال حاضر

 بايست به ميزان در دسترس بودن نيروي كار، ميزانبنابراين مي. اهميت خاصي پيدا كرده است

  .و دستمزدهاي پرداختي متداول توجه داشت هاي مورد نياز و ميزان حقوقتخصص، مهارت

توان به سطح پارامترهاي مختلفي در تعيين نيروي انساني دخالت دارند كه از جمله اين عوامل مي

. هاي مورد نياز اشاره كردزايي، حدود تخصص و مهارتتكنولوژي مورد استفاده، تمايل به اشتغال

  :شوند كه اين سه گروه عبارتند از گروه تقسيم مي 3نيروي انساني مورد نياز هر واحد صنعتي به 

نيروي انساني بخش اداري ) الف  

نيروي انساني بخش توليد) ب  

نيروي انساني بخش غيرمستقيم توليد) ج  

توان برق    
)  كيلو وات(   

 آب روزانه
)متر مكعب(  

540 300/5  
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هاي مختلف به يكديگر شبيه نيروي انساني بخش اداري و غيرمستقيم توليد تا حدود زيادي در طرح

هاي مختلف نيروي انساني بخش مستقيم ودن فرآيند توليد طرحولي به دليل متفاوت ب ،باشندمي

. باشندهاي مختلف با يكديگر متفاوت ميتوليد در طرح  

 نيروي انساني مورد نياز بخش اداري
تعداد مورد نياز  تخصص سمت رديف

)نفر(  
1 ليسانس مدير عامل 1
1 ليسانس حسابدار و مسئول مالي 2
1 فوق ديپلم كارمند اداري 3
1 فوق ديپلم مسئول بازاريابي و فروش 4
1 فوق ديپلم منشي 5
1 ديپلم كارگر خدماتي، نگهبان و سرايدار 6

6 جمع كل
 

 نيروي انساني بخش غير مستقيم توليد

تخصص سمت رديف
ورد نياز متعداد 
)نفر(  

2ليسانس مدير توليد و سرپرست شيفت 1
2ليسانس مسئول كنترل كيفيت 2
كنسين برق و مكانيكت 3 2فوق ديپلم 
2ديپلم مسئول حمل و نقل و انبار دار 4

8 جمع كل
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 نيروي انساني بخش مستقيم توليد
 تعداد مورد نياز تخصص سمترديف

سادهاپراتور 1  4 فوق ديپلم 
ماهراپراتور 2  2 ديپلم فني 
 2 ديپلم كارگر ساده3

 8جع كل
 

:د نياز طرح را مي توان به شرح جدول ذيل خالصه نموددر پايان نيروي انساني مور  

 نيروي انساني مورد نياز طرح

)نفر(تعداد مورد نياز شرح رديف  
 6 نيروي انساني بخش اداري 1
 8 نيروي انساني بخش غيرمستقيم توليد 2
 8 نيروي انساني بخش مستقيم توليد 3

 22 جمع كل
 

  ورد مواد اوليه مورد نيازآبر - 6- 5
اد اوليه مورد نياز طرح از اين جهت كه هسته خرما مي باشد و ساير مواد جهت بسته بندي كه با توجه به مو

ليكن با توجه به ناچيز بودن مواد اوليه طبق رايزني هاي انجام شده با كارشناسان  و ،باشد نياز توليد كننده مي

 .براورد قيمت در فصل ششم آورده شده است
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  نبندي اجراي طرحبرنامه زما  -7- 5
  .برنامه زمانبندي اجراي طرح به صورت جدول زير مي باشد

  

  

  

  

  

 زمانبندي فعاليتهاي پروژه
سال 1389 1390  شرح فعاليتهاي اصلي پروژه

 ماه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

 تاسيس شركت                                        

 تهيه مطالعات اوليه قابليت اجرائي طرح                                          

 مهندسي پايه طراحي و                                        

 خريد زمين كسب مجوزها و                                        

 مالي تهيه موافقت نامه ها وتخصيص منابع                                        

 طراحي ومهندسي دقيق                                        

 ديوار كشي محوطه سازي و، تسطيح                                        

 هاي توليد،وپشتيباني احداث ساختمان                                        

 الت داخلي و خارجيآه ماشين تهي                                        

 الت داخلي و خارجيآنصب ماشين                                         

 برق كاري لوله كشي و                                        

                        

                

هاتهيه روالهاي كاري،جذب نيروها و ايجاد دپارتمان
 ها  رالعملدستو و

 آموزش كاركنان                                        

  ي خشكزراه اندا                                        

 ي نهاييزراه اندا                                        

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0   
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  اجراي طرحپيشنهاد محل  - 8- 5
، از اهميت بااليي برخوردار است و به داليل زير اين مسئله از تصميمات دورانديشانه انتخاب مكان توليد

شود مديريت رده باال محسوب مي  

قانون، نيروي (انتخاب مكان توليد چهارچوب نسبتا دائمي محدوديت هاي عملياتي را معين مي كند  •
  .هزينه باشد ن است مشكل و پركه تغيير آن ممك) غيره ار، جامعه وك
محدوديت در هزينه توليد  انتخاب مكان توليد اثر قابل توجهي بر رقابت يا بقاء سازمان با ايجاد حداقل •

لذا انتخاب بايد طوري صورت گيرد كه هزينه توليد و توزيع كاال براي . و توزيع در بازارهاي مطلوب دارد
  .مشتريان بالقوه را به حداقل رساند

در . اي يك موسسه جديد در مرحله طراحي سيستم، انتخاب مكان يك تصميم گيري اجتناب ناپذير استبر 

.اينجا آزادي عمل انتخاب جا براي ساختن تسهيالت جديد اجاره ويا خريد تسهيالت موجودجود دارد  

  عوامل مهم در انتخاب مكان 

اي كليدي توليد تكنولوژي فرايند و يا عوامل مورد توجه در مساله مكان توليد ممكن است به ورودي ه 

  .محيط بستگي داشته باشد

:ورودي هاي توليد -1  

نزديكي به منابع مواد اوليه در مواردي كه فرايند كاهش وزن زيادي به همراه دارد و همچنين  :مواد اوليه •

  .صنايعي كه از فرايندهاي تكنيكي استفاده مي كند اهميت پيدا مي كند

مناطق با دستمزد كم و يا  ته به نوع نيازمندي هاي كارخانه به نيروي انساني، انتخاببس :منابع انساني •

  .دسترسي به  نيروي متخصص داراي اهميت است

:تكنولوژي فرايند  -2  
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راي برخي از موسسات استفاده از تكنولوژي ممكن است مكان هاي معني رابراي استقرار بطور محدود 

دهد مثالً آب براي كارخانه  ضي از ورودي هاي اصلي را برايشان كاهشمشخص نمايند كه هزينه تهيه بع

  .كاغذ سازي

:عوامل محيطي -3  
شامل آب، نيروي برق، تامين حرارت، جاده هاي  :قابليت اعتماد و دسترسي به سيستم هاي پشتيباني •

  .غيره مناسب ارتباطات سريع و

شرايط هاي امكان سنجي و اقتصادي را  اين شرايط مي تواند بسياري از :شرايط فرهنگي اجتماعي •

مثالً طرز تلقي مردم از صنعت جديد و يا كيفيت، در دسترس بودن و قابليت اعتماد كاركنان  .منتفي كند

  .جديد و سنت ها و رسوم

               اين مالحظات، محدوديت ها و فرصت هاي چشمگيري را به وجود  :مالحظات قانوني وسياسي •

 .و ماليات  وجود قوانين محكم مربوط به استانداردهاي آلودگي، قوانين منطقه اي، وارداتمثالً. مي آورند

:بازار مصرف -4  
با توجه به اينكه . برخوردار است نزديكي به بازار مصرف نيز از اهميت ويژه اي در انتخاب مكان كارخانه

جراي طرح مي بايست در نزديكي مواد اوليه اين طرح از ضايعات درخت خرما ميباشد بنابر اين محل ا

               نخلستان بوده همچنين با توجه به شرايط كشور ما در يكي از شهركهاي صنعتي جنوب كشور 

  .علي الخصوص شهرك صنعتي استان بوشهر پيشنهاد مي گردد

  بررسي تامين امكانات -9- 5
ر تامين امكانات، نظير آب، برق، تلفن و از نظ ،اگر طرح مورد نظر در شهركهاي صنعتي احداث گردد

كمبودي  ،سوخت با توجه به امكاناتي كه شركت شهركهاي صنعتي براي توليد كنندگان در نظر گرفته است
  .وجود نخواهد داشت
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 فصل ششم
 

 بررسي مالي و
اقتصادي طرح   
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  فصل ششم بررسي مالي و اقتصادي طرح
  معرفي محصول وبرنامه توليد 6-1

طي بررسي هاي  تن 1500با ظرفيت ساالنه  كه. توليدي در اين طرح روغن هسته خرما مي باشد محصول

  .گردد توليد مي ذيلانجام شده به شرح 

  روش توليد محصول – 6-2
  مراحل مختلفي را پشت سر) روغن(هاي روغني از هنگام برداشت تا بدست آمدن محصول نهايي هسته

              جداسازي هسته از خرما، پاك كردن هسته و آماده سازي هسته براي  شامل گذارند، مراحل اوليهمي

پس از طي اين مراحل بر روي . شودكشي از هسته انجام ميكشي است كه پس از اين مراحل، روغنروغن

  .شودروغن خام بدست آمده مراحل مختلف تصفيه انجام مي

ردد و در اين مرحله بعضي از مواد مفيد نيز به مقدار كم گدر بخش تصفيه مواد مختلفي از روغن حذف مي

گردند اين مراحل شامل خنثي سازي، بو زدائي، رنگ زدائي، هيدروژناسيون و فرآيندهاي تكميلي خارج مي

  .است

  هاي روغنيآماده سازي هسته

و ) پختن(ي كشها براي روغنهاي توزين، تميز كردن، خرد كردن و واجد شرايط كردن هسته شامل قسمت

اي تواند بر حسب فرآيند و هستهگيري نيز مياعمال خشك كردن و پوست. است) فيلك كردن(پرك كردن 

  .شودشود به اين مراحل اضافه ميكشي ميكه روغن

در اين مرحله هسته خرما از ضايعات و خار و خاشاك جدا شده و به صورت هسته بدون  :ـ تميز كردن1

  .ضايعات در مي آيد
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بهترين راندمان و كيفيت . شودمرحله خرد كردن انجام مي ،پس از جداسازي هسته :خرد كردن هسته ـ2

كشي با استفاده از آزمايشات روغن. انجام شود 20آيد كه از هسته بندي با مش كشي زماني بدست ميروغن

   .صورت گيرد AOAC 167/10براساس  AW - 406دستگاه سوكسله و حالل 

عمل حرارت دادن بكار برده  ،براي سهولت در آزاد شدن چربي در فرآيند پرس مكانيكي :ـ عمل پختن3

. شودخوبي انجام نميه رطوبت نقش مهمي در واكنش پختن و بدون رطوبت كافي عمل پختن ب. شودمي

  .شودآب يا بخار يا هر دو معموالً براي افزودن رطوبت مصرف مي

فرآيند . اي عمودي يا افقي استهاي پخت استوانه ي روغني، ديگهاهاي معمول براي پختن هسته دستگاه

هاي  در دستگاه. است) درصد 3تا حد رطوبت(پختن شامل دو مرحله پختن مرطوب و سپس خشك كردن 

هاي افقي براي پختن بوده  دستگاه. شوندها در يك مخزن پخته و خشك ميهسته) دودكش مانند(عمودي 

  .شودفقي جداگانه انجام ميو خشك كردن فقط در تانك ا

هاي افقي ماده خام به سرعت به  هاي افقي پخت بر دستگاه عمودي اين است كه در ديگ مزيت دستگاه

ها مدتي آنزيم. هاي دودكشي زمان بيشتري الزم است در حالي كه در ديگ ،رسددرجه حرارت مورد نظر مي

يا موادي آزاد كند  ،شودارزش غذايي كنجاله ميفعاليت داشته و اين امر سبب افت كيفيت روغن و كاهش 

ها در ماده وجود داشته و يا به داليلي دستيابي به اگر آنزيم. كه كاتاليست هيدروژناسيون را غير فعال كند

زمان كافي براي نگهداري در دستگاه پخت ميسر نباشد، استفاده از دو ديگ افقي كه بطور رديفي قبل از 

هاي افقي امكان اينكه قدري از ماده خام بتواند به  در ديگ. تواند مفيد باشدند، مياخشك كن قرار گرفته

  .سرعت به سمت انتهاي تخليه دستگاه حركت كرده و قبل از پختن كامل از دستگاه خارج شود، وجود دارد
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  استخراج روغن

  :استخراج روغن به سه طريق زير در صنايع متداول است

  فشردن يا پرس كردنـ 1

  ـ استخراج با حالل2

  ـ استخراج بوسيله پيش پرس و سپس توسط حالل3

در روش پرس به . شودبه دو روش سرد و گرم يا تركيبي از اين دو استفاده مي: ـ فشردن يا پرس كردن1

سوزد و همين امر باعث ضربه زدن به كيفيت روغن گرديده و دليل دماي باالي عمليات، روغن تا حدي مي

شود؛ در استخراج روغن به همين دليل روش حالل به روش پرس ترجيح داده مي. شودر ميرنگ روغن كد

ماده جامد % 20-15چربي مايع يا روغن خارج شده از پرس داراي . از هسته خرما روش پرس كاربرد دارد

ته نشين  نشيني مواد جامدشود، ابتدا در تانك تهغيرچرب است كه معموالً در دو مرحله از روغن خارج مي

  .شودشوند و سپس روغن از يك فيلتر پرس قاب ـ صفحه عبور كرده و صاف ميشده و جدا مي

روغن حاصله بهتر از  ،به دليل پايين بودن درجه حرارت هنگام استخراج با حالل: ـ استخراج با حالل2

. شودام ميروغن استخراج شده توسط اسكروپرس است كه عمل استخراج در درجه حرارت باالتري انج

. كندشود، در خود حل ميها را كه در هنگام پرس كردن با روغن خارج نمي حالل مقداري از ناخالصي

بنابراين روغن استخراج شده با حالل داراي مقدار بيشتري ناخالصي در مقايسه با روغن استخراج شده با 

  .اسكروپرس است

ك كارخانه استخراج روغن هدف كاهش روغن در ي: ـ استخراج بوسيله پيش پرس و سپس توسط حالل3

اين مقدار كمتر از يك درصد و مقدار مطلوب نيم درصد . باقيمانده در ماده جامد تا حداقل ممكن است
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بلكه فسفاتيدها و  ،واقع آخرين قسمت روغن قابل استخراج از مواد جامد اصوالً روغن نبوده در. است

  .تركيبات غير گليسريدي  است

  :تخراج با حلّالمكانيزم اس

سپس . كندها جدا ميهاي خرد شده حركت كرده و روغن را از اين هستهابتدا حالل گرم شده و روي هسته

سپس روغن با بخار آب تماس گرفته تا مقدار حالل . گردندبوسيله عمليات تقطير مكرر از يكديگر جدا مي

  .كشي كردروغن تواندرصد مي 12تا  11ا هسته خرمبا اين روش از . باقيمانده در آن نيز خارج گردد

تري نسبت به روغن استخراجي به روغن استخراج شده به روش حالل داراي اسيديته پايين و رنگ روشن

  .روش فشاري است

در روش پيوسته، . گيردكشي به روش حالل به دو صورت پيوسته و ناپيوسته صورت ميعمليات روغن

هاي روغني در حال چرخش متوالي هستند و از باال بدهاي حاوي هستهسبدي است كه حالل در حاليكه س

شود و بعد از اين كه حالل بازيابي شد دوباره وارد استخراج بر روي آن ريخته شده و روغن استخراج مي

  .شودكننده مي

وغن با در نوع عمودي اختالط ر. انددر روش ناپيوسته، چند تانك كه بصورت  افقي يا عمودي قرار گرفته

شود و سپس روغن و حالل توسط بهم زدن و در نوع افقي در اثر حركت دوراني روغن با حالل مخلوط مي

شود از صافي عبور داده شده و بعد از عبور از سانتريفوژ كه براي جدا كردن ذرات حالل كه ميسال ناميده مي

  .وارد دستگاه تقطير شده تا حالل از روغن جدا گردد جامد، ميسال

حالل مناسب حاللي است كه فقط حالل روغن و چربي باشد و سبب انحالل مواد ديگر و تغييرات 

يكي از مسائل مهم در استخراج با حالل، بازيابي حالل از مخلوط روغن و . نامطلوب در كيفيت روغن نشود

  . ترين روش بازيابي شودترين و اقتصاديباشد كه بايست حالل به سادهحالل مي
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لذا دستگاه استخراج كوماگاوا به دستگاه سوكسله ترجيح  ،گيردج بيشتر روغن در خال صورت مياستخرا

  .شودداده مي

  مراحل فرايند تصفيه روغن

  گيريصمغ) 1
  :گيري و خنثي سازيمراحل فرايند صمغ

  ـ گرم كردن روغن1

  ـ تزريق اسيد فسفريك2

  ـ اختالط3

  ـ تزريق قليا4

  ـ اختالط5

  ن تشكيل شده از روغن خنثيـ جداسازي صابو6

  ـ تزريق آب گرم7

  ـ اختالط8

  ـ سانتريفوژ شستشوي اوليه9

  ـ تزريق آب گرم10

  ـ اختالط11

  ـ سانتريفوژ شستشوي ثانويه12

  ـ خشك كردن تحت خالء13
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  :رنگ كردنبي) 2
اين فرايند . شوندجدا ميهاي ديگر از روغن  در اين مرحله تركيبات عامل رنگي به همراه برخي از ناخالصي

-ها از طريق جذب در يك جاذب كه معموالً خاك رنگهسته كه رنگ ،اساساً يك عمل جذب فيزيكي است

معموالً اين . بري به دو صورت مداوم و غيرمداوم استعمليات رنگ. شوندبري است از روغن جدا مي

پايان اين عمليات مخلوط روغن و خاك  در. پذيردعمليات در مخازن تحت خالء مجهز به همزن انجام مي

  .شودهاي فيلتر پرس صاف شده و خاك رنگبر از روغن جدا ميبر، به وسيله سيستمرنگ

  بريمراحل فرايند رنگ 

  ـ گرم كردن روغن خنثي شده تحت خالء1

  ـ تهيه سوسپانسيون خاك رنگبر و روغن خنثي شده2

  ثي شده به داخل مخزن رنگيـ پمپ كردن سوسپانسيون خاك رنگبر و روغن خن3

 اختالط تزريق اسيد فسفريك گرم كردن روغن

يق قلياتزر اختالط  

 جداسازي صابون تشكيل شده از روغن خنثي تزريق آب گرم

 اختالط سانتريفوژ شستشوي اوليه

 تزريق آب گرم اختالط سانتريفوژ شستشوي ثانويه

 خشك كردن تحت خالء
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  ـ عمليات رنگبري در درجه حرارت باال و تحت خالء4

  ـ خنك كردن5

  ـ فيلتر پرس6

  بو كردنبي) 3

 هاي خام داراي بو و طعم نامطبوعي است كه بر اثر عوامل مختلفي از جمله فعاليت آنزيم ها و چربيروغن

عمده اين تركيبات عبارتند از اسيدهاي چرب آزاد، . اندهاي روغني ايجاد شدههاي موجود در هسته و ميوه

اين تركيبات اكثراً فرار هستند و در طي اين عمليات به كمك . ها و تركيبات حاصل از اكسيداسيونالكتون

بو كردن معموالً تحت خالء عمليات بي. شوندهاي بخار زنده به داخل روغن از آن جدا ميتزريق حباب

هم باعث جداسازي تركيبات فرار شود و هم از اكسيداسيون و هيدروليز روغن در شوند تا شديد انجام مي

در واقع به كمك سه عامل خالء، دماي باال و تزريق مستقيم بخار، تركيبات فرار . دماي باال جلوگيري شود

  .شودبو ميعامل بو و طعم نامطلوب از روغن جدا شده و روغن بي

  بو كردنمراحل فرايند بي

  رنگد روغن بيـ ورو1

  ـ گرم كردن تحت خالء2

  ـ تزريق بخار3

  هاي مجازـ افزودن افزودني4

مخازن نگهداري روغن خام و نيمه تصفيه از جنس  حداقل تجهيزات مورد نياز خط توليد روغن هسته خرما

  .باشدكربن استيل مي
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  :گيري و خنثي سازي روغن خاممرحله صمغ

  ـ مرحله اسيدزني به روغن خام1

  مخلوط كن ـ2

  ـ مرحله خنثي سازي3

  )Soapstock(ـ جدا كننده جهت جداسازي روغن و مخلوط صابوني 4

  )Knife mix) (گراددرجه سانتي 90آب گرم بدون سختي حدود (ـ ميكسر 5

  )جهت جبران افت حرارتي روغن(ـ مبدل حرارتي 6

  ـ جدا كننده شستشوي اوليه7

  ـ خشك كن تحت خالء8

  بريمرحله رنگ

  خزن روغن خنثي شدهـ م1

  )خاك تونسيل، كربن فعال(بر ـ تجهيزات سيستم تزريق جاذب رنگ2

  ـ پمپ3

  بري روغن خنثي شدهـ مخزن مخصوص رنگ4

  ـ فيلتر پرس5

  ـ سيستم خالء6

  :بو كردنمرحله بي

  ـ مخزن روغن فراوري شده مراحل قبل1
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  ـ مبدل حرارتي2

  )االنس تانك، سيستم هواگيري، تزريق بخارسيستم ب(بو كردن روغن فراوري شده ـ برج بي3

  )تواند در داخل برج باشدسيستم خنك كننده روغن كه مي(ـ مبدل حرارتي 4

  ـ پمپ5

  ـ فيلتر6

  ـ مخزن ذخيره روغن بوگيري شده7

  هاي مجاز ـ سيستم افزايش افزودني8

  :مرحله پر كردن و بسته بندي

  ـ دستگاه پركن1

  ـ دستگاه دربند2

  سب زني و چاپگرـ دستگاه برچ3

  ـ دستگاه شيرينگ يا كارتن گذاري4

  ورد هزينه هاي زمين، ساختمان و محوطه سازيآبر - 6-3
  مشخصات زمين طرح 

 شرح
بهاي هر متر مربع 

)ريال(  
 مساحت

)متر مربع(   
)ميليون ريال(هزينه   

 جمع مورد نياز انجام شده
360000/ـ زمين 0/ـ 2100  750/ـ  750/ـ   
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  محوطه سازي 

واحدمقدارشرح
انجام شده 

)ميليون ريال(
مورد نياز 

)ميليون ريال(
جمع  

 ميليون ريال
 0124124/ـمتر مربع276گذاريعمليات ديواركشي و نرده

 05454/ـمتر مربع300جدول گذاري محوطه
 0175175/ـكعبممتر 500گودبرداري و خاكبرداري

 0168168/ـمتر مربع1680خاكبرداري و تسطيح
 0156156/ـمتر مربع780زيرسازي و آسفالت

 01010/ـمتر مربع320فضاي سبز
 01010/ـباب1درب ورودي

 0300300/ـــروشنائي محوطه
 0997997/ـــجمع

  

  مانتساخ 
  

واحدمتراژشرح
حدود هزينه واحد 

)هزار ريال(  
 ميليون ريال

 1050 1500)مترمربع(700هاي توليدساختمان
 300 1200)مترمربع(250ساختمان انبارها

 204 1200)مترمربع(170ساختمان آزمايشگاه و ابزار آالت
 425 2500)مترمربع(170هاي اداري و رفاهيساختمان
 45 1500)مترمربع(30نگهباني
ميليون ريال 2024جمع كل  
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  االت توليد برآورد هزينه تجهيزات و ماشين - 6-4
اي در هاي گمركي و نصب، هزينهبندي وارداتي از كشور ايتاليا با احتساب هزينهماشين آالت توليد و بسته

آالت هايي كه در محاسبات آمده براساس قيمت ماشينهزينه .شودميليون ريال را شامل مي 6000حدود 

كند، در آالت فعاليت ميزمينه توليد ماشين از آنجا كه يك شركت ايراني در. اروپايي محاسبه گرديده است

  .آالت ايراني هم آورده شده استاين قسمت از طرح قيمت ماشين

هاي پرس روغن با ثبت شماره در اروپا سال سابقه فعاليت در زمينه توليد دستگاه 10شركت زيت كرمان با 

ن تكنولوژي در چندين مدل نياز واحد هاي پرس سرد و جديدتريو مطابق استانداردهاي روز با ارائه دستگاه

به سيستم شستشو و خرد كردن و تأمين آب در سيستم و همچنين واحد تصفيه را كامالً حذف نموده است 

هاي بارز اين سيستم از ويژگي .هسته روغني مختلف در جهان را دارد 200و اين دستگاهها قابليت كار با 

گراد، حداقل كردن مصرف الكتريسيته، نياز به درجه سانتي 40كشي در دماي زير كاركرد مداوم، روغن

  .باشدحداقل كارگر و عدم آلودگي محيطي مي

  :قيمت پيشنهادي شركت زيت كرمان جهت تجهيزات به شرح زير است

  تعداد  مشخصات فني  نام دستگاه
     برق مصرفي

كيلو وات در 
  ساعت

قيمت ميليون 
  )واحد(ريال

  400  5/7  4  تن در روز 180.2 مدل  پرس سرد
  300  20  1  مناسب با سيستم استخراج  خشك كن

 3شامل سيتي لرزان و دمنده هوا   غربال
  70  5/1  1 تن در روز

  33  75/1  متر30  -  انتقال دهنده
  250  -    -  سيلوي مواد اوليه و گيربكس

  70  25/1  1  تن در روز 20  مخزن ذخيره روغن
  3280  مجموع
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زينه تجهيزات و تأسيسات عموميبرآورد ه - 6-5  
گذاري براساس تجهيزات و تأسيسات برآورد شده و قيمت هاي استعالم شده براي هر يك از موارد، سرمايه

.مورد نياز اين تأسيسات در جدول زير برآورد شده است  

 انجام شده  شرح
  مورد نياز

جمع كل 
  ارزي  ميليون ريال

معادل 
  ريالي

ريالي   
  ميليون ريال

مع    ج
  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
  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  سيستم اعالم و اطفاء حريق

  10/ـ  10/ـ  10/ـ  ـ  ـ  0/ـ  ارتباطات
  1/1658  1/1658  1/1658        جمع

  

هزينه وسايل حمل و نقل -6-6  
  

  مقدار/تعداد  واحد  )مشخصات(شرح 
انجام 
  شده

مورد نياز 
  ميليون ريال

جمع    
  ميليون ريال

  100/ـ  100/ـ  0/ـ  1  دستگاه  اتومبيل سواري
  160/ـ  160/ـ  0/ـ  2  دستگاه  وانت نيسان

  360/ـ  360/ـ  0/ـ  ـ  ـ  جمع
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برداريهاي قبل از بهرههزينه - 6-7  
  

  هزينه ميليون ريال  شرح رديف
  5/8  تأسيس شركت، ثبت و افزايش سرمايه  1
  23  هزينه مطالعه و تحقيق  2
  85  تأمين خدمات مهندسي و مشاوره و طراحي  3
  56  وق و مزاياي كاركناندستمزد و حق  4
  30  مسافرت و بازديد  5
  40  توليد آزمايشي و آموزش و ساير  6

  243  جمع كل
  

  

بيني نشدههاي متفرقه و پيشهزينه -6-8  
بيني نشده هاي متفرقه و پيشهاي مازاد طي اجراي دوره طرح هزينهبه منظور جلوگيري از تحميل هزينه

  .باشدل در نظر گرفته ميميليون ريا 1142توليد برابر با 

برآورد هزينه نيروي انساني -6-9  
با توجه به محاسبه نيروي انساني مورد نياز اين طرح ، حقوق و دستمزد كل نيروي انساني اين طرح به شكل 

.باشندجداول ذيل مي  

 حقوق و دستمزد نيروي انساني بخش مستقيم توليد

)نفر(تعداد  شرح رديف
حقوق ماهيانه 

)يالهزار ر(
حقوق ساليانه

)ميليون ريال(
ماهراپراتور  1  424004/230
سادهاپراتور  2  222006/105
2200096  كارگر ساده 3

432ــ8 جمع كل
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 حقوق و دستمزد نيروي انساني بخش غير مستقيم توليد
 

)نفر(تعداد  شرح رديف
 حقوق ماهيانه

)هزار ريال(  

   حقوق ساليانه
)ميليون ريال(  

6/153 23200 مدير توليد و سرپرست شيفت 1  

6/153 23200 مسئول كنترل كيفيت 2  

2/115 22400 تكنسين برق و مكانيك  3  

 96 22000 مسئول حمل و نقل و انبار دار 4

4/518 -8 جمع كل  

 
 

 حقوق و دستمزد نيروي انساني بخش اداري

)نفر(تعداد  شرح رديف
 حقوق ماهيانه

)هزار ريال(  

 حقوق ساليانه
)ميليون ريال(  

6/81 14000 مدير عامل 1  

2/61 13000 حسابدار و مسئول مالي 2  

88/44 12200 كارمند اداري 3  

88/44 12200 مسئول بازاريابي و فروش 4  

88/44 12200 منشي 5  

8/40 12000 كارگر خدماتي، نگهبان و سرايدار  6  

24/318 -6 جمع كل  
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برآورد هزينه مواد اوليه  - 6-10  

  

برآورد هزينه انرژي مصرفي  -6-11  

  

برآورد هزينه سرمايه گذاري ثابت طرح -6-12  
                          

)ريالميليون (هزينه نوع هزينه                       
 750هزينه زمين

 2024هزينه هاي ساختمان
 997محوطه سازي

 1658تاسيسات عمومي
 360وسايل حمل و نقل

 3280الت و تجهيزات اصليآ ماشين
 1142نه هاي پيش بيني نشدههزي

 243هزينه هاي قبل از بهره برداري
 10454جمع

  

) ريالميليون (هزينه    نوع هزينه  
 1390مواد اوليه مورد نياز

واحد انرژي  نوع انرژي     بهاي      
واحد 

) ريال(بها   مصرف       

Kwh  2901668100483برق 
متر مكعب   آب   35015550.5

484جمع 
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برآورد هزينه هاي توليد - 6-13  
 

 

 

 

برآورد هزينه سرمايه در گردش - 6-14  

 

برآورد ميزان كل سرمايه گذاري -15- 6   
) ريال (ميزان      نوع سرمايه گذاري  

 10454 سرمايه گذاري ثابت 
 608 سرمايه گذاري در گردش 

 11062 جمع 
  

  

  

)ريال(هزينه  نوع هزينه
1268 حقوق و دستمزد
484 هزينه هاي انرژي

92 سايرهزينه هاي توليد
1844 جمع

) ريال(ه هزين   نوع هزينه  
 170مواد اوليه مورد نياز

 317حقوق و دستمزد كاركنان 
 121انواع انرژي مورد نياز 

 608جمع 
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فتم فصل ه  
 

  محاسبه شاخص هاي
 اقتصادي
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 فصل هفتم محاسبه شاخص هاي اقتصادي
محاسبه فروش كل - 7-1  

به ازاي هر تن و ظرفيت توليد هزار تومان  850فروش كل محصوالت اين طرح با احتساب قيمت فروش 

  .ميليون ريال مي باشد 12750تن در سال مبنا برابر  1500
 

نقطه سر به سر - 7-2  
 

ثابت هزينه 10454  
در نقطه سر به سر ميزان فروش= = 0.91 = 11487

-)هزينه متغير(( 1 ))فروش كل(    
 
 

گذاري به اشتغال   نسبت سرمايه -7-3  
بر چنين اساسي نسبت اشتغال . نفر اشتغال ايجاد خواهد شد 22در صورت اجراي طرح  مورد بررسي براي 

به شرح ذيل  ل سرمايه گذاري ثابت بر تعداد اشتغال ايجاد شده بدست مي آيداين طرح كه از تقسيم ميزان ك

      .خواهد بود

ميليون ريال 475.18= نسبت اشتغال   
:به اين ترتيب شاخص هاي اقتصادي طرح در جدول زير جهت اطالع خوانندگان محترم ارايه گرديده است  

 شاخص هاي اقتصادي طرح

 مقدارشرح رديف

 10424بتسرمايه ثا 1

 243برداريهاي قبل از بهرههزينه 2

 608سرمايه در گردش 3
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 11062كل سرمايه گذاري طرح 4

 12750)ميليون ريال(درآمد حاصل از فروش در سال مبنا  5

 1844)ميليون ريال(هاي توليد در سال مبنا كل هزينه 6

 2550)ميليون ريال(سود خالص در سال مبنا  7

 23.05گذاريده داخلي كل سرمايهنرخ باز 8

%17نرخ تنزيل 9  

 4.9دوره بازگشت كل سرمايه به صورت نرمال با فاز ساخت 10

 90سر در سال مبنادر نقطه سربه فروشدرصد  11
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  نتيجه گيري فصل هشتم
با توجه به خواص  اخير، روغن هسته خرما هاي گياهي در سالهايبه دليل روند رو به رشد مصرف روغن

لذا با . تواند تأمين كننده بخشي از نياز مردم باشدهاي ديگر ميدر كنار روغن درماني و پزشكي بسيار زياد

              كشي از تفاله خرما در كنار ساير توجه به وارداتي بودن روغن هسته خرما احداث كارخانه روغن

شربت يي از جمله خرماو بسته بندي محصوالت گر و در مجاورت كارخانجات توليد هاي روغني دي هسته

شهد و لواشك خرما و با در نظر گرفتن توجيه اقتصادي طرح در زمينه مصرف داخلي و  ، قند مايع،خرما

  .شودهمچنين مسأله صادرات آن، توصيه مي

  :چالشهاي كليدي در توليد روغن هسته خرما عبارتند از

  دانش مورد نياز در مورد خصوصيات مواد اوليه ـ كسب1
  هاي نقل و انتقال ـ نيازمندي2
  هاي استخراج و بازيافت ـ تكنيك3

  موارد مهم در فرايند استخراج روغن از هسته خرما

  خرما روغني هايآوري و جداسازي هستهـ جمع1
  )ناسيد چرب آزاد موجود در روغ(ـ آناليز بازيافت و كميت روغن از هسته 2
  هايي براي پرس سرد و خالص سازي روغن هسته خرما ـ بكارگيري تكنيك3
  هايي براي افزايش امكان سنجي فرايند ـ استفاده از تكنيك4
  ).درصد رطوبت و روغن(ـ تعيين خصوصيات هسته 5
  ـ مسائل ايمني و نقل و انتقال6
  )راججمع آوري، جداسازي، خشك كردن، انبار كردن استخ(ـ پايلوت فرايند 7
  )ميزان پذيرش توسط مصرف كننده(ـ آناليز محصوالت 8
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  مسائل اقتصادي

  ـ قيمت و در دسترس بودن هسته روغني1

  ـ بازده و كميت هسته روغني2

  )ها، حالل و تجهيزات استخراجهاي دوار، پرس كنندهشست و شو دهنده(هاي كار ـ هزينه3

  )بندي و باالسريري، انرژي، انتقال، بستهمواد خام، كارگري، نگهدا(هاي عملياتي ـ هزينه4

  پيشنهادات

و هم چنين تطابق خط توليد روغن هاي هسته هاي گياهي ـ به منظور توليد اقتصادي روغن هسته خرما 1

هاي روغني را مورد كشي كه ساير هستههاي خرما در يك واحد روغنالزم خواهد بود تا هستهروغني 

  .وره خاص زماني مورد استفاده قرار گيرددهد در يك داستفاده قرار مي

هاي باال براساس نزديك بودن به بازار مصرف و واحدهاي  ـ واحدهاي تصفيه در مقياس وسيع با ظرفيت2

هاي روغني براساس نزديكي به مناطق توليد هسته ،كه جزء واحدهاي كوچك توليد هستند يكشروغن

 توليد محصوالتته خرما در نزديكي كارخانجات كشي هسلذا تأسيس واحد روغن. شونداحداث مي

  .شودبه جهت تسهيل در تأمين و هزينه حمل و نقل مواد اوليه پيشنهاد مي ييخرما

توان با ماه بوده، مي 9ـ6باشد و دوره كاري كارخانه تقريباً ـ با توجه به اينكه خرما محصول فصلي مي3

ساير نقاط جهان ايران و در  ييهاي خرمادات فراوردهتوجه به وضعيت فصلي كشت و برداشت خرما و تولي

  .، مورد توجه قرار دادمواد اوليههسته خرما را با توجه به شرايط نگهداري و تهيه بررسي واردات 

توان با كمي تغيير در تجهيزات ـ با توجه به مطالب گفته شده در اين قسمت و اقتصادي بودن طرح، مي4

هاي روغني و اضافه كردن دستگاه پرس سرد از سرمايه ثابت و ي ساير هستهكشموجود در كارخانه روغن

  .محوطه و ديگر امكانات كارخانه استفاده نمود


