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 I

  

  خالصه طرح

  دستگاه علوفه برتولید   نام محصول
  در سال  دستگاه 600  )ظرفیت عملی(ظرفیت پیشنهادي طرح 

  برش علوفه در مزارع و مراتع  موارد کاربرد
  10 نبشی -15 ورق-8 ورق-تیغه برش  مواد اولیه مصرفی عمده

   دستگاه در سال23279  )پایان برنامه توسعه چهارم( محصول کمبود
  12  )نفر(ل زایی اشتغا

  1000  )مترمربع(زمین مورد نیاز 
  70  )مترمربع(اداري 

  430  )مترمربع(تولیدي 
  110  )مترمربع(انبار 

  زیربنا

  110تاسیسات و سایر 
   تن در سال7 -26 -65 - عدد3600بترتیب   میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
سرمایه گذاري   2962  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  2962  )میلیون ریال(مجموع 

   مارندران- فارس- خوزستان-کردستاناستانهاي   محل پیشنهادي اجراي طرح
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۱ صفحه

  
  

 مقدمه 
  

ــداب ــایاتخــاذ ت ــ جدی علمــير و روش ه ــردن ماشــ يد کــشاورزی ــار ب ــا و ادوات ی و بک ن ه

د ، یـ مـت را روانـه بـازار نما   ی ارزان ق یشتر، محـصوالت  ید ب ی مدرن که بتواند ضمن تول     يکشاورز

 و  يدیـ ات تول یـ را بـا آسـان شـدن عمل       یـ ز.  امروز اسـت   يای دن ي اقتصاد کشاورز  یمساله اساس 

نـه از سـطح   ی بهي توان ضـمن بهـره بـردار   ی، ميزه کردن کشاورزیق مکان یطرش بازده از    یافزا

برداشـت محـصول   .  نمـود يریز جلـوگ یـ  ارز از کـشور ن يادیـ ر کشت، از خارج شدن مقدار ز     یز

 باشد و هـر قـدر   ین، کاشت و داشت میه و آماده کردن زم یجه زحمات کشاورز در مراحل ته     ینت

مـسلما   .د کننـده خواهـد شـد   یـ د تولیـ  عايشتریـ ، سـود ب ردیـ ق تر انجـام گ ین مرحله بهتر و دق    یا

 اسـت و بـه کـشاورز    یل دسـت یع تـر و بهتـر از وسـا    ی سـر    نیله ماشـ  یبرداشت محصول بوسـ   

ه بـذر و  یـ ر کـشت و ته یـ  گـسترش سـطح ز  ي شده بـرا  یی دهد تا از زمان صرفه جو      یفرصت م 

 برداشـت   ين ها یماش برداشت را در سه گروه       ين ها ی ماش یبطور کل . دیبستر خوب استفاده نما   

، ذرت، پنبـه،  ینـ یب زمی برداشـت چغنـدر، سـ   ين هـا ی برداشت غـالت و ماشـ  ين هایعلوفه، ماش 

االت یـ  در ا1840 درو علوفـه حـدود سـال         ين هـا  یماشـ  .نـد ی نما ی مـ  يم بند یره تقس یشکر و غ  ین

فـه   درو علوين هـا یماش  توان ازین ارتباط میو در ا دا کردیج تکامل پیمتحده ساخته شد و بتدر    

   . نام برد علوفه برداشتين هاین ماشی بعنوان معمول تري و تراکتوریدام

،   عامل باال بـودن سـطح دسـتمزد        سه توان در    ی را م  يزه شدن کشاورز  ی مکان یل اساس یدال

 از یکـ یون  یزاسـ یمکان . محـصول خالصـه نمـود      یفـ ی و بهبود ک   يدیات تول ی عمل  در ییصرفه جو 

  . باشدی ميزان بخش کشاورزیران و برنامه ریوجه مد است که همواره مورد تیمسائل اساس
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۲ صفحه

مطـابق   .باشد می علوفه بر ين هایماش تولیدمقدماتی سنجی   امکان گزارش حاضر مطالعات

ر،  بـازا   بـر هـاي الزم   به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسینظر مورد   ل ، ابتدا محصو   عرف

گـذاري مـورد نیـاز بـراي اجـراي       یههاي اقتصادي و حجـم سـرما    تولید و در نهایت ظرفیت   شرح

 هیـ  اولطرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران محترم بتوانند اطالعـات       

امیـد اسـت   .  و در جهت انجام سرمایه گـذاري اقتـصادي اقـدام نماینـد             نموده مورد نیاز را کسب   

  .باشد مر مثمر ث مطالعات در راستاي توسعه صنعتی کشورمانونه ازگاین
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۳ صفحه

   معرفی محصول -1

  )3آیسیک( نام و کد محصوالت -1-1

 علوفـه بـر     ين هـا  ی ماشـ  .باشـد   می بر هعلوف يهان  یماش محصول مورد مطالعه طرح حاضر،    

 از محـور  ن دروگرهـا یـ  چـرخش ا يرویـ ن . باشـند ی مـ ی چرخـش یمورد مطالعـه از نـوع بـشقاب    

.  باشـند ی قابـل توجـه تـر مـ      يه ا  شـان  ي شود و نسبت بـه دروگرهـا       ین م ی تراکتور تام  یتوانده

 اسـتوانه   ی چرخـش  ی بـشقاب  ي متداول به سه دسته عمده دروگر ها       ی چرخش ی بشقاب يدروگرها

 یم مـ ی تقـس  ی مخروطـ  ی چرخـش  ي با صفحه مدور و دروگرها     ی چرخش ی بشقاب ي، دروگرها يا

   .شوند

  ي استوانه ای چرخشی بشقابيدروگرها •

ا یـ ن آن دو یی قرار دارند که در پـا ي بطور عمود است که ي استوانه عمود  4 تا   2 يمعموال دارا 

گر یکـد یلندرها عکـس  ی جهـت چـرخش سـ     ،هان نوع از علوفه بر    یدر ا .  شود یسه کاردك نصب م   

ده یـ  بريقـه دوران داشـته و علـف هـا    ی دور در دق  3000 تـا    1500 ي با دورهـا    توانند یاست و م  

ک یـ  ي دارای دورانـ يروگرهـا  دیتمـام  .لندر، قـرار دهنـد  یشده را بصورت توده نوار در عقب س    

در . نـد ی نمايریده شـده بـه اطـراف جلـوگ       یـ اکنده شـدن علوفـه بر     ر محافظ هستند تا از پ     شپوش

 ی استوانه هـا قـرار مـ   ي در باالی مخروطيها محور محرك و چرخ دنده ها    علوفه بر   نگونه از   یا

  . که در شکل زیر نمونه اي از این نوع دروگرها نمایش داده شده است.ردیگ
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۴ صفحه

  
  ی چرخشی بشقابيدروگرها •

 لین تفاوت که استوانه ها به بـشقاب تبـد   یبا ا . ست ا يه نوع استوانه ا   ین نوع از دروگرها شب    یا

.  باشـد یک مخروط نـاقص مـ   یه  ی، شب یک جسم تو خال   ی مجهز به    يغه آخر یبشقاب و ت  . شده اند 

ع از محـصوالت  ن نـو یـ سرعت دوران در ا  . ابدیش  یتعداد بشقاب ها ممکن است تا شش عدد افزا        

 ین مـ ی تراکتور تـام  ی از قسمت توانده   یحرکت دوران . قه است ی دور در دق   3500 تا   3000بالغ بر   

ک از یـ هـر   .  آن موثر هستند   ي شکل در اجرا   V ين تفاوت که چرخ دنده ها و تسمه ها        یشود با ا  

 ير جـا ض هستند که بطـور آزاد و معلـق د       ی قابل تعو   دو لبه  غه کوچک ی ت 4 تا   2 يبشقاب ها دارا  

 آن هـا بعنـوان قطـع     شـود کـه  ی باعث مز از مرکز بوجود آمده  ی گر يروین. رندی گ ی م  خود قرار 

بـشقاب  .  توان آنان را پـشت و رو نمـود     یز آن م  ی استفاده از هر دو لبه ت      يبرا. ندیعمل نما کننده  

ع  که در شکل زیر نمونه اي از این نـو  . چرخند یک در خالف جهت بشقاب مجاور خود م       ی هر   ،ها

  .دروگرها نمایش داده شده است
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۵ صفحه

  

  ی مخروطی چرخشيدروگر ها •

 بـرش بـصورت   يقـسمت هـا  .  باشـند ی از نوع اول و دوم مـ  ین نوع از دروگرها حد واسط     یا

 يرویـ ده و نیـ  کـاردك نـصب گرد  4 تـا  2 آنهـا  ینیی کـه در قاعـده پـا      ناقص هستند  يمخروط ها 

  . شودین میکتور تام ترای، از محور تواندهگر علوفه برهاید همانند یگردش

  

   محصولISICکد 

 )Mover (مـوور ر گـروه  یـ  در ز بندي وزارت صنایع و معـادن        مطابق طبقه  دستگاه علوفه بر  

   .باشد  می29211341 داراي کد آیسیک یبشقاب

  

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

ه تعرفـ  داراي ن آالتیر گـروه ماشـ  ی در زی بازرگانبندي وزارت   مطابق طبقه  دستگاه علوفه بر  

  .باشد  می84333300 یگمرک
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۶ صفحه

   شرایط واردات محصول-3-1
گیري شده است کـه   با مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، نتیجه           

 مـورد  کننـدگان   لـذا کلیـه وارد  ، وجود ندارد دستگاه علوفه بر   محدودیت خاصی براي واردات   

  هـر  يعـوارض ورود  . ازي ایـن قطعـات بنماینـد      سـ   می توانند به هر تعداد اقدام به وارد        دییتا

  .  درصد است 15دستگاه 
 

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

متر مربـع   یرو در هـر سـانت     یلوگرم ن ی ک 150 تا   90د قادر باشد،    ی با علوفه بر ستگاه   د یبطور کل 

  .ندی تحمل نمانیحرکت در زمبر حسب هر متر عرض کار را در زمان 

   

   و جهانی محصولیررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخل ب-5-1

 و آدرس آنهـا در لـوح        نـام بر اساس بررسی هاي میدانی از شرکت هاي تولیـد کننـده کـه                  

فشرده ارائه شـده از وزارت صـنایع موجـود مـی باشـد،  و همچنـین شـرکت هـاي وارد کننـده                    

واد اولیه مورد استفاده،  می توان قیمـت داخلـی و        محصول مذکور، و همچنین کیفیت ساخت و م       

  .ارائه نمودذیل خارجی محصول فوق الذکر را بشرح جدول 
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۷ صفحه

   درب کارخانه– قیمت داخلی دستگاه علوفه بر -1جدول شماره 

  شرح
تعداد 

  استوانه

تعداد تیغه در هر 

  استوانه

کشور 

  سازنده
  )م ر(قیمت

000،500،18  لهستان  3  2  ماشین زراعت همدان  
تولید ادوات کشاورزي 

  )داخلی(اراك
  14،700،000  آلمان  6  ---

  15،390،000  آلمان  3  2  برچینکار یزد
  16،500،000  فرانسه  3  2  سام آرین ماشین

  

  کاربرد محصوالت و معرفی موارد مصرف -6-1

  دربمنظور بـرش علوفـه   همانگونه که از عنوانش مشخص می باشد         علوفه بر    يدستگاه ها     

  .رندی گیمورد استفاده قرار ممزارع و مراتع 

                    

   بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-7-1

ن محـصول  یگزی جـا ي از جمله کاالهـا    ی رفت و برگشت   ي و تراکتور  ي شانه ا  ی دام يدروگرها

  . باشدیل می بشرح ذی محاسني داراعلوفه بر مورد بحث اما . رودیمورد مطالعه بشمار م

o   ی رفـت و برگـشت     يش از دروگـر هـا     ی در واحد سطح ب    ی بشقاب يعلوفه برها راندمان 

 .است

o دهندیعمل برش را بهتر انجام م . 

o ردی گی صورت میغه ها به آسانیض تیتعو. 

o ندارنديادیاج به مراقبت زیغه ها احتیت . 
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۸ صفحه

o غه ها ارزان تر استیمت تیق.  

  اتژیکی کاال در دنیاي امروز بررسی اهمیت استر-8-1

با توجه به گسترش مکانیزاسیون در سـطح اراضـی کـشاورزي و لـزوم توسـعه آن طبـق                    

کیفی محـصوالت کـشاورزي و    برنامه سوم تنظیمی براي دستیابی به افزایش و بهبود کمی و     

لزوم استفاده از ابزار و ادوات و ماشین آالت کشاورزي جدیـد، افـزایش اطالعـات و مهـارت                  

. اربران و بهره برداران از کاربرد این ادوات و ماشین آالت ضرورتی اجتنـاب ناپـذیر اسـت              ک

فقدان دانش و مهارت هاي الزم از یک طرف باعث کـاهش عمـر ماشـین آالت و ادوات، زیـان              

مستقیم اقتصادي و از دست رفتن سرمایه می گـردد و از طرفـی بخـصوص عـدم آگـاهی از              

د آنها متناسب با شرایط مختلف باعث کاهش بهره گیـري الزم       نحوه صحیح تنظیمات و کاربر    

از دستگاه ها و افت تولیدات و در آمد بهره برداران خواهد شد که در نهایت عدم موفقیـت در                

هر چنـد در برنامـه هـاي ترویجـی     . مکانیزاسیون و توسعه کشاورزي را در پی خواهد داشت 

ون به عنوان سرفصل آموزشی منظور نگردیـده      که تاکنون تنظیم و اجرا می شده ، مکانیزاسی        

است ولی در قالب آموزش زراعت هاي مختلف ادوات مکانیزاسیون، آموزش و ترویج انجـام               

 .می شده است

اهمیت امـر مکانیزاسـیون و تخصـصی بـودن آن بـا توجـه بـه توسـعه روز افـزون بـراي                    

ی نماید که بـه ایـن مهـم    گیري الزم و تضمین موفقیت در امر توسعه کشاورزي ایجاب م       بهره

به صورت ویژه و تخصصی نیز توجه کافی مبذول گردد تا بتوان به موفقیت و اهـداف مـورد     

ــدوار شــد  ــار الزم اســت ضــمن مــشخص شــدن حیطــه  . انتظــار امی ــن ک ــراي ای ــاري و  ب  ک

هاي هماهنگی از کلیـه نیروهـا    هاي آموزشی هر واحد از طریق تشکیل ستاد و کمیته        مسئولیت

  .ت موجود حداکثر استفاده آموزشی الزم برده شودو امکانا
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   کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول-9-1

  ، ژاپـن، آلمـان کـا،  یاالت متحـده امر یـ  ايد کـه کـشورها  یـ  مشخص گردیدانی م ي ها یبا بررس 

ه سـتگاه علوفـ   د کننده د  ی تول ين کشورها یه از جمله مهمتر   ی ترک  و نیا، چ یتالیا، ا یفرانسه، اسپان 

کـا، ژاپـن،   یاالت متحـده امر یـ ه، ای روسـ يد کـه کـشورها  ین مشخص گردیهمچن.  باشندی م بر

  . شوندی مين مصرف کنندگان طبقه بندین، در گروه مهتریچ

  

   معرفی شرایط صادرات-10-1

ط مـساعد جهـت   یار سخت در جهان امروز، فراهم آوردن شـرا ی بسیط رقابتیجاد شرا یبا ا     

ت یــفی ماننـد ک یمـوارد رقـابت  .  طلبــدیمــات خـاص خـود را مـ   ک محـصول، ملزو یـ صـادرات  

جـاد  ی و ايزیـ  برنامه ر، باالتریو در سطح ،مت محصول و خدمات پس از فروش یمحصول، ق 

ت در  یـ  و فعال  دیـ  تول يجـاد تکنولـوژ   یا ا یـ  و   ق و توسعه در جهت بهبـود      ی هدفمند تحق  يم ها یت

 در برخـورد   مناسـب  ي اسـتراتژ  نیی تع ت هدفمند با نگرش بلند مدت،     یری، مد  مرتبط ير ها یمس

 يان امـر، از جملـه مـوارد   یهدفدار دولت و متولت  یع تر حما  ی وس یبا عملکرد رقبا و در سطح     

  . باشدیم ر گذاریجاد بستر مناسب جهت صادرات تاثیاست که بر ا

ت یهـدا  بمنظـور  يت قو یریمدعدم وجود     از موارد فوق که بر گرفته از       يارید بس نبول  یبدل    

  تـوان ی مـ را  روزدیـ  تولي به تکنولـوژ ی عدم دسترس،ن شده استییش تع یهداف از پ   ا يبسو

و  ت، خدمات پـس از فـروش  یفیمت، کی از مبحث قي جداجاد شده،ی ای از اثرات منف یکیبعنوان  

 يد در کــشورهایــشرفته تولیــ پي هــاي تکنولــوژ رونــد گــسترشی بررســ.مــشاهده نمــود... 

ک هـدف مـشخص     یدن به   یمند جهت رس  فنه هد یف هز  و صر  يزی که حاصل برنامه ر    ییاروپا

 یمـ  ی جـانب يای از مزاياری بسين تر،  سواییمت پایت بهتر و قیفی ک  منتج به  تای باشد و نها   یم
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 را ی جهـان ي رقابـت در بازارهـا    یی توانـا  یکـه سـازندگان داخلـ     ن مطلب است    ی ا يای، گو دشو

کـا،  یاالت متحـده امر یـ اننـد ا  میی مـستمر کـشورها  تی وجود فعال بایبطور کل . نخواهند داشت 

 یمـ   دور از ذهـن   ی امکان رقابت در بازار جهان     ،نیت چ ی و در نها   ایتالیا، ا ی، اسپان ژاپن، فرانسه 

   . باشد
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   وضعیت عرضه و تقاضا-2

   بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون-1-2

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

 دربـرداري در سـطح کـشور           بهـره    به اطالعات وزارت صنایع و معـادن، ظرفیـت         با مراجعه 

  :بندي شده است  جمعذیلجدول 
  

 کشور در علوفه بر يبردار بهره تیظرف- 2 شماره جدول

 واحد تعداد واحد نام استان نام
 استان در

  تیظرف
 )دستگاه(

 خیتار
 مجوز

 خیتار
 بهره 

 يبردار
 74/04/18 74/04/18 200 1   شرکت منصوريورزادوات کشا یغرب آذربایجان

 82/03/29 82/03/29 100 1 ی ساعين قمریحس يمرکز
05/11/82 250 1 ن زراعت همدانیماش همدان  05/11/82  

  مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ

 

  در کشوردستگاه علوفه بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید  -2-1-2

برداري از واحدهاي فعال کـشور، رونـد     و براساس تاریخ شروع بهرهفوق به جدول  با توجه 

  . ارائه نمودذیل توان بصورت خالصه در جدول یرا مظرفیت نصب شده تولید در کشور، 
  

  )1378 – 1385سال (  در کشور دستگاه علوفه بر  روند ظرفیت نصب شده تولید -3جدول شماره 

  ظرفیت نصب شده عدد  سال   عدد–ظرفیت نصب شده   سال
1378  0  1382  350  
1379  0  1383  350 

1380  0  1384  350 

1381  0  1385  350 
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   در کشور دستگاه علوفه بربررسی روند تولید واقعی تولید -3-1-2

. آورده شـد   دستگاه علوفـه بـر     ، واحدهاي فعال و ظرفیت اسمی آنها در تولید        فوقدر جدول   

ید واقعی واحدهاي فوق باید گفـت کـه بخـش عمـده ایـن واحـدها از                  لیکن براي بررسی روند تول    

لـذا امکـان دسترسـی بـه آمـار تولیـد واقعـی آنهـا بـسیار                  . مالکیت خصوصی برخوردار هستند   

شـود     در کـشور، فـرض مـی        دستگاه علوفه بر   بنابراین براي تعیین تولید واقعی    . باشد  دشوار می 

از  .باشـند    ظرفیت اسمی خود در حال تولید می       که واحدهاي فعال کشور با ظرفیت هشتاد درصد       

د کـه بـدین ترتیـب تولیـد     یـ  نمای مـ دستگاه علوفه بـر   د  ی اقدام به تول   يدی فقط سه واحد تول    یطرف

  .شود  در سال برآورد میدستگاه 440 در کشور معادل دستگاه علوفه برواقعی 

  

   بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال-4-1-2

    ک گـروه دسـتگاه     یـ  .نـد ی نما ی مـ   مـذکور  دو گروه اقدام به فروش محـصول      در حال حاضر    

نـد،  ی نمای وارد کشور کرده و اقدام به فروش آن م  یک شرکت خارج  یسانس  یعلوفه بر را تحت ل    

 و سـاخته  قـسمت هـا را    ازياریبسگروه دوم  . نابجاست  مورد نی در ا  تکنولوژيکه مسلما بحث    

 ين خـصوص تکنولـوژ  یـ در ا. نـد ی نمایش را بر آن مونتـاژ مـ     غه بر ی از قطعات از جمله ت     یبعض

. هـا وجـود نـدارد        و تفاوت خاصی بـین تکنولـوژي        بوده  یکسان ینینچنی ا يبکار رفته در واحدها   

لیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین قطعات تولید شـده کارخانجـات مختلـف نـسبت بـه همـدیگر                 

  : ، شامل موارد زیر خواهد بودشده

o   د تولیدي در انتخاب مواد ، آمـاده سـازي آن ، تعریـف و اجـراي قطعـات                   واح یفنتوان
 مختلف
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۱۳ صفحه

o دقت عمل و کیفیت جوش 

o  دقت عمل در مونتاژ قطعات  
o دقت عمل اپراتورها در هنگام ماشینکاري  
o                  دقت عمل کنترل کیفیت در جلـوگیري از ورود قطعـات نـامرغوب بـه مجموعـه قطعـات

  آماده فروش
 تـر از  یمی در ایـران قـد  دسـتگاه علوفـه بـر     تکنولـوژي تولیـد      د عنوان نمـود کـه     یباهمچنین  

  . در سایر نقاط جهان است محصول مذکور ساختيتکنولوژ

  

دسـتگاه  آالت مـورد اسـتفاده در تولیـد     هـاي سـازنده ماشـین        نام کشورها و شرکت    -5-1-2

   علوفه

ن یفـرز، ماشـ  ن ین تـراش، ماشـ   یمهمترین ماشین آالت مورد استفاده در این طرح عبارتند ازماش         

 قابلیـت   داراي تولیـد کننـدگان داخلـی بـوده،     کهنیوتی گیچی و ق  ن جوش ی ماش ،ن پرس یمته، ماش 

و به لحاظ کیفیت نیز قابلیت رقابت با نمونـه هـاي مـشابه خـارجی     شته  تهیه از منابع داخلی را دا     

دیـده   مشخصات واحـدهاي تولیـد کننـده ماشـین آالت ارائـه گر          ذیلجدول   در. را دارا می باشند   

  . است

   دستگاه علوفه بر آالت تولید  فهرست ماشین-4جدول شماره 

  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم ماشین  ردیف

ع جوش و برش یصنا
 کاراسازه

22903200-021  
 ن جوش و برشیماش  1

  0412-4520205  ران کاالیا
  ماشین پرس هیدرولیک  2

-6606002  ماشین سازي لوالئی 
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۱۴ صفحه

   دستگاه علوفه بر آالت تولید  فهرست ماشین-4جدول شماره 

  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم ماشین  ردیف

6603288-0261  

   هیدرولیک شهاب پرس
66965258-
66409739  

  55406979  ایران ماشین 
  0411-2893893  ماشین سازي تبریز

  ماشین تراش  3
  88260575  شرکت تهران ماشین ابزار
  0411-2893893  ماشین سازي تبریز

  ماشین فرز  4
 0511-66176675  شرکت فرز سازان 

  0411-2893893  ماشین سازي تبریز  ماشین مته  5
  

  هاي توسعه در دست اجرا هاي جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2

 يت طـرح هـا  یبا مراجعه به بانک اطالعاتی صنعتی وزارت صنایع و معادن، فهرست و وضع  

   .ارائه نمودذیل  توان در جدول ی را مجادیدر حال ا

  

 شورک در علوفه بر د دستگاهیتول جادی در حال ايت طرح هایوضع -   5شماره جدول

درصد  واحد نام استان نام
 )درصد(شرفتیپ

  تیظرف
 )دستگاه(

ه یسرما مجوز خیتار
 )م ر(ثابت

چهارمحال محال و 
 ياریبخت

15/12/84 50 0  یمیبهروز رح  1300 

05/05/85 500 0 یپورهاشم.. نعمت ا ستان و بلوچستانیس  2000 

ع یساخت سازه صنا يمرکز
 اراك

2 200 31/01/85  1200 

حمد دهقانپور  میعل  زدی
  فراشا

0 600 14/10/85  6240 
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  1385 سال نیمه اول بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا -3-2

 را دسـتگاه علوفـه بـر    توان واردات ین میشیبا توجه به شماره تعرفه ارائه شده در قسمت پ  

ق واردات یـ مقدار دق  توان   ی بودن مقدار واردات نم    یل کل ی بدل که) 6جدول شماره   ( مشخص نمود 

 تـاکنون  1385 و 1384 الزم بـذکر اسـت آمـار سـالهاي       .ن کـرد  یی را تع  یبشقاب دستگاه علوفه بر  

  .منتشر نگردیده است

  

 1384 روند واردات دستگاه علوفه بر تا سال -6جدول شماره 

 دالري ارزش ریالی ارزش )تعداد(مقدار کشور سال
 12375 21717538 460 آلمان

 1380 7270 12759347 5500 ارات متحده عربیام
  

 17026 29880716 1161 ایتالیا
 12634 100060343 305 آلمان

 145 1150000 102 امارات متحده عربی
 1381 13575 107506363 2011 ایتالیا

 24280 192299000 18400 ترکیه
 84478 669061804 1816 آلمان

 28098 222533506 26700 ربیعامارات متحده 
 59682 472685641 5987 ایتالیا
 2184 17298220 2854 ترکیه
 13805 109333278 444 ژاپن

1382 

 19053 150901765 4650 هلند
 37226.88 316428440.86 1875 آلمان
 8501.26 72260712.4 750 اتریش
 9403.87 79932910 662 ایتالیا
 69918.04 594303329.14 30531 ترکیه
 22505.67 191298176 6720 چین

1383  

 41027.74 348735840 1290 ژاپن
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۱۶ صفحه

1384  _____  _____ _____ _____ 
   از آغاز برنامه سوم تاکنون بررسی روند مصرف -4-2 

 ی برنامـه سـوم، مـ   ی طـ يون کـشاورز  یزاسـ یر مکان یبر اساس مستندات ارائه شده در تفـس       

  .ورد نمودآل بریان گذشته را بصورت ذیل سای طی بشقابي علوفه برهاتوان تعداد

  

  )دستگاه( روند مصرف دستگاه علوفه بر طی سالیان گذشته-7  شمارهجدول

  نوع
 ماشین

  موجودي
سال 
1376 

برآورد 
مصرف 

سال
1377 

برآورد 
مصرف 

 1378سال

برآورد 
مصرف 

سال
1379  

برآورد 
مصرف 

سال
1380  

 مصرف
سال
1381  

 مصرف
سال
1382  

برآورد 
مصرف 

 1383سال
مانند سال (

1380(  

برآورد 
مصرف 

 1384سال
مانند سال (

1380(  
علوفه بر 
  1281  1281  2757 3291 1281 1281 1281 1281  5351  بشقابی

)يون کشاورزیزاسیمکان( برنامه سوم توسعه: ماخذ  

  

  1385سال نیمه اول تا  بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم -5-2

 صـادرات دسـتگاه علوفـه بـر     توان ین میشیائه شده در قسمت پ  با توجه به شماره تعرفه ار     

 صـادرات ق  ی توان مقدار دق   ی نم صادرات بودن مقدار    یل کل ی بدل که) ذیلجدول  (را مشخص نمود  

  .ن کردیی را تعدستگاه علوفه بر
  

 1384 تا سال دستگاه علوفه بر روند صادرات -8جدول شماره 

 دالري شارز ریالی ارزش )تعداد(مقدار کشور  سال
 2400 4212000 1200 قطر  1380
1381 --- --- --- --- 
1382 --- --- --- --- 
1383 --- --- --- --- 
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1384  --- --- --- --- 
          1385نیمه اول سال 

یوزارت بازرگان:ماخذ             
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   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم-6-2

  پتانسیل تولید -1-6-2

  مشروط به استفاده از تراکتور بـوده و      دستگاه علوفه بر   ن مورد که استفاده از    یبا توجه به ا   

، دستگاه علوفـه بـر     جهت استفاده از     ازی مورد ن  يز تراکتورها نه ا ین گز ین، از آنجا که بهتر    یهمچن

ان ی سـال یزان مـصرف آن طـ  یـ  باشـد، ارقـام مـرتبط بـا م      ی م MF240 و   MF285 يتراکتورها

پـس بـا   .  مد نظر قرار گرفته است ی محاسبات ير موارد مربوطه، بعنوان مبنا    ی  و سا   یگذشته و آت  

از بـه  یـ  از نی تـوان بـرآورد قابـل قبـول       ین محـصول، مـ    یـ د ا یـ  در ارتباط بـا تول     یبحث و بررس  

  .بدست آورد دستگاه علوفه بر محصوالت

د و موجـود و بـا در        یک تول یک موجود در کشور به تف     ي تعداد تراکتورها  )9(در جدول شماره  

 شود کـه چگونـه از داده   یح داده م  یدر ادامه توض  .  سال ارائه شده است    13 دینظر گرفتن عمرمف  

  .از به محصول استفاده شده استی موجود جهت برآورد نيها

از کـشور بـه تراکتـور       یـ ، ن يبر اساس اطالعات بدست آمده از مرکز توسعه جهاد کـشاورز          

 يد از سـو یـ  بای در کـشور موجـود بـوده و مـابق    ي تعـداد  باشد کهیه م تگاس هزار د  200حدود  

 يد کـه در سـال هـا   یـ  الزم مـشخص گرد ي هـا یپس از بررسـ . ن گرددیکارخانجات سازنده تام  

ده یـ د، و به چرخه مـصرف اضـافه گرد  ی درصد از مقدار مورد نظر تول39,69 فقط 1384 و   1383

ــدار تول.اســت ــر مق ــاگ ــ را ن1385 -88د در ســالی ــدار آن در ســال  ز ی ــا مق ــر ب  در نظــر 84براب

 مـذکور   ي سـال هـا    ی توان مقـدار تراکتـور موجـود در کـشور را طـ             یم)  دستگاه 17180(میریگ

  .)10 از جدول شماره8ستون ( محاسبه نمود

، بـالغ   1383  تـا سـال     MF240 و   MF285 ي تعداد تراکتورها  یدانی م ي ها یبر اساس بررس  

  درصـد از کـل     44,86که برابر با    ) 10از جدول شماره     3و   2 ستون  ( باشد ی دستگاه م  72298بر
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ــا مقا.  دســتگاه اســت161159 ــب  موجــود در کــشور و تعــداد کــل يسه تعــداد کــل تراکتورهــای

 و MF285 يد کـل بـه تراکتورهـا   یـ  از تول  ی تـوان نـسبت    ی مـ  MF240 و   MF285  يتراکتورها

MF240 ت شـاهد در سـال   بر فـرض مثـال نـسب   ( تحت عنوان نسبت شاهد بدست آورد     ، موجود

 درصـد  0,85 برابر MF285 تراکتور ي درصد و برا0,01  برابر با MF240 تراکتور يبرا1373

 دوره قبـل  ن  یانگیبا استفاده از روش م    ). 10 از جدول شماره    و ششم  مپنج ستون   (د است یکل تول 

  درصـد 12 را تا آخر برنامه چهارم در حـدود MF240 و  MF285تراکتورد  ی توان درصد تول   یم

 ید نسبت به تعـداد کـل، مـ    یدر ادامه با مشخص شدن درصد تول      .  نمود ینیش ب ی پ  صفر درصد  و

بـرآورد   را ی آتـ ي سـال هـا  ید شـده طـ  یـ  تولMF240 و MF285  تراکتـور   کـل توان تعداد

  ). 01 از جدول شماره نهمستون (نمود

 MF285 ي و تعـداد تراکتورهـا   علوفه بـر ي دستگاه هادر ادامه و با فرض برابر بودن تعداد   

از تـا آخـر   یـ  مـورد ن    تعـداد  ، از آنـان   ي و کنار گذاشتن تعـداد     ی، مضاف بر فرسودگ    MF240و  

  .)10م از جدول شمارهدهستون (  گرددیمشخص م برنامه چهارم توسعه

  

  

  

  

   موجود در کشوري تعداد تراکتورها-9جدول شماره

  سال
 

 )دستگاه( تعداد تراکتورهاي تأمین شده
 ودتعدادتراکتورهاي موج

 )دستگاه(
1371 8246 214653 
1372 7321 207294 



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید دستگاه علف بر 
    1386 هریورش

 

۲۰ صفحه

1373 4217 196084 
1374 5250 167423 
1375 4715 136337 
1376 3093 114095 
1377 3917 91991 
1378 4378 82130 
1379 7474 84578 
1380 12613 91649 
1381 14111 97808 
1382 17042 104846 
1383  17017  111761  

 ي توسعه کشاورزمرکز: ماخذ

  

  1388-1371 ي سال هایازدستگاه علوفه بر طی مصرف و نی بررس-10جدول شماره 

  سال
 تراکتور
MF285  

  )دستگاه(

 تراکتور
MF240  

  )دستگاه(

تعداد کل 
  )دستگاه(تراکتور

درصد 
MF285 
از کل 
  تراکتور

درصد 
MF240 
از کل 
  تراکتور

برآورد 
درصد 
از کل 
  تراکتور

برآورد تعداد 
ور در تراکت
  )دستگاه(کشور

برآورد تعداد کل 
 MF285تراکتور

و 
MF240)دستگاه(  

برآورد 
تعداد کل 
دستگاه 
علوفه 

  )دستگاه(بر
1371  5651  887  214653 2,63  0,41  3,05        

1372  4542  71  207294 2,19  0,03  2,23        

1373  1657  29  196084 0,85  0,01  0,81        

1374  366  378  167423 0,22  0,23  0,44        

1375  4046  107  136337 2,97  0,08  3,05        

1376  2749  133  114095 2,41  0,12  2,53        

1377  3529  ---  91991 3,84  0  3,84        

1378  3783  316  82130 4,61  0,38  4,99        

1379  6831  ---  84578 8,08  0  8,08        
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  1388-1371 ي سال هایازدستگاه علوفه بر طی مصرف و نی بررس-10جدول شماره 

  سال
 تراکتور
MF285  

  )دستگاه(

 تراکتور
MF240  

  )دستگاه(

تعداد کل 
  )دستگاه(تراکتور

درصد 
MF285 
از کل 
  تراکتور

درصد 
MF240 
از کل 
  تراکتور

برآورد 
درصد 
از کل 
  تراکتور

برآورد تعداد 
ور در تراکت
  )دستگاه(کشور

برآورد تعداد کل 
 MF285تراکتور

و 
MF240)دستگاه(  

برآورد 
تعداد کل 
دستگاه 
علوفه 

  )دستگاه(بر
1380  1089  ---  91649 1,19  0  1,19        

1381  11285  ---  97808 11,54  0  11,54        

1382  12765  ---  104846 12,17  0  12,17        

1383  13689  ---  111761  12,25  0  12,25        

1384              128941  15473  15473  

1385              146121  17535  17535  

1386              163301  19596  19596  

1387              180481  21658  21658  

1388              197661  23719  23719  

  

  

  

  

  

  

  

  

   برآورد قابلیت صادرات در آینده-2-6-2
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با مراجعه به میزان عرضه و تقاضـا در سـالهاي گذشـته ، وجـود پتانـسیل بـاالي تقاضـاي         

  پیـشنهاد مـی گـردد، سیاسـت گـذاري طـرح       يون کشاورزیزاسیداخل و توجه مسئوالن به مکان   

رات صـرف نظـر    و در مقطـع کنـونی از مقولـه صـاد           گرفتـه  هاي جدید روي فروش داخل انجام     

 پس از اجرا و رسیدن به بهره برداري و کسب تجارب الزم ، امکـان             ،بدیهی است که طرح   . گردد  

  .  سیاست گذاري صادرات را نیز در آینده خواهد داشت 

  

   برآورد تقاضاي کل در آینده-3-6-2

تقاضــاي کــل مجمــوع تقاضــاي بــازار داخــل و صــادرات اســت کــه بــا اســتفاده از جــدول  

 بـرآورد  ذیـل  جدول در و همچنین در نظر گرفتن مطالب ذکر شده در مورد صادرات    )10(شماره

  .شده است

  

  ان برنامه چهارمی محصول تا پاي برآورد تقاضا-11جدول شماره 

  سال
 يتقاضا

  )دستگاه(داخل
  صادرات

 يبرآورد تقاضا

  )دستگاه(کل

1386  19596  0  19596  

1387  21658  0  21658  

1388  23719  0  23719  
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  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

هـاي در حـال ایجـاد      در آینده از طریق تولید واحدهاي فعال و طرح        دستگاه علوفه بر  عرضه  

و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسـی قـرار گرفتـه            

  . گرددیارائه م) 13(جه آن در جدول شماره یو نت

  

  بینی عرضه واحدهاي فعال  پیش)الف

از اینـرو بـا   . هاي گذشـته آورده شـد   د براي سال  ی تول ی ظرفیت واقع  )2( در جدول شماره       

بینـی    دسـتگاه پـیش  440 سـاالنه  ،هاي فوق ، عرضه این واحـدها در آینـده          در نظر گرفتن ظرفیت   

  .شده است

  
  بینی عرضه واحدهاي در حال ایجاد  پیش)ب

بنـابراین مطـابق   . هاي در حـال ایجـاد کـشور آورده شـد        ست طرح  فهر )5(در جدول شماره    

 از آنهـا بـه صـورت    ي طرحها ، مقاطع بهره برداریشرفت فعلیسوابق موجود، بر حسب درصد پ 

  :ر فرض شده است یز

  

  جاد ی در حال اي از طرح هاي سال بهره بردارینیش بی پ-12جدول شماره 

  دی خواهد رسيهره بردار که طرح به بیسال   طرحیشرفت فعلیدرصد پ

  1387سال     درصد طرحها و آنهم در 90تنها       درصد75 – 99

  1388سال     درصد طرحها و آنهم در 50تنها       درصد36 – 75

  1389ل    تنها ده درصد طرحها و آنهم در سا      درصد0 – 35
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ده به ظرفیـت نـصب شـده    جاد که در آینی در حال ايها  ، ظرفیت طرحفوق با توجه به جدول   

  :بینی است کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش-13جدول شماره 
در صد پیشرفت طرح   سال بهره برداري از طرح

  1389  1388  1387  )دستگاه(ظرفیت   ها
  ----  ---  ---  0      درصد75 – 99
  ----  ---  ---  0      درصد36 – 75
  135  0  0  1350      درصد0 – 35

  125  0  0  1350  جمع کل 
  

 درصـد   80هـاي صـنعتی بـه صـورت        سب با عرف طـرح    هاي در حال ایجاد متنا      راندمان تولید واقعی طرح   

  .شده استنبرداري لحاظ  ظرفیت اسمی در سه سال اول بهره
  

  

  بینی عرضه   پیش-14جدول شماره 

  1388  1387  1386  شرح  دستگاه
  440 440 440  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش

  0  0  0  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

ضه
عر

  0  0  0  *واردات  

  440  440  440  جمع کل عرضه
  

میــزان واردات در جــدول بــاال بــه علــت نبــود اطالعــات موثــق ، صــفر در نظــر گرفتــه شــده ولــی   •
نیز اشاره شد در سالهاي گذشته واردات به میزان قابـل توجـه وجـود      همانطوریکه در متن گزارش     

داشته و با توجه به کمبود پیش بینی شده براي سالهاي آینده ، روند واردات در آینده نیـز همچنـان        
  .ادامه خواهد داشت 
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عرضه محصول در کشور و مقایـسه آن        هاي تولید و     بررسی اجمالی تکنولوژي و روش     -3

  رها با دیگر کشو

   بررسی اجمالی روش تولید-1-3

  :ل خالصه نمودی توان در قالب ذی را مدستگاه علوفه برفرایند تولید 

  سازي مواد اولیهانتخاب و آماده  •

انتخـاب مـواد اولیـه تـابع خـصوصیات      . د استییند تولآانتخاب مواد اولیه، اولین اقدام در فر 

 15 تـا  8 ي فـوالد يورق هـا  تره وسـیعی از گـس . باشـد  مکانیکی مورد انتظار از قطعه نهـایی مـی     

تواند در مرحلـه انتخـاب مـواد اولیـه مـورد توجـه قـرار              می ...، لوله مانسمان و     ی، نبش يمتریلیم

  .گیرد

  ي و سوراخکاری شکل ده،برش •

          شـده و شـکل داده  ي بـر اسـاس طـرح قطعـه بـرش خـورده، سـوراخکار           ي فوالد يورق ها 

  . شوندیم

  ی اصل و قطعاتید شاسیتول •

 و جهـت  د،یـ  تول یر قطعـات اصـل    ی و سـا   یشاسـ ،  هیـ ر اقـدامات اول   یسـا  و   یپس از برش ده   

  . شودی مینان از صحت عملکرد مجددا بازرسیاطم

 یمونتاژ قطعات فرع •

     ح ی تـرج يل اقتـصاد یا بـدال یـ ست و ی قادر به ساخت آن ن  یلید کننده به هر دل    ی که تول  یقطعات

ر ی و سـا   یان  بـه شاسـ     یـ نـد جر  ی، بر اساس نمودار فرآ    دینما يداری خر ،گری د سازنده دهد از    یم

  . گرددیمتعلقات مونتاژ م
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  ماشینکاري قسمت ها •

لیکن به لحاظ ابعـادي  . د شده، شکل و خاصیت یک محصول کامل را دارا است        یمحصول تول 

کـاري،   از اینـرو بـا انجـام عملیـات ماشـین     . باشد  میناصافدقیق نبوده و همچنین سطح آن نیز        

  . شود ول به ابعاد و صافی سطح مورد نیاز رسانده میمحص

  يزیرنگ آم •

 ی شـده و پـس از بررسـ   يزی رنگ آم  ،دی و رفع زوا   ين کار ید شده پس از ماش    یمحصول تول 

  . باشدیل به مصرف کننده می آماده تحویینها

  

   مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان-2-3

 ی توان در دو گـروه قطعـات اصـل    ی رود را م   ی بکار م  ه علوفه بر  دستگا که در تولید     یقطعات

 اسـت، بمنظـور سـاخت،    يادی که عموما شامل قطعات بنیقطعات اصل.  نمود يم بند ی تقس یو فرع 

 ی اقدام بـه سـاخت آن مـ   ا خودی يدی واحد تولن حالتیدر ا.  باشد ینم ی خاص يازمند تکنولوژ ین

 ماننـد  (دیـ نما یر قطعات مونتـاژ مـ     ی و بر سا   کرده يداری مختلف خر  سازندگان از    آنرا اید و   ینما

 در ي تکنولـوژ يک هـستند کـه برتـر   ی دسته دوم از جمله قطعات اسـتراتژ  یول). ی و شاس  بازوها

د یـ ت اسـت و متاسـفانه تول      یـ ار حـائز اهم   ی بس شده و ت محصول   یفیش ک ید آن، منجر به افزا    یتول

  ).برش يغه هایمانند ت( باشندیم  فاقد آنیکنندگان داخل
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۲۸ صفحه

  

   نحوه عرضه محصول-3-3

  جهـت ثبـت   ین شـکل اسـت کـه ابتـدا متقاضـ     یـ نگونه از محصوالت به ای عرضه ا  یروال کل 

محـصول،   ات مـورد نظـر  یسفارش به سازنده مراجعه کرده، و پس از مشخص نمودن خـصوص  

ت ، سازنده اقدام به سـاخ     ی قرارداد توسط متقاض   يپس از امضا  . دی نما یاقدام به ثبت سفارش م    

 يدیـ محصول بر اساس مفاد قرارداد نموده و محصول مورد نظر بر اسـاس امکانـات واحـد تول                 

  . گرددیدار میل خری روز تحو12 تا 5 نیب

   

  هاي مرسوم در تولید محصول  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي-4

در .  باشـد ی برخـوردار نمـ   ی خاصـ  یدگیـ چی از پ  دستگاه علوفه بـر   ند ساخت   ی فرآ یبطور کل 

جـاد لبـه هـا و    ین شده برش خورده، خم شده و پس از ا       ییش تع یدا ورق ها بر اساس فرم از پ       ابت

 ید از نـوع کارگـاه     یند تول یل آنکه فرآ  یبدل.  شوند ی روانه م  ياز به قسمت جوشکار   ید مورد ن  یزوا

 باشـد،  ی نمـ یند تـک سـلول  یل آن به فرآیند و تبدی به توسعه فرآ   يازیط موجود، ن  یبوده و با شرا   

چـرا  .  مرسوم وجود نخواهـد داشـت      ي در ارتباط با تکنولوژ    ی جهت بحث و بررس    یخاصمطلب  

د یـ  تول یی ابتـدا  يت هـا  ی، امروزه جزء فعال   ... و ي، برش، خم کار   ي مانند جوشکار  ییات ها یکه عمل 

، اهـرم   اسـتوانه ل  یـ ر متعلقـات از قب    ی و سا  یساخت شاس .  ندارد ی به بحث و بررس    يازیبوده و ن  

 يت بـه گونـه ا  ی برنده  وضعيغه هایاما در ارتباط با ت .  شوند ی م يه طبقه بند  ن گرو یدر ا ... ها و 

اژ بکـار   یـ ، آل دستگاه علوفه بـر   ط خاص بوجود آمده در ضمن استفاده از         یل شرا یبدل. گر است ید

ت آن بـه  یـ اهم .ت اسـت یـ ار حـائز اهم ین نحـوه سـاخت آن بـس   یرفته جهت ساخت آنان، و همچن  

 بـا   ... از جملـه آلمـان، فرانـسه، لهـستان و      ي محـدود  ي کـشورها  دهیـ ست که باعث گرد   یاندازه ا 



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید دستگاه علف بر 
    1386 هریورش

 

۲۹ صفحه

اژ مورد نظر را کشف نموده و از آن بعنـوان        ین نحوه ساخت و آل    ی بهتر ی مطالعات يه گذار یسرما

متاسفانه در حـال حاضـر کـشور مـا     . د خود سازندی را عای سود قابل توجهيد انحصاریک تول ی

ن قطعـه  یـ ر بـه واردات ا ی آن ناگزی و جهت رفع اثرات منف   بوده ين تکنولوژ یل متفاوت، فاقد ا   یبدل

  . باشدیم

  

گـذاري ثابـت     بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همـراه بـرآورد حجـم سـرمایه      -5

  مورد نیاز

 موجـود، حجـم     ي شده بـا اسـتفاده از مطالـب ارائـه شـده از واحـد هـا                 ین قسمت سع  یدر ا 

اسـتناد بـه لـوح فـشرده ارائـه شـده از وزارت               ین بـا  ابنـابر .  ثابت برآورد گـردد    يه گذار یسرما

 مـورد بررسـی قـرار    ،ع، حداقل سرمایه ثابت طرح که شامل سرفصل هاي زیـر مـی باشـد              یصنا

  .گرفته و سپس براساس آن حداقل ظرفیت تولید تعیین خواهد گردید

o زمین 

o  محوطه سازي 

o ساختمانهاي تولیدي واداري 

o آالت و تجهیزات ماشین 

o تاسیسات عمومی   

o اثاثیه و تجهیزات اداري 

o برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ماشین  

o برداري هاي قبل از بهرههزینه 
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۳۰ صفحه

o هاي پیش بینی نشده  هزینه  

 بـه   ادامـه  گنجانده شده است و اعداد موجود در  ذیل الذکر این طرح در جدول      هاي فوق   هزینه

  :گردد تفصیل ارائه می

  

  دستگاه علوفه بر مورد نیاز واحد تولید  حداقل سرمایه ثابت-15جدول شماره 

   میلیون ریال–ها  هزینه  اقالم سرمایه ثابت  ردیف

  267  الت و تجهیزاتآ  ماشین  1
  231  تأسیسات  2
  1475  ها ساختمان  3
  400  زمین  4
  48,4  سازي محوطه  5
  250  وسایط نقلیه  6
  50  وسایل اداري و خدماتی  7
  100  برداري هاي قبل از بهره هزینه  8
  141  ) درصد ارقام باال 5( بینی نشده  هاي پیش هزینه  9

       میلیون ریال2962جمع کل          
  

   زمین-1-1-5

از اینـرو حـداقل زمـین       .  متر مربع بـرآورد شـد      720مجموع کل فضاهاي کاري طرح معادل       

زمـین فـرض   هـاي تـأمین     بـراي تعیـین هزینـه     . گردد   متر مربع برآورد می    1000مورد نیاز طرح    

باشـد از اینـرو قیمـت      گردد که محل اجراي یکی از شهرك هاي صنعتی در سطح کـشور مـی                می

 کـه در ایـن صـورت کـل هزینـه خریـد زمـین        شـده  ریال فرض 400,000خرید هر متر مربع آن  

  .گردد  میلیون ریال برآورد می400معادل 
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۳۱ صفحه

  

  سازي محوطه-2-1-5

از اینـرو  . بینی شـده اسـت    سطح کشور پیشهاي صنعتی در محل اجراي طرح، یکی از شهرك    

هـا، درب ورودي و   سازي آن که شامل تسیطح زمین، دیـوار کـشی و حصارکـشی      هزینه محوطه 

شـماره  هـاي آن در جـدول    فضاي سبز و غیره است که شرح کامل این موارد بـه همـراه هزینـه               

  .  آورده شده است)18(

  لید دستگاه علوفه بر  هزینه هاي محوطه سازي واحد تو-16جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 

  متر مربع
   میلیون ریال–هزینه کل   )ریال(هزینه واحد 

  10  50000  200  فضاي سبز  1
  10،4  80000  130  خیابان کشی و پارکینگ  2
  28  150000  188  دیوار کشی  3

  48,4  -  -  جمع کل
  
  

  ساختمانهاي تولیدي و اداري-3-1-5

محاسـبه و در  آالت و تجهیزات مورد نیـاز، حـداقل فـضاهاي کـاري      اقل ماشین با توجه به حد   

  .گردیده استجدول ذیل ارائه 

   تعیین حداقل فضاهاي کاري واحد تولید دستگاه علوفه بر-17جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 

  متر مربع
هزینه ساخت واحد متر 

  )ریال(مربع 
   میلیون ریال–هزینه کل 

  935  1،700،000  430  سالن تولید  1
  165  1،500،000  110  انبارها  2
  140  2،000،000  70  ساختمان پشتیبانی تولید  3
  175  2،500،000  70   خدماتی–اداري   4
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۳۲ صفحه

  60  1،500،000  40  سایر  5
  1475  -  720  جمع کل

  

  حداقل ماشین آالت مورد نیاز-4-1-5

 بـراي یـک واحـد    ذیـل ائه شـده در جـدول   ر االتآ  ماشین،با توجه به فرایند تولید تعریف شده 

  . مورد نیاز است دستگاه علوفه بريدیتول

  

  دستگاه علوفه بر حداقل ماشین آالت مورد نیاز یک واحد تولید -18جدول شماره 

  تعداد  منبع تامین  شرح ماشین آالت  ردیف
  قیمت واحد

  )ریال(
  قیمت کل

  )میلیون ریال(
  25  25،000،000  1 داخل ن جوشیماش  1
  45  45,000,000  1 داخل   تن10ماشین پرس هیدرولیک   2
  100  100،000،000  1 داخل  ماشین تراش  3
  13  6،500،000  2 داخل  سنگ فرز  4
  60  60،000،000  1 داخل  ماشین دریل  5
  7،5  7،500،000  1 داخل  اره لنگ  6
  10  10،000،000  - داخل  یلوازم کارگاه  7
  6،5  6،500،000  1  داخل  نیوتی گیچیق  8

  267  جمع کل
  

  

  

  

   تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مورد نیاز-5-1-5

 مـورد   ذیل ارائه شده در جدول      آالت، تجهیزات و فضاهاي کاري، تأسیسات       براساس ماشین 

  :نیاز طرح خواهد بود
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۳۳ صفحه

  

  

  

  د دستگاه علوفه بری واحد تولسات مورد نیازی تجهیزات و تاس-19جدول شماره 

  )میلیون ریال(هزینه   شرح  د نیازتأسیسات مور  ردیف

  40    به همراه کلیه تجهیزات الزمkw 40  توان   برق  1
  11  به همراه تجهیزات جانبی  کمپرسور  2
  30  -  آب  3
  80  شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز  سوخت  4
  20  -  تلفن و ارتباطات  5

  50  -  تأسیسات گرمایش و سرمایش  6

  ون ریال       میلی231جمع کل       

  

  

   وسایط نقلیه-6-1-5

هاي جاري واحد صنعتی نیاز به یک دسـتگاه وانـت نیـسان        به منظور اجراي عملیات و فعالیت     

  . میلیون ریال خواهد بود250و یک دستگاه خودروي سواري است که هزینه تأمین آنها معادل 

  

   وسایل اداري و خدماتی-7-1-5
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۳۴ صفحه

هـا و غیـره و    تر و متعلقـات، مبلمـان اداري، فایـل     وسایل اداري شـامل میزهـاي کـار، کـامپیو         

وسایل خدماتی نیز مانند وسـایل حمـل و نقـل دسـتی، وسـایل آبدارخانـه و آشـپزخانه و امـور                   

  . میلیون ریال برآورد شده است50هاي تأمین این وسایل معادل  باشد که هزینه رفاهی می

  

  

  

  برداري هاي قبل از بهره هزینه -8-1-5

برداري شامل هزینه مطالعات اولیه و پیش مهندسی، ثبت شـرکت، اخـذ             از بهره  هاي قبل   هزینه

 میلیـون  100هاي آن معـادل   ها و بازدیدها و غیره خواهد بود که هزینه         تسهیالت بانکی، مسافرت  

  .ریال برآورد می گردد

  

    نشدهیپیش بینهاي   هزینه-9-1-5

 گـردد کـه   یثابت لحاظ م هیکل سرما نشده در حاضر معادل پنج درصد یهاي پیش بین هزینه

  .خواهد بود میلیون ریال   141معادل 
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۳۵ صفحه

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-2-5

حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي، ظرفیتی است که در آن درآمـدهاي حاصـل عـالوه             

 از. نمایـد گـذار ایجـاد    ها، حداقل سود قابل قبول را نیـز بـراي سـرمایه         دهی کلیه هزینه    بر پوشش 

گـردد کـه در اینجـا ابتـدا پـیش       اینرو با نگرش فوق، حداقل ظرفیت اقتـصادي طـرح بـرآورد مـی          

هاي تعیین ظرفیت اقتصادي شرح مختصري داده شده و سپس با استناد بـر آنهـا، حـداقل                 فرض

  .ظرفیت ارائه خواهد شد

  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •

تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محـصوالت            نقطه سربسر تولید، میزان تولیدي است کـه         

هـا   دهد و به عبارت دیگر در نقطه سربسر تولید هزینـه  هاي طرح را پوشش می     تولیدي تنها هزینه  

بنابراین ظرفیت تولیـد اقتـصادي الزم اسـت بـاالتر از نقطـه سربـسر           . باشد  مساوي درآمدها می  

  .باشد

  رلحاظ کردن حداقل سود مورد انتظا •

+ سرمایه ثابـت   (گذاري کل آن      نتظار یک طرح اقتصادي تابع حجم سرمایه      حداقل سود مورد ا   

نرخ سود مورد انتظار عموماً براساس نـرخ بهـره تـسهیالت بـانکی       . باشد  می) سرمایه در گردش  

بنـابراین عمومـاً سـود مـورد     .  درصـد اسـت      14در کشور ما سود بانکی معادل       . شود  تعیین می 

ار گـذ  سـرمایه د  یـ  را عا  نـرخ بهـره بـانکی     ش از   ی بـ  ي مقدار ه  شود ک   انتظار طرح طوري تعیین می    

  .نماید

با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیـه و تحلیـل هـاي الزم، حـداقل ظرفیـت اقتـصادي             

  .دستگاه پیشنهاد شده است 600طرح 
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۳۶ صفحه

  

   و محل تامین آن برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه-6

  د اولیه عمده معرفی نوع و میزان موا-1-6

  . مواد اولیه عمده مصرفی در تولید آورده شده استذیل در جدول
  

  د دستگاه علوفه بری واحد تول معرفی مواد اولیه عمده مصرفی طرح-20جدول شماره 

  مصرف ساالنه  شرح  ردیف
  )عدد(3600  غه برشیت  1
    تن65  8ورق  2
   تن26  15ورق  3
   تن7  10ینبش  4

  غه برشینه سه ت هر استوا-دو استوانه

 

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

  . شودین می تامیاز از بازار داخلیه مورد نیه مواد اولیکل

  

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-3-6

  .ده استی ارائه گردذیل، در جدول هیمواد اولانه یشرح مقدار و ارزش سال

   د دستگاه علوفه بریل واحد تو هزینه تأمین مواد اولیه-21جدول شماره 

  شرح مواد مصرفی  ردیف
میزان مصرف 

  ساالنه 
 خرید هر  متوسطقیمت

  )ریال( کیلو مواد 

هزینه کل 
  سالیانه

  )میلیون ریال (
  3,000  )هر شش عدد(5,000,000  )عدد(3600  غه برشیت  1
  468  7200    تن65  8ورق  2
  192  7400   تن26  15ورق  3
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  49  7000   تن7  10ینبش  5
  171  -------  -----  ریسا  6

  3880  جمع کل
  

  

بررسی تحوالت اساسی در روند تـأمین اقـالم عمـده مـورد نیـاز در گذشـته و آینـده             -4-6

  فوالد

هـا و شـرایط تحویـل آن را نیـز شـرایط       فوالد یک کاالي استراتژیک در جهان است که قیمـت        

هاي جهـانی اسـت البتـه بـه      قیمتها کامالً تحت تأثیر       در کشور ما نیز قیمت    . کند  تعیین می  جهانی

باشـند کـه ایـن     لحاظ تأمین باید گفت که کارخانجات متعددي در کـشور تولیـد کننـده فـوالد مـی      

هـا   کنند ولی در هـر صـورت قیمـت    کارخانجات از مواد اولیه داخلی و بعضاً وارداتی استفاده می  

انی ایـن مـاده مهـم آورده    در جدول زیر روند تغییرات قیمت جهـ     . باشد  هاي جهانی می    تابع قیمت 

  .شده است

   روند تغییرات قیمت جهانی فوالد خام-22جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

  610  568  486  404  395  350   دالر بر تن–ها  قیمت
  7,4  16,8  20,2  2,2  12,8  -  درصد تغییرات نسبت به سال قبل

  

ورد بررسی قرار گیرد بـه نمـودار زیـر خـواهیم            در صورتی که روند تغییرات قیمت جهانی م       

  :رسید
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مطالعـه همـواره    هاي مـورد  دهد قیمت جهانی فوالد در سال به طوري که نمودار باال نشان می  

این تغییرات به کشور ما هم کـشیده شـده و عرضـه کننـدگان همـواره       . حال تغییر بوده است    در

شـود   بینـی مـی   دهند و لذا در آینـده نیـز پـیش            را بر پایه قیمت جهانی قرار می       قیمت فروش خود  

  .همین روند ادامه داشته باشد
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   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

  :گیرد انتخاب محل اجراي یک طرح تولیدي عموماً براساس معیارهاي زیر صورت می

o بازارهاي فروش محصوالت  
o یهبازارهاي تأمین مواد اول  
o دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي   
o امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح 

o هاي خاص دولتی حمایت  
  .یابی اجراي طرح انجام خواهد گردید در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهاي فوق، مکان

  

   بازارهاي فروش محصول-1-7

تـرین    ي نزدیـک یابی هر طـرح تولیـدي، انتخـاب محلـی اسـت کـه دارا       یکی از معیارهاي مکان 

       بازار فروش قطعات تولیدي طـرح را مـی تـوانیم کلیـه    . فاصله با بازارهاي محصوالت طرح باشد 

    بنابراین محـل اجـراي طـرح هـم مـی توانـد یکـی از       .  کشور معرفی نمائیم  ياستان هاي کشاورز  

  . کشور باشدياستان هاي کشاورز

  

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

اسـت کـه از اسـتان تهـران قابـل      ... ، تـسمه و  یفی طرح، انواع ورق هـا، نبـش   ماده اولیه مصر  

توانـد بـه عنـوان     بنابراین از نظر بازار تأمین مواد اولیه اسـتان فـوق الـذکر مـی    . تامین می باشد   

  .محل اجراي طرح پیشنهاد گردد
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۴۰ صفحه

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

. باشـد   برق، آب، ارتباطات ، نیروي انسانی و غیـره مـی    هر طرح تولیدي نیازمند مواردي مانند     

هاي فوق در سطح نیاز طرح در نقـاط مختلـف     در مورد طرح حاضر از آنجایی که کلیه نیازمندي 

  .کشور قابل تأمین است لذا محدودیت خاصی به لحاظ انتخاب محل وجود ندارد

  

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

توان بـه راههـاي ارتبـاطی، شـبکه بـرق سراسـري، فاضـالب و          ایی می از جمله امکانات زیربن   

توان گفت که محدودیت و حـساسیت         غیره اشاره کرد که در طرح حاضر در سطح نیاز طرح، می           

  .خاصی در انتخاب محل اجراي طرح وجود ندارد

ارائـه شـده     ذیـل  یابی، محل اجراي مناسب اجراي طرح در جـدول          بندي مطالعات مکان    با جمع 

  .است

  

  د دستگاه علوفه بری واحد تول خالصه مکان یابی اجراي طرح– 23جدول شماره 

  محل پیشنهادي اجراي طرح  یابی معیارهاي مکان

   کشوريهاي کشاورز استان  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت

   تهران استان  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه
  هاي کشور کلیه استان  حهاي دیگر طر احتیاجات و نیازمندي

  هاي کشور کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
  هاي کشور کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

  هاي کشور کلیه استان  هاي خاص دولتی حمایت
 .گـردد   کشور انتخاب يهاي پیشنهادي، مکان اجراي طرح می تواند کلیه استان هاي کشاورز     با ارزیابی محل  

  ) مارندران- فارس- خوزستان-کردستان(
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۴۱ صفحه

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

 نیروي انـسانی اسـت کـه شـرح        ي، طرح حاضر نیازمند تعداد    با توجه به الزامات کسب و کار      

  .ده استیارائه گردذیل آن در جدول 

  

  لوفه برد دستگاه عیواحد تول  نیروي انسانی الزم طرح-24جدول شماره 

   نفر-تعداد   هاي الزم تخصص

  1  کارشناس فنی

  1  کارشناس فروش

  3  تکنسین فنی

  6  کارگر فنی ماهر

  1  کارمند اداري
                نفر12جمع             
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   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

   برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-1-9

آالت و تأسیـسات و همچنـین نیـاز           مورد نیاز طـرح بـا توجـه بـه مـصرف ماشـین             توان برق   

این توان برق به راحتـی از شـبکه بـرق    .  است برآورد شده40kw، ها و غیره روشنایی ساختمان 

هزینه خریـد انـشعاب و تجهیـزات انتقـال          . سراسري کشور و در کلیه استان ها قابل تأمین است         

  .گردد آورد می میلیون ریال بر40برق معادل 

   برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-2-9

در طرح حاضر آب صرفاً جهت نیازهاي بهداشتی و آشامیدنی کارکنـان آن و همچنـین بـراي     

آبیاري فضاي سبز مورد نیاز خواهد بود که با توجه به تعداد کارکنـان حجـم مـصرف سـالیانه                    

 1کـشی شـهرك صـنعتی     آب از طریق شبکه لوله     متر مکعب برآورد می گردد که این میزان        1200

  .  میلیون ریال برآورد شده است30محل اجراي طرح قابل تأمین است که هزینه آن معادل 

   برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-3-9

بهتـرین  . سوخت در طرح حاضر براي مصرف گرمایش مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت               

کـشی   هـا داراي لولـه        ، گاز شهري است ولی نظر بر اینکه برخـی شـهرك           سوخت پیشنهادي طرح  

گاز بوده ولی برخی دیگر فاقد آن هستند از اینرو در طرح حاضـر گازوئیـل بـه عنـوان سـوخت                     

کـشی   انتخاب شده است ولی در صورتی که محل نهایی انتخاب شده براي اجـراي طـرح از لولـه           

ولـی در حـال حاضـر بـا فـرض           . ویت خواهـد داشـت    گاز شهري برخوردار باشد انتخاب آن اول      

توان گفـت کـه هزینـه تـأمین آن کـه شـامل تانـک سـوخت          انتخاب گازوئیل به عنوان سوخت می   

  . گردد  میلیون ریال برآورد می80باشد که معادل  هاي آن می کشی  لیتري و لوله20,000

                                                
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 1
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۴۳ صفحه

  ن برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آ-4-9

باشـد و از   طرح حاضر نیازمند دو خط تلفن ، یک خط فـاکس و یـک خـط بـراي اینترنـت مـی                    

آنجایی که محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است لـذا امکـان تـأمین آن از شـهرك           

  . گردد  میلیون ریال برآورد می20محل اجرا به راحتی وجود خواهد داشت که هزینه آن معادل 

  ات زیربنایی مورد نیاز برآورد امکان-5-9

  راه ×

  :توان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد  طرح به راه را می نیازمندي

  هاي حامل مواد اولیه و محصول عبور و مرور کامیون ±

مواد اولیه مـصرفی طـرح بـه وسـیله کـامیون و تریلـی بـه محـل اجـراي طـرح وارد شـده و                 

از اینـرو  . ار مـصرف حمـل خواهـد شـد    محصوالت تولیدي نیز به وسیله همـین وسـایل بـه بـاز           

راههاي ارتباطی مناسب حرکت این وسایل نقلیه الزم است در محل اجـراي طـرح وجـود داشـته                 

  .شدبا

  نعبور و مرور کارکنا ±

بوس به محل اجراي طرح رفت و آمـد خواهنـد             کارکنان به وسیله خودروهاي سواري و مینی      

  . ارتباطی مناسب آن باشدکرد که الزم است محل اجراي طرح داراي امکانات

  رآهن، فرودگاه و بند سایر امکانات مانند راه ±

به جز امکانات مناسب براي تردد کامیون و خودروهاي سواري، امکانات دیگـري بـراي طـرح     

  .باشد مورد نیاز نمی
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۴۴ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

هـاي پنجـساله اول و       ر برنامه توسعه مکانیزاسیون کشاورزي همراه با پیشرفت تکنولوژي د       

        دوم به عنوان یک ضرورت براي افزایش تولید محصوالت کشاورزي مد نظر سیاست گـزاران و             

هاي اجرائـی برنامـه اول بـا بکـارگیري تعـدادي از          ه در طی سال   کبرنامه ریزان قرار گرفت، چنان    

 کیفـی محـصوالت      تحـولی چـشمگیر در افـزایش کمـی و          يادوات خاك ورز  ادوات خاص بویژه    

 . بوجود آوردیزراع

هـاي جدیـد در اقـصی نقـاط کـشور        آوري و کـاربرد ماشـین      در برنامه دوم اسـتفاده از فـن       

  .کشیده شد

 هـدف توسـعه مکانیزاسـیون    ،)1378-83(در برنامه پنجساله سوم مکانیزاسیون کـشاورزي   

 زراعـی و بـاغی بـود    افزایش کاربرد ماشین و ادوات در عملیات مراحل مختلف تولید محصوالت  

هاي موجود، سعی شد که با اتخاذ تدابیر الزم و در جهـت هـم سـوئی بـا      و با توجه به محدودیت 

هاي دولت خدمتگزار، به موازات کاهش بـار تـصدي دولـت، حـداکثر اسـتفاده ممکـن از                    سیاست

  .وري به عمل آید هاي موجود از طریق افزایش بهره امکانات و توانائی

ها و ادوات با اتکاء به تولیدات ساخت داخـل کـشور،         هاي انجام شده ماشین    یمطابق پیش بین  

 و در ت سیستم بانکی تـأمین و توزیـع شـد     عمدتاً از منابع بخش خصوصی با استفاده از تسهیال        

  .ئه گردیداهاي راهبردي الزم ار این خصوص سیاست

قـد و بررسـی قـرار    ، وضعیت اسـفبار و بحرانـی تولیـد مـورد ن       چهارمطول دوره برنامه    در  

کشاورزي بـه مراجـع ذیـصالح اعـالم و ضـرورت بـرون         جهاد  گرفت و مراتب از طریق وزارت       

بـه طـور کلـی    . رفت از این مشکل بعنوان پیش شرط تحقق اهداف پیش بینی شده معرفی گردیـد              
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 توسـعه   چهـارم ها و اقداماتی کـه در جهـت تحقـق اهـداف برنامـه پنجـساله                  رئوس اهم سیاست  

  :باشد  میلیذون کشاورزي پیش بینی گردیده است، به شرح مندرج مکانیزاسی

هـا و ادوات کـشاورزي بـه        تغییر نقش و فعالیت دولت در امر تأمین، تولید و توزیع ماشین            -

گـذاري   ایفاي نقش هدایتی و نظارتی و حذف انحصارات و اصالح مقـررات و حمایـت از سـرمایه      

  .ورزيها و ادوات کشا در تولید و ساخت ماشین

  .هاي موجود وري از ظرفیت  توسعه مکانیزاسیون کشاورزي مناسب و افزایش بهره-

  .هاي خدمات مکانیزاسیون کشاورزي  حمایت از توسعه تشکل-

  .ها و ادوات کشاورزي بران ماشینرهاي ترویجی کا  توسعه آموزش-
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  احدهاي جدیداحدهاي جدیدبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث وبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث و  تجزیه و تحلیل و ارائه جمعتجزیه و تحلیل و ارائه جمع--1111

دهـد، بـازار از حجـم قابـل تـوجهی کمبـود               نشان مـی   دستگاه علوفه بر  مطالعات بازار تولید    

اکنـون   البتـه هـم  . باشـد  برخوردار است و لذا ایجاد واحدهاي جدید در این عرصه توجیه پذیر می        

لیـد  گردد در صـورت تو    بینی می   گردد که پیش    کمبود موجود در بازار از طریق واردات تأمین می        

داخل این قطعات، به علت کاهش قیمت تمام شده و همچنین افـزایش قابلیـت دسترسـی، تولیـدات          

  .داخل جایگزین واردات گردد

از .   قـرار دارد يون کـشاورز یزاسـ یگـذاري دولـت بـراي توسـعه مکان          از طرف دیگر سیاست   

از نگـاه   . تاینرو ایجاد واحدهاي جدید به لحاظ قابلیـت فـروش توجیـه پـذیر ارزیـابی شـده اسـ                   

 600 دسـتگاه علوفـه بـر   توان گفت که حداقل ظرفیـت اقتـصادي یـک واحـد تولیـد          ظرفیت نیز می  

 میلیـون ریـال و   2962دستگاه  در سال باید انتخاب شود که تحت آن حجم سرمایه ثابت معـادل     

  4379گــذاري معــادل    میلیــون ریــال و در نهایــت جمــع کــل ســرمایه1417ســرمایه در گــردش 

هاي فوق طوري انتخاب شده اسـت کـه    گذاري یال خواهد بود که ظرفیت و حجم سرمایه میلیون ر 

دهـد، سـود معقـولی نیـز نـصیب            هـاي خـود را پوشـش مـی          طرح عـالوه بـر اینکـه کلیـه هزینـه          

  .گذار خواهد نمود سرمایه

گـذار اسـت کـه فهرسـت آن ذیـالً ارائـه شـده           هایی نیز متوجه سرمایه     در طرح حاضر ریسک   

  :است

ــ -1 ــنعت تولکیفی ــت در ص ــشاورزی ــی دارد  يد ادوات ک ــسیار مهم ــش ب ــرو .  نق از این

 الزم را در واحد صنعتی خود ایجاد و همـواره در توسـعه              یفنگذار باید توان      سرمایه

  .آن کوشش نماید



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید دستگاه علف بر 
    1386 هریورش

 

۴۷ صفحه

هـاي در   هاي  زیادي به عنوان طـرح  همانطوري که در گزارش نیز ذکر شده است طرح     -2

هـاي فـوق      پیشرفت فیزیکی بخش عمده از طرح      حال ایجاد وجود دارد که به علت عدم       

بنـابراین احتمـال ورود ایـن       . از لحاظ کردن قابلیت تولید آنها صرف نظر شـده اسـت           

از اینرو در مجمـوع تولیدکننـده الزم اسـت داراي          . ها به عرصه تولید وجود دارد       طرح

خـود و  نگرش رقابتی باشد تا به واسطه آن قابلیت ایجاد مزیت رقابتی در محصوالت            

 . کاهش خطرات ریسک هاي احتمالی بنماید 

 :صنعت امکان ایجاد آنها وجود دارد به شرح زیر استاین عوامل مزیت رقابتی که در 

o  ایجاد شراکت تجاريJoint Venture با یک شرکت صاحب نام جهانی   

o هاي رقابتی در محصوالت تولیدي ایجاد قیمت  

o متنوع سازي محصوالت تولیدي  

o ي و مشتري مداريفروش اعتبار  

o        شناخت نیازهاي اساسی بـازار و مـشتریان و حرکـت در راسـتاي اعمـال آن در

  فرایند تولید
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