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  خالصه طرح
  

  کیک غالت حجیم شده  نام محصول
  تن150  ظرفیت پیشنهادی طرح

  ، برنج ، روغن مایع و جامدذرت ، گندم   مواد اولیه
  انواع پودر بیسکویت ، بسته بندیانواع شکالت ، 

   نفر24  اشتغال زایی
  متر مربع4000  زمین مورد نیاز

   متر مربع100  اداری
   متر مربع1500  سالن تولید

   متر مربع250  انبار مواد اولیه
   متر مربع250  انبار محصول

  ع متر مرب25  آشپزخانه 
  مترمربع50  رخت کن و نماز خانه

   متر مربع100  سرویس ها 

  زیر بنا

   متر مربع100  ساختمان نگهبانی
  15,848,800  )هزار ریال(سرمایه ثابت 

  1,634,996  )هزارریال(سرمایه در گردش
  120,000  )متر مکعب( مصرف ساالنه آب 

  480,000  )مصرف ساالنه برق کیلو وات بر ساعت
  تمصرف ساالنه سوخ  630,000  )متر مکعب( گاز

  9,000  )لیتر(بنزین
   تربت حیدریه و قوچان،یشابور ،تربت جام ،فریمان   محل پیشنهادی برای احداث طرح
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 : معرفی محصول 

  تعریف

هستند که گیاهان علفی تک لپه ای بوده و دانه  )گرامینه ها(در واقع گونه ای از خانواده گندمیان  غالت

گیاهانی یک ساله هستند، یعنی چرخه ی زنـدگی خـود را در    غالت. های ریز آنها، مصرف خوراکی دارد

   .رسانند ل زراعی به پایان مییک فص

کشت شـده و در اواسـط تـا     بهار و اوایل پاییز در فصل) گندم، جو و چاودار(گونه های سردسیری غالت 

نیز ) برنج، ذرت، ذرت خوشه ای و ارزن(گرمسیری غالت  گونه های. هم برداشت می شوند تابستان اواخر

وایل تابستان کشت شده و اواخر تابستان یـا اوایـل پـاییز    اواخر بهار یا ا با توجه به شرایط آب و هوایی در

  .شوند هم برداشت می

  تاریخچه

باستان شناسـان  . دبشر نقش حیاتی ایفا می کنن غذای هزاران سال است که این گونه گیاهان، در تأمین

انسان، دالیلی به دست آورنـد کـه نـشان     های قدیمی مراکز سکونت جوامع ابتدایی توانسته اند از ویرانه

 غالت در تمدن های اولیه بشری هم کشت مـی شـده انـد و بـرای مثـال، گنـدم در سـرزمین        می دهد

   .حاصلخیز بین النهرین به عمل می آمده است

شواهد به دست آمـده  . را تشکیل می دهد ایران و سوریه ،عراق ترکیه، امروزه بخش هایی از النهرین بین

در ایـن ناحیـه گنـدم     ریخانسان ما قبل تـا  میالد،  سال قبل از10,000 تا 16,000نشان می دهد که در 

   .می کرده است تولید

مثالً برنج . پیدایش آن نقش داشته اند همچنین هر جا که جامعه ای تشکیل شده، یکی از انواع غالت در

  .و ذرت هـم در تـشکیل جوامـع آفریقـایی مـؤثر بـوده انـد        چـین  در تشکیل جوامـع نخـستین کـشور   
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  انواع غالت

  .و هوای خنک در فصل رشد، آب و هوای گرم و خشک در فصل برداشت نیاز دارد آب به :گندم •

 ماه از فصل 6 تا 4میانگین دما در . و بارندگی در کشت این گیاه ضروری است آبیاری :برنج •

  .درجه سانتی گراد یا باالتر باشد 21 زراعی باید

 این گیاه معموالً در آمریکای شمالی و. به آب و هوای گرم با رطوبت کافی نیازمند است :ذرت •

  .جنوبی و همچنین آفریقا کشت می شود

جو مطمئن ترین غالت در شرایط شوری . به آب و هوای خنک در فصل رشد نیاز دارد :جو •

به رشد در آنها نیست  جو در زمین هایی که گندم قادر. است زمستان خشکی یا سرمای خاک،

  .هم پرورش می یابد

است و در خاک های غیر حاصلخیز هم رشد  از پر محصول ترین غالت در شرایط خشک :ارزن •

  .غذایی مهمی برای انسان و دام می باشد این ماده در آسیا و آفریقا، ماده. می کند

ماده  در سراسر دنیا از این. محسوب می شد اسکاتلند سابقاً خوراک اصلی مردم :جو دوسر •

  .هم استفاده می نمودندغذایی به عنوان خوراک دام 

در آب و . نسبت به شرایط سخت آب و هوایی است از سازگارترین غالت: یا گندم سیاه چاودار •

  .هوای سرد کشت می شود
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  اهمیت امروزی غالت

درصد غذای مردم از غالت تأمین می  80در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، بیش از  •

 درصد بوده و در ایاالت متحده آمریکا 55 تا 45مردمان اروپایی  غذای درسهم غالت . گردد

  .می باشد  درصد30 تا 20تقریباً 

اشغال نموده  غالت ان را درصد سطح زیر کشت یک میلیارد هکتاری جه70امروزه نزدیک به  •

آسیا به طور مستقیم از غالت تأمین می  تقریباً نیمی از کل نیازهای غذایی انسان به ویژه در. اند

  .گردد

... و شیر ،مرغ تخم ،گوشت دیگر فراورده های غذایی از جمله همچنین تولید غالت در مقایسه با •

می  میلیون تن یک میلیارد و هفتصد تولید ساالنه غالت در جهان، بیش از. بسیار بیشتر است

سه محصول مهم هستند که هر کدام تقریباً یک چهارم تولید ساالنه  ذرت و برنج ،گندم .باشد

  .دهند غالت را تشکیل می

معموالً در زمین هایی  این غله. برنج، غذای عمده و روزمره مردم نواحی گرم و مرطوب است •

  .آب نمود -تولید می شود که بتوان آنها را در برخی فصول سال غرقاب یا گل

در مناطقی که  ن غله ای سازگار، عمدتاً در زمین های چمن طبیعی و همچنینگندم به عنوا

که در نواحی  گندم از غالتی است. آب و هوا برای کشت ذرت مناسب نیست، به عمل می آید

به طوریکه  این غله در سراسر جهان در فصول مختلفی کشت می شود،. سرد هم کشت می شود

  .ز نقاط جهان در حال برداشت می باشددر هر ماه از سال، گندم در یکی ا

زراعت  ذرت هم به عنوان یک گیاه گرمسیری، در مناطقی که رطوبت و حرارت کافی در فصل •

 فراهم باشد، رشد می نماید
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  ارزش غذایی غالت

 رژیم در کشورهای در حال توسعه، این دسته مواد تمام. برای انسان هستند انرژی غالت منبع •

 و انواع معدنی مواد ،چربی ،پروتئین ،کربن هیدرات غالت حاوی. ر بر می گیرندرا د غذایی

مواد  نگهداری و تهیه، ممکن است بخشی از هستند که البته ضمن مراحل مختلف ویتامین

  .مذکور از بین برود مغذی

میزان . انسان می باشد تغذیه نام دارد، منبع خوبی برای گندمه یا کاریوپس غالت که دانه •

برنج صیقل ) جمله تیامین از(میزان ویتامین های ضروری . پروتئین برنج از گندم کمتر است

خود دارای ویتامین های مختلفی  سبوس اشد، چونکمتر می ب قهوه ای داده شده هم از برنج

  .در مرحله ی صیقل دهی از برنج جدا می گردد است که

محسوب  غذای کاملی وجود همه ی موادی که ذکر شد، غالت البته به خاطر داشته باشید که با •

متعادل و کامل محسوب  غذایی رژیم به تنهایی نمی تواند یک مصرف این مواد. نمی شوند

همچنین ویتامین موجود در آنها  میزان پروتئین و در واقع اسیدهای آمینه غالت و. گردد

گرم پروتئین مورد نیاز خود را تنها از  80 تا 65بتواند برای این که یک فرد بالغ . محدود است

از این دسته مواد بخورد که در عوض، به دلیل  طریق غالت تأمین کند، باید مقدار بسیار زیادی

بسیاری از پروتئین های . شود چاق هستند، فرد ممکن است کربن هیدرات این که غالت حاوی

تنهایی در رژیم غذایی  کافی ندارند نمی توانند به نهاسیدهای آمی گیاهی به همین دلیل که

 و سبزیجات پروتئین های حیوانی و افراد مورد استفاده قرار گیرند، بلکه در کنار آنها باید از

حیوانی که از انواع حیوانات تأمین می شوند، خود  البته پروتئین های. هم استفاده نمود حبوبات

و غالت، به عنوان  گیاهان چون اغلب از انواع. هستند غالتمتکی بر منابع گیاهی و از جمله 

  .خوراک دام استفاده می شود

غالتی با پروتئین هایی که اسیدهای کنند تا با اصالح نباتات،  امروزه مهندسین ژنتیک سعی می •

 مقدار دو اسید آمینه ضروری به نام های. داشته باشند، تولید نمایند آمینه ی ضروری بیشتری
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اصالح نباتات تالش می کنند غالتی  در غالت کم است و تمام متخصصین ایزولوسین و لیسین

  .لید نمایندباشند را تو که میزان بیشتری از این دو نوع اسید آمینه داشته

استفاده از دانه کامل . عرضه می کنند نشاسته خود را به صورت انرژی غالت بیشترین شکل •

از برنج به صورت پخته . ضروری می باشد غالت، منبع خوبی برای فیبر گیاهی و اسیدهای چرب

گندم یکی . می کنند آرد برای استفاده تبدیل به معموالً غالت را. استفاده می شود آرد برنج یا

 ،نان آرد شده در تهیه ی از انواع غالت. از این غالت است که بیشتر آرد آن به کار می رود

 شاه ،زمینی سیب البته آرد را گاهی از. استفاده می کنند... و وچهکل پیراشکی، ،دسر پاستا،

  .هم تهیه می کنند... ، حبوبات وبلوط
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  آب و هوای مناسب برای رشد غالت
رشد، میزان عملکرد و همچنین کیفیت محصول را تحت  عوامل مختلف آب و هوایی قادرند طرز •

اقتصادی هر نوع غله در هر ناحیه، کامالً تابع شرایط آب و هوایی  ین تولیدبنابرا. تأثیر قرار دهند

چاودار که به دلیل کوچک بودن بوته شان، غالت کوچک نام می گیرند،  گندم، جو و. می باشد

برنج  .هم کشت می شوند دیم  میلیمتر نیاز دارند و به صورت1300تا  300 به بارندگی سالیانه

 معموالً برنج در نواحی که ساالنه نزدیک. نیاز دارد) یا آبیاری کافی(کافی و بارندگی  به حرارت

 ذرت هم با این که یک گیاه.  میلیمتر یا بیشتر بارندگی دارند کشت می شود1000به 

  متری از سطح3000گرمسیری است در آب و هوا و ارتفاعات مختلف از نواحی پست تا ارتفاع 

  .کشت می گردد دریا

گندم از . سیبری هم کاشت جو از همه ی غالت مقاوم تر است و می توان آن را حتی در کشور •

   .همه ی غالت رایج تر است

در نواحی بلند و خنک کوهستانی می نواحی گرمسیری، البته  معموالً گیاهان سردسیری را در •

کشاورزان می توانند به دلیل شرایط مساعد و خنکی کوهستان های  کارند که در این صورت،

  .چند بار غالت بکارند نواحی گرمسیر، هر ساله

معتدلی دارند می کارند و  غالت گرمسیری را در نواحی پست گرمسیری که آب و هوای •

هایی که سرما و یخبندان   در نواحی معتدل، البته در فصلهمچنین می توان این غالت را

  .دارند معموالً این دسته انواع بهاره و زمستانی. نباشد کشت نمود
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  ساختمان دانه غالت

دانه  این. خشکی است که اصطالحاً به آن گندمه و به زبان عامیانه دانه یا غله می گویند میوه دانه غالت،

همچنین دو قسمت به نـام   می نامند و پریکارپ دارای چندین الیه خارجی بوده که خارجی ترین الیه را

را  سـبوس  کـه در مجمـوع   آلـورون  دانـه و الیـه   غشای تخمدان، پوسـت . دارد گیاهک و آندوسپرم های

حتی گاهی گیاهک را هم از دانـه جـدا   . از غالت جدا می شوند تشکیل می دهند، در مرحله ی تهیه آرد

سبوسی که گیاهـک داشـته باشـد، پـروتئین بیـشتری نـسبت بـه        . نمایند نموده و با سبوس مخلوط می

آردی که در . تچون پروتئین گیاهک از هر قسمت دیگری در دانه بیشتر اس. دارد آندوسپرم نشاسته ای

تهیـه آن   آرد سفید، کـه بـرای   از تمام قسمت های دانه غالت استفاده نموده باشند نسبت به تهیه ی آن

   .بیشتری می باشد مواد مغذی سبوس و گیاهک را جدا نموده اند دارای
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  مراحل رشد غالت

، ساقه رفتن، تـشکیل گـل و تـشکیل    روزت دوره رشد غالت شامل مراحل جوانه زنی، پنجه زنی، تشکیل

  :در اینجا توضیح می دهیم میوه است که هر کدام از این مراحل را به اختصار

ریشه ی اولیه چندان . شود این مرحله با نفوذ ریشه در پوست دانه و غشای تخمدان آغاز می :جوانه زنی

 شود، در مراحل اولیـه رشـد بـه    هم می پر پشت نیست، اما ریشه های ثانویه که شامل ریشه های نا بجا

بوده و قدرت کافی برای نگه داشتن گیاه در خاک را  وجود خواهند آمد که این ریشه های ثانویه قوی تر

  .دارند

اصلی شروع به رشد نمـود،   ساقه گیاه سطح خاک را شکافت و های برگ پس از آن که اولین :پنجه زنی

 فعال اتصال برگ های پایینی به ساقه، مرحله پنجه زنی آغاز می گردد؛ یعنی جوانه های موجود در محل

  .شده و شروع به رشد می کنند

نمـوده و بلنـد مـی     برگ های گیاه در فاصله ی دو مرحله پنجه زنی و ساقه رفـتن رشـد   :تشکیل روزت

  .را تشکیل روزت می نامند این مرحله. شوند و مجموعه ای برگ را در ابتدای ساقه ایجاد می کنند

  .هم تشکیل می شود ایل این مرحله، گل آذیندر او. در این مرحله ساقه طویل می شود :ساقه رفتن

کردن غـالت معمـوالً    گل .در این مرحله گل آذین بوته از داخل غالف خارج می شود :تشکیل گل آذین

گـل هـای   . غالف است یا بالفاصله پس از تشکیل گل آذین صورت مـی گیـرد   زمانی که گل آذین داخل

 منظور از گل آذین، آرایش گل یا طرز قرار. ود می آیندگرامینه، به صورت گروهی به وج گیاهان خانواده

  .می گویند سنبلچه مجموع چند گلچه که روی محور گل آذین است را. گرفتن گل روی ساقه است

این گونه میوه هـا  . می رسد، غشای تخمدان نازک شده و به پوست دانه می چسبد میوه زمانی که :میوه

 دانه بعضی غالت حتی پس از برداشت هم داخل غـالف . گویند، مثل دانه گندم، ذرت و چاودار را گندمه

  .باقی می ماند، مثل برنج و جو

 
  

 



 کیک غالت حجیم شده

١٣ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  برداشت محصول

دیرتر از موقع محصول، موجب کاسـته شـدن    زودتر یابرداشت . برداشت غالت باید به موقع صورت گیرد

ریز، سبب ریزش دانه، خوابیدگی یا شکستن بوتـه هـا    تأخیر در برداشت غالت دانه. کیفیت آن می شود

برداشت زود هنگام محصول هـم موجـب پـایین    . گردد و باالخره کاهش میزان ماده خشک می مزرعه در

   .آمدن کیفیت غالت می گردد

همچنین دانـه   . تا زمان رسیدن دانه افزایش می یابد، ولی پس از آن رو به کاهش می گذارددانه ها وزن

بیشتر در معرض آسـیب هـای    های نارسی که زود هنگام برداشت می شوند، چه در مزرعه و چه در انبار

 اسـت  مناسب برای برداشت دانه، مـوقعی  زمان. از جمله کپک زدگی قرار می گیرند آفات ناشی از گرما و

در  . درصـد رسـیده باشـد   18رطوبـت آن هـم بـه     که آندوسپرم دانه های غـالت سـفت شـده و میـزان    

. اسـتفاده مـی شـود    کمباین تنها از وسایل مکانیکی همچون کشورهای توسعه یافته برای دروی محصول

برای برداشـت محـصول    داس اما در کشورهای در حال توسعه از روش های گوناگونی همچون استفاده از

  .استفاده می نمایند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

١٤ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

 نام و کد محصول -1-1
  کیک غالت حجیم شده                  

   موجود برای این محصول تنها کدهای: کد محصول                    

  1531-1634انواع اسنک مغزدار بر پایه غالت                  

  1531-1610)غالت حجیم شده(                 سایر محصوالت بدست آمده از غالت 

  
  

  :  شماره تعرفه گمرکی -2-1
  1904  :تعرفه گمرکی              

  
  
  

   شرایط واردات-3-1
  . می باشد 1346مصوب سال ....  قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و 16ماده ورود موکول به رعایت 

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی و یـا آرایـشی  از از گمـرک بـه هـر شـکل و                           

کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی یا رعایت مقررات عمومی عالوه بـر دارا بـودن گـواهی بهداشـتی و                     

 مصرف از کشور مبدا مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و وارد کننده نیـز مکلـف      قابلیت

است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادیکه برای نگهداری بـه آنهـا اضـافه شـده بـه                      

  .وزارت بهداری تسلیم نماید 

  

  

  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

١٥ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

   بررسی و ارائه استاندارد ملی-4-1
یولوژی  ـ غالت و فرآورده های آن ـ پودر مورد استفاده در پوشـش فــرآورده پـف کـرده        میکروب:عنوان 

   میکروبیولوژی-های آزمون ها وروش  بلغـور و آرد ذرت    ویژگی

ویژگـی هاوروشـهای آزمـون    ـ مورد استفاده درپوشش فراورده پف کرده بلغوروآردذرت   پودر استاندارد   

 کمیتـه ملـی   جلـسه فنی مربوطه تهیه وتدوین شده ودرسی وهشتمین   بوسیله کمیسیون    ،میکروبیولوژی

 3 مـاده    1 بنـد    اسـتناد اینک این استاندارد به     .  شد تصویب  14/10/1381 مورخمیکروبیولوژی  استاندارد

 1371 مصوب بهمن مـاه سـال        ایرانقانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی          

  .شود منتشر میبعنوان استاندارد ملی 

 هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی وجهانی در زمینه صنایع، علوم وخدمات              و حفظ همگامی    برای

 وتکمیل  اصالح ملی ایران درمواقع لزوم تجدید نظرخواهد شد وهرگونه پیشنهادی که برای             استانداردهای

 بـرای مراجعـه بـه       بنـابراین . گرفـت این استاندارد ارائه شود درتجدید نظر بعدی مورد توجه قرار خواهـد             

  . کرداستفاده آنهااستانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر

این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه،درحـد               وتدوین   تهیه   در

ورهای صـنعتی وپیـشرفته    ملـی کـش  واسـتاندارد امکان بین این اسـتاندارد واسـتانداردهای بـین المللـی          

 .هماهنگی ایجاد شود

  :به کاررفته به شرح زیراست  منابع وماخذی که برای تهیه این استاندارد

  »رتذمجاز آلودگی میکروبی فراورده پف کرده بلغوروآرد حد «1373سال  2968 ایران استانداردملی-1

وتحقیقـات   داره کـل اسـتاندارد    اه میکروبیولـوژی    انجـام شـده درآزمایـشگا     مطالعات وتحقیقات   نتایج  -2

  1380،سال صنعتی کرمانشاه

 مقدمه

استفاده درپوشش فراورده پف کرده بلغوروآردذرت ترکیبی است که درکارخانـه هـای فـراورده          مورد پودر

 .رنگ وباالبردن ارزش غذایی محصول بکارمیرود, پف کرده بلغور وآردذرت به عنوان پوشش جهت طعم



 کیک غالت حجیم شده

١٦ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

درداخـل  در بگونه ای است که موادمختلف که درتهیـه ایـن پـودر بکـارمی رود                 فرایندکلی ساخت این پو   

 .رعایت موازین بهداشتی درتهیه این پودر الزامی است لذا.میکسرها مخلوط میشود

 

 بلغـور و   کـرده   پـف  وردهآمیکروبیولوژی ـ غالت وفراورده های آن ـ پودر مورد اسـتفاده در پوشـش فـر     

  ی آزمونها  ـ ویژگی ها و روشآردذرت

  هدف ودامنه کاربرد 1

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها ،نمونه برداری ،بسته بندی ،نشانه گذاری وروش های آزمون                

در این استاندارد   . میکروبیولوژی پودر مورد استفاده در پوشش فراورده پف کرده بلغور و آرد ذرت میباشد             

  .ربرد داردمورد پودرهای تولید داخلی یا وارداتی کا

    مراجع الزامی2

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت بـدین                       

یـا  / ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شـود در مـورد مراجـع دارای تـاریخ چـاپ و                     

رد نیاز نیست معهـذا بهتـر اسـت کـاربران           تجدید نظراصالحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مو         

ذینفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیررا مورد بررسی                

در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تجدیدنظر آخرین چاپ و یا تجدیـد آن مـدارک الزامـی             . قرار دهند 

  .ارجاع داده شده موردنظر است

  : ه از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی استاستفاد

کلـی    روش شـمارش ـ میکروبیولوژی موادغـذایی وخـوراک دام     «1379 سال 5272  ایرانستانداردملیا

  »درجه سلسیوس30میکروارگانیسم ها در 

یون اولیه میکروبیولوژی موادغذایی وخوراک دام ـ تهیه سوسپانس   «1380 سال 356استانداردملی ایران 

  »ورقت های اعشاری برای آزمایشهای میکروبیولوژی 



 کیک غالت حجیم شده

١٧ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

 روش جستجو و شمارش بیشترین تعداد احتمالی اشرشیا کلـی  « 1372سال  2946ستانداردملی ایران ا

  »در مواد غذایی

  » روش جستجو وشمارش کلی فرمها در مواد غذایی« 1375سال  437استاندارد ملی ایران 

بـه  ) کپـک هـا و مخمرهـا      ( روش جـستجوو شـمارش قـارچ هـا           « 1374 سال   997اندارد ملی ایران    است

  » درجه سلسیوس25شمارش پرگنه در 

  »غذایی کننده مواد رعایت اصول بهداشتی در واحد تولید« 1374سال  1836 استاندارد ملی ایران

جوی روش جـست  –میکروبیولـوژی موادغـذایی وخـوراک دام             «  سـال    1194-2استاندارد ملی ایـران     

  »)اورئوس وسایرگونه ها(مثبت واگوالزهای کاستافیلوکوکو

  » روش نمونه برداری شیر و فراورده های آن« 1375سال  326 استاندارد ملی ایران

 ـ ویژگـی   مـواد خـوراکی  پاکت های کاغذی برای بـسته بنـدی    «1381ل سا 2142 ایرانستاندارد ملی ا

   »هاوروش های آزمون

آیـین کاربردروشـهای عمـومی آزمایـشگاههای        –میکروبیولوژی   «1380 سال   2325 ایراناستاندارد ملی   

  » میکروبیولوژی

  »برچسب گذاری موادغذایی  « 1378 سال 4711  ایراناستاندارد ملی

  اصطالحات و تعاریف

  :یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می رود/ در این استاندارد اصطالحات و

عبارت است از بلغور و آرد ذرت که به وسیله دستگاه اکـسترودر              :د ذرت  فراورده پف کرده بلغور و آر      3-1

 .پوشش داده شده باشدسپس پف کرده و، پخته 

ترکیبـی اسـت از مـوادی ماننـد          :فراورده پف کـرده بلغـور و آرد ذرت        پوشش  پودر مورد استفاده در    3-2

آردوپـروتئین  , گلوتن،دیم، کازئینـات سـ     پـودر نـشاسته    ،پودرآب پنیـر  ،  چربی، پودرپنیر  بدون شیرخشک

طعم دهنده های مجـاز  ممکن است از سان ست یلوواز خوراکی   جمنگ  ررنگ های طبیعی و    گیاهی سویا، 

  .طبیعی نیز استفاده شود



 کیک غالت حجیم شده

١٨ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

مخلوطی است که پس از پف کردن فراورده بر روی آن پاشیده می شود و معموالَ ترکیبـی                  : پوشش 3-3 

  .و روغن ونمک  )2 –3طبق بند(است ازپودر

  ی میکروبییژگی هاو

 فـراورده پـف کـرده بلغـور و آرد ذرت بایـد بـا                پوششر مورد استفاده در   دویژگی های میکروبیولوژیک پو   

  . مطابقت داشته باشد 1جدول شماره 

  

  

  ویژگی های میکروبیولوژی پودرمورداستفاده درپوشش فراورده پف کرده بلغوروآردذرت  
  یفرد  آزمون   نمونه یک گرمدرحداکثر مجاز 

104  
10  

  منفی
102  
  منفی

  میکروارگانیسم هاشمارش کلی  
  باکتری های کلیفرم

  اشرشیا کلی
  کپک 

  ستافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبتا

1  
2  
3  
4  
5  

  
   شرایط بهداشتی5

رعایـت اصـول بهداشـتی درواحـدهای         «1374سـال 1836 مفاد استاندارد ملی ایران      درتولید این فراورده  

  .بایدتوسط واحدتولید کننده اجراگردد»یی تولید کننده موادغذا

  نمونه برداری6

روش نمونه برداری شـیر و      «  1375 سال 326نمونه برداری از این فراورده باید طبق استاندارد ملی ایران           

  . انجام گیرد»فرآورده های آن 

   روشهای آزمون 7

  : آماده کردن آزمونه 7-1

میکروبیولـوژی مـواد غـذایی و خـوراک دام ـ تهیـه       «  1380سـال   356  ایـران  مطابق اسـتاندارد ملـی  

 .»سوسپانسیون اولیه ورقتهای اعشاری برای آزمایشهای میکروبیولوژی

  : شمارش کلی میکروارگانیسم ها 7-2



 کیک غالت حجیم شده

١٩ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

میکروبیولوژی مواد غـذایی و خـوراک دام ـ روش     « 1379 سال 5272 استانداردملی ایران  بابقاطباید م

  . باشد» درجه سلسیوس30ا در شمارش کلی میکروارگانیسم ه

  : باکتری های کلیفرم 7-3

ــد م ــبای ــابقاط ــران   ب ــتانداردملی ای ــال  437 اس ــستجووشمارش  روش«  1378س ــادرمواد ج کلیفرمه

  .باشد»غذایی

  : اشرشیاکلی 7-4

روش جـستجووشمارش بیـشترین تعـداداحتمالی     «1372 سـال 2946ایـران   استانداردملی  با بقاطباید م 

  .باشد» ادغذاییاشرشیاکلی درمو

  : کپک  7-5

کپــک (روش جــستجو وشــمارش قــارچ هــا  « 1374ســال 997 ایــران ملــی  اســتانداردبــابق اطــبایــد م

   .باشد»درجه سلسیوس25به شمارش پرگنه در)هاومخمرها

   استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت7-6

ارش استافیلوکوکوس اورئـوس  روش شناسایی وشم  «  سال           1194-2 ایران    استانداردملی  با بقاطباید م 

  .باشد»کواگوالز مثبت درموادغذایی

  : بیان نتایج و گزارش آزمون8 

میکروبیولوژی ـ آئـین کـاربرد روشـهای عمـومی       « 1380 سال2325 ایران  استاندارد ملی بابقباید مطا 

  .باشد» آزمایشهای میکروبی 

  بسته بندی 9 

پف کرده بلغوروآردذرت بایستی طبق استانداردملی ایران       فراورده  پوشش  بسته بندی پودرمورداستفاده در   

  .باشد» پاکت های کاغذی برای بسته بندی مواد خوراکی ـ ویژگیها وروشهای آزمون « 1381سال 2142

  نشانه گذاری 10

  : الزامی است نوشتن آگاهی های زیربرروی هربسته محصول
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  نوع محصول نام و 10-1

  نام ونشانی تولیدکننده  10-2

  ترکیبات نام  10-3

  عالمت یا نام تجارتی  10-4

  وزن خالص برحسب سیستم متریک  10-5

  شماره سری ساخت  10-6

  شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی  10-7

  ذکر عبارت ساخت ایران  10-8

  تاریخ تولید 10-9

  )به ماه وسال(تاریخ انقضاء یا قابلیت مصرف    10-10

  )درجای خشک وخنک نگهداری شود(رایط نگهداری ش 10-11
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   بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت داخلی و جهانی-5-1
  :است شده داده شرح ذیل در آنها از برخی که میگذارند تاثیر محصول قیمت بر مختلفی پارامترهای

  را ای عمده نقش و باشد می تولید تغیرم های هزینه مهمترین از یکی که مصرفی اولیه مواد قیمت- -1

  .دارد محصول شده تمام قیمت تعیین در

  کانونهای و اولیه مواد تامین منابع به دسترسی لحاظ از خصوص به واحد احداث جغرافیایی منطقه-2

  .میدهد قرار تاثیر تحت را مربوطه های هزینه محصول، مصرف

  میزان و شده تولید محصول کیفیت گذاری، سرمایه بر تاثیر طریق از استفاده د مور تکنولوژی نوع-3

  .است موثر محصول فروش قیمت بر ... و ضایعات

  شده تمام قیمت و تولید متغیر های هزینه بر مستقیم تاثیر نیاز مورد انسانی نیروی های هزینه-4

  .دارد محصول

  
نهـا بـه    با توجه به اینکه محصول فوق بر پایه غالت تولید می شود تنوع قیمـت ت               

  نوسانات قیمت غالت وابسته است 
  

  2006بررسی بازار جهانی گندم در ماه اکتبر 
افزایش شدید قیمت ها در بازار جهانی غالت و دانه های روغنی در طی ماه گذشـته تـا حـدی کـه ایـن                         

 رساند، منعکس کننده افـزایش نگرانـی هـای جهـانی در             1995-96قیمت ها به سطح قیمت های سال        

محرکـه اصـلی افـزایش قیمـت        . ا عرضه جهانی این محصوالت خصوصا محصول گندم می باشـد          ارتباط ب 

گندم و سایر غالت در بازار جهانی وخیم شدن وضعیت محصول گندم در کشور اسـترالیا بـود کـه دچـار                      

 سال اخیر شده است و البته زمینه دیگر ایـن نوسـان هـا در بـازار، کـاهش                    100بدترین خشکسالی طی    

در حـالی کـه افـزایش    . های انجام شده در ارتباط با میزان ذخایر گندم در جهان بـوده اسـت        پیش بینی   

قیمت ها احتماال به دلیل تقاضای جیره بندی خصوصا در بخش محصوالت خوراک دام بوده است عرضـه     
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بازار فورا به دلیل اهسته شدن تحویل محصول کشاورزان که خود به دلیـل تـرس از خطـرات بـازار مـی                       

  .د، محدود شده استباش

 دالر افزایش داشته است کـه پاسـخ و نتیجـه تمـام              30 تا   20قیمت های صادراتی گندم در این ماه بین         

نگرانی ها در ارتباط با عرضه جهانی این محصول به دلیل وضعیت وخـیم ایجـاد شـده در اسـترالیا بـوده                      

. یـز مزیـد بـر علـت شـده اسـت      در این مسیر سخت گیریهای اعمال شده از طرف بعضی کشورها ن . است

 اعمال نموده اند که از ان جمله می توان به افزایش قیمت              برخی کشورها در بازار داخلی خود قوانینی را       

 نمونه بارز ان کشور اوکـراین در اعمـال سـهمیه             داخلی و ایجاد محدودیت های صادراتی اشاره نمود که        

شورهای وارد کننده نیز به منظور تـامین مطمـئن          همچنین برخی از ک   . بندی در صادرات گندم می باشد     

ذخیره غذایی و عرضه غالت اقدام به خرید های سنگین از بازار جهانی نموده اند که ایـن مـساله نیـز در                       

  .از جمله این کشورها کشور مصر را می توان نام برد. افزایش قیمت ها تاثیر بسزایی داشته است

گندم سایر محصوالت نیز که بعنوان جانـشین و مکمـل محـصول             گفتنی است با توجه به افزایش قیمت        

محصوالتی همچون ذرت ، برنج ، جـو و دانـه           . گندم مطرح می باشند نیز با افزایش قیمت روبرو شده اند          

  .های روغنی از جمله این محصوالت بوده اند
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  عرضه و تقاضا در بازار بین المللی گندم
  کل غالت

 میلیون تـن    15ر در تولید استرالیا ، اروپا و امریکا ، تخمین تولید غالت جهانی با               پس از کاهش های اخی    

کـل  .  مـی باشـد    2005 میلیون تن کمتر از میزان تولید سـال          42 میلیون تن رسید که      1557کاهش به   

 میلیون تن رسیده اسـت      1621 میلیون تن کاهش به      3 با   2006-7میزان مصرف براورد شده برای سال       

این درحالی است که پیش بینی میزان تجـارت         .  می باشد  2005-6 میلیون تن بیشتر از سال       7 که هنوز 

 میلیون تن رسیده است که یک میلیـون تـن بیـشتر از              214 میلیون تن کاهش به      4جهانی غالت نیز با     

 243 در براوردهـای اخیـر برابـر         2006-7میزان ذخایر جهانی غـالت نیـز در پایـان سـال             . گذشته است 

 میلیـون تـن کمتـر از سـال          64 میلیون تن کمتر از پیش بینـی گذشـته و            12لیون تن بوده است که      می

  .گذشته می باشد

  

  

  گندم 
خشکسالی بسیار استثنائی بوجود امده در کشور استرالیا باعث شده است که درونمای تولید گندم در این              

نی می شود میزان تولید این کشور بـه         هم اکنون پیش بی   . کشور در هفته های اخیر وخیم تر جلوه نماید        

علی رغـم افـزایش     .  درصد کاهش روبرو خواهد بود     60 میلیون تن برسد که نسبت به سال گذشته با           10

 تـا   2006 ، امریکا شمالی و چین ، میزان تولید گندم در جهان در سـال                CISمیزان تولید در کشورهای     

-6در حالیکـه در سـال       . ون تن بالغ خواهد گردیـد      میلی 585 میلیون تن کاهش روبرو خواهد شد و به          3

 میلیـون تـن خواهـد بـود و ایـن            606میزان مصرف گنـدم نیـز       .  میلیون تن بوده است    618 برابر   2005

درحالی است که میزان مصرف گندم در بسیاری از کشورها وابستگی زیـادی بـه میـزان قیمـت نـدارد و                      

 اندکی افزایش داشته باشد اما میـزان مـصرف گنـدم            انتظار می رود میزان مصرف نسبت به سال گذشته        

 میلیون تن کاهش خواهـد داشـت زیـرا مـصرف خـوراک دام               93 میلیون تن به     108برای خوراک دام از     

پیش بینی تجارت جهانی گندم نیز با دو میلیون تن کاهش نـسبت بـه               . نسبت به قیمت حساس تر است     
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 خواهد بود که ناشی از کـاهش خریـد برخـی کـشورها              روبرو)  میلیون تن    110( پیش بینی ماه گذشته     

 میلیون تن خواهد بود کـه میـزان         108میزان تجارت گندم در جهان برابر       . اسیایی و افریقایی خواهد بود    

. خرید کشور هند که جدیدا دوباره واردکننده گندم شده است در این مساله تاثیر بـسزایی داشـته اسـت                   

ید با کاهش شدید صادرات روبرو خواهد شد که یکی از کمتـرین سـالهای    استرالیا نیز به دلیل کاهش تول     

صادرات کانادا و امریکا نیز اندکی بیشتر از گذشته خواهد بـود امـا              . صادراتی گندم خود را خواهد گذراند     

همچنین میزان ذخایر گنـدم در در       . عرضه های صادراتی روسیه و اوکراین به تدریج کاهش خواهد یافت          

 میلیـون تـن کمتـر از        23 میلیون تن کاهش خواهد یافت کـه         32عمده صادرکننده گندم به     پنج کشور   

  .سال گذشته خواهد بودو کمترین میزان در طول دهه گذشته خواهد بود

  

ا نگاهی به جدول ذیل متوجه خواهیم شد که هنوز هم ایران از مزیت نـسبی برخـوردار اسـت و واردات                      ب

حاوی نـرخ   این جدول   .  شرایط کنونی باز هم برای ایران بصرفه نیست        گندم حتی با افت شدید قیمت در      

  .حمل گندم از قاره امریکا به نقاط مختلف جهان در شرایط کنونی را نشان میدهد
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  نرخ حمل گندم از قاره امریکا به نقاط مختلف جهان

 منطقه وارداتی منطقه صادراتی

شرکت 
  هندی

 25-30بین 
 هزار تن

 )دالر(

کت شر
  هندی

 هزار 18000
 تن

شرکت 
  هندی مکس

 40-46بین 
 هزار تن

شرکت 
  هندی

-30بین 
 هزار 25

 تن
پرو ؛ (غرب آمریکای جنوبی 

 )اکوادور
384,94 - - - 

ونزوئال ؛ (شمال آمریکای جنوبی 
 )کلمبیا

367,03 - - - 

کشورهای حوزه دریای مدیترانه 
 )ایتالیا(

456,55 - - - 

 - - - 483,41 )موروکو ؛ الجزایر(ریقا غرب آف

 - - - 474,46 )مصر(خاورمیانه / شمال آفریقا 

مالزی ؛ اندونزی ؛ (جنوب آسیا 
 )فیلیپین ؛ سنگاپور

- - 572,93 - 

 خلیج آمریکا

 - 546,07 - - )ژاپن(شمال آسیا 

کشورهای حوزه دریای مدیترانه 
 )ایتالیا(

- 492,36 - 411,79 

 572,93 - 474,46 - )موروکو ؛ الجزایر(غرب آفریقا 
 دریاچه های بزرگ آمریکا

 510,26 - 447,60 - روتردام/ اروپا 

پرو ؛ (غرب آمریکای جنوبی 
 )اکوادور

322,27 - - - 

مالزی ؛ اندونزی ؛ (جنوب آسیا 
 )فیلیپین ؛ سنگاپور

- - 340,18 322,27 

 367,03 349,13 - 447,60 )ژاپن(ل آسیا شما

شمال غربی آمریکا در اقیانوس 
  کبیر

 )بندر پورتلند(

 420,74 - - 483,41 )مصر(خاورمیانه 

  جدول این موضوع را گویا می کند که قیمت تمام شده گندم وارداتی در مرز ایران بسیار بیشتر از این 

دم کشاورز ایرانی گن  . قیمتی است که دولت ایران برای خرید گندم از کشاورزان داخلی تعیین کرده است             

به دولت مـی    ) با در نظرگرفتن محاسبات مربوط به افت محصول         (  ریال   1870خود را با قیمت حداکثر      

 ریال را بر دولت تحمیل خواهد       2000فروشد در صورتیکه وارد کردن گندم هزینه ای به مراتب بیشتر از             

  .  کندبنابراین علم اقتصاد باز هم ما را تولید گندم در داخل کشور رهنمون می. نمود
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Ret: 2004 and 2008ail Prices 

  
Item Price in 2004 Price in 2008 Percent Increase 

Wheat Rs 8 per kg Rs 13 per kg 62.5% 

  
  

  پیش بینی شورای جهانی غالت از قیمت غالت در جهان
) کـشاورزی   متخصص بانکداری در حوزه مواد غذایی و(» رابوبنک«و گروه ) IGC (شورای جهانی غالت

کـاهش بهـای     بـه 2008-2009پیش بینی می کنند که افزایش برداشت محصول گندم در سال زراعی 

  .این کاال در بازارهای جهانی کمک کند

سـال   م یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی است به همـین سـبب افـزایش تولیـد آن در    گند

قیمت مواد غـذایی   جاری می تواند از ادامه تنش ها در بسیاری از نقاط جهان جلوگیری کند و به کاهش

  .اند در بحران کنونی مواد غذایی عوامل متعددی دخیل بوده. یاری رساند

بزرگ تولیدکننده  ب و هوایی که موجب کاهش میزان برداشت محصول در کشورهایتغییرات نامطلوب آ

سوخت های گیاهی از جمله مهم  شد، تداوم تقاضای جهانی و افزایش میزان استفاده از غالت برای تولید

  روند ترین این عوامل به شمار می

ار معامالت شیکاگو به بـیش از  ماه فوریه در باز بهای گندم در اواخرمجموعه عوامل مذکور موجب شدند 

براسـاس گـزارش مـاه    . برسد)  لیتر4/36گنجایش غالت معادل  واحد اندازه گیری( دالر در هر بوشل 13

ماه گذشـته بـه   5 درصد کاهش نسبت به 40 آوریل با بیش از 25گندم در  آوریل رابوبنک ، بهای جهانی

گزارش رابوبنـک نـشان مـی    .  بود2007ه نوامبر بوشل رسیدکه پایین ترین میزان از ما  دالر در هر01/8

 که وضعیت جهانی محصول گندم در فصل جاری به ویـژه در اتحادیـه اروپـا، حـوزه دریـای سـیاه       دهد

کـشورهای   نیز تایید می کند که وضـعیت تولیـد گنـدم    IGC گزارش ماهانه. وآمریکا بسیار خوب است

تولیـد جهـانی    میـزان  IGC  براساس پیش بینی.بزرگ تولیدکننده در فصل پیش رو مطلوب خواهد بود

-2008سـال زراعـی    ایـن رقـم در  .  میلیون تن خواهد رسید645 به 2008-2009سال زراعی گندم در 

 . میلیون تن بوده است604 معادل 2007
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کشاورزی در گزارشی اعالم کرد که افزایش جهـانی تولیـد غـالت، ضـرورتاً بـه معنـای        با وجود این اداره

موجـودی   به عنوان مثال براساس پیش بینی ها طی ماه های آینده میـزان . ت ها نخواهد بودقیم کاهش

زیـاد گنـدم مـازاد،     با ایـن حـال حتـی بـا وجـود مقـادیر      . قابل عرضه گندم با افزایش همراه خواهد بود

ـ   کشورهای بزرگ تولیدکننده و صادرکننده به دلیل افزایش شدید تقاضای ود جهانی تنها قادر خواهنـد ب

سطح ذخـایر گنـدم کـشورهای صـادرکننده بـه       میزان ذخایر خود را تا اندازه ای بازسازی کنند، در واقع

 .قیمت ها دور از ذهن به نظر می رسد سطح چند سال گذشته نخواهد رسید بنابراین کاهش

 2008-2009تولید جهانی گندم در سال زراعـی   (USDA) براساس پیش بینی اداره کشاورزی آمریکا

 میلیون تن افـزایش خواهـد   642همچنین مصرف جهانی نیز به . رسید  میلیون تن خواهد656ه رکورد ب

بـا وجـود افـزایش قابـل توجـه تولیـد،       . میلیون تن بیش تر از رقم سال گذشته است 22یافت که تقریباً 

 گنـدم در همین حال تجارت جهـانی  . جهانی گندم همچنان در سطح پایینی قرار خواهند داشت ذخایر

مـی   رشد تجارت و مصرف جهانی گنـدم در حـالی صـورت   .  میلیون تن افزایش خواهد یافت117نیز به 

پـیش بینـی    با توجـه بـه مجموعـه عوامـل فـوق     . گیرد که قیمت ها همچنان در سطح باالیی قرار دارند

تجربـه نخواهـد    این است که بهای جهانی گندم درسال جاری کـاهش چنـدانی را   USDA کارشناسان

  .کرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٢٨ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
  مقایسه قیمت گندم صادراتی آمریکا در مقاطع زمانی مختلف

  
  
  

      

 منطقه صادراتی
  گندم

 )پروتئین % درجه و ( 
 بازار

  سال گذشته

 فوب

  2005ماه ژوئن

 فوب
زرد ( گندم دروم سخت کهربایی 

( 
 1548,70 1790,40 نقدی

 1235,38 1405,46 ینیاپولیسبورس م %13گندم بهاره قرمز سخت 
 دریاچه های بزرگ آمریکا

 1477,08 1432,32 بورس مینیاپولیس % 14گندم بهاره قرمز سخت 

زرد ( گندم دروم سخت کهربایی 
( 

 1808,30 1862,02 نقدی

 1423,37 1548,70 بورس مینیاپولیس %13گندم بهاره قرمز سخت 

 1539,74 1566,60 بورس مینیاپولیس % 5/13گندم بهاره قرمز سخت 

 1674,02 1584,50 بورس مینیاپولیس % 14گندم بهاره قرمز سخت 

( گندم زمستانه قرمز سخت 
 )معمولی

 1342,80 1450,22 بورس کانزاس

 1342,80 1459,18 بورس کانزاس %11گندم زمستانه قرمز سخت 

 1360,70 1468,13 بورس کانزاس %5/11گندم زمستانه قرمز سخت 

 1378,61 1486,03 بورس کانزاس %12تانه قرمز سخت گندم زمس

 خلیج مکزیک

 1396,51 1503,94 بورس کانزاس %5/12گندم زمستانه قرمز سخت 

 1217,47 1360,70 بورس شیکاگو  قرمز زمستانه نرم گندم

 1494,98 1629,26 بورس مینیاپولیس %13گندم بهاره قرمز سخت 

 1566,60 1629,26 بورس مینیاپولیس % 5/13گندم بهاره قرمز سخت 

 1665,07 1638,22 بورس مینیاپولیس % 14گندم بهاره قرمز سخت 

 1790,40 1656,12 بورس مینیاپولیس % 5/14گندم بهاره قرمز سخت 

( گندم زمستانه قرمز سخت 
 )معمولی

 1315,94 1503,94 بورس کانزاس

 1333,85 1521,84 بورس کانزاس %5/11زمستانه قرمز سخت گندم 

 1342,80 1530,79 بورس کانزاس %12گندم زمستانه قرمز سخت 

 1369,66 1566,60 بورس کانزاس %13گندم زمستانه قرمز سخت 

 1280,14 1378,61 نقدی  نرم سفید

 1351,75 1396,51 نقدی  %5/9   حداکثر  نرم سفید

 1450,22 1423,37 نقدی  %5/8   حداکثر  نرم سفید

 1289,09 1387,56 نقدی   Club 10%  غربی سفید

شمال غربی امریکا در 
  اقیانوس کبیر

 )بندر پورتلند(

 1289,09 1387,56 نقدی   Club 20%  غربی سفید



 کیک غالت حجیم شده

٢٩ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
  :قیمت برنج 

  
Ret: 2004 and 2008ail Prices 

  
Item Price in 2004 Price in 2008 Percent Increase 

Rice Rs 13 per kg Rs 19 per kg 46.15% 

  
  
  
  

   : جهت خرید قیمت داخلی
  

 )ریال(قیمت   تاریخ درخواست  نوع برنج ردیف
  16500  2/7/87  فجر  1
  28000  17/6/87  هاشمی  2
  28000  2/5/87  طارم محلی  3
  20000  16/2/87  صدری ممتاز  4
  16000  9/2/87  صدری ممتاز  5
  12000  8/2/87  صدری ممتاز  6
  14500  8/2/87  1دم سیاه درجه   7

  
  
  
  

  :قیمت جهانی ذرت و گندم 
  : قیمت ها به شرح زیر می باشد 14/7/87 آمار اعالم شده در روز یکشنبه  آخرین طبق

  
  )دالر(نرخ جهانی کاال  نام کاال  ردیف

  639,25  گندم  1
  454,25  ذرت  2

  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٣٠ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

   توضیح موارد مصرف و کاربرد-6-1
  ذرت

از % 90گونه تغییری در ذات مواد اولیه صورت نمـی پـذیرد و             با توجه به اینکه در این پروسه تقریبا هیچ          

غـالت مـورد    این محصول همان غالت اولیه می باشد لذا خواص و مصارف این محصوالت همان خـواص                 

  .مصرف می باشد که مصارف آنها توضیح داده می شود 

 خواص درمانی ذرت

  

  

ذرت که به فارسی بالل نیز نامیده می شود، گیاهی است یک ساله و یک پایه دارای ساقه ای راسـت کـه       

ذرت گیاه بومی آمریکای مرکزی و مکزیک است و از آنجا به نقاط دیگـر               . ارتفاع آن تا چهار متر می رسد      

گل های نر ذرت بصورت خوشـه ای بـوده          . برگ های ذرت متناوب و دراز می باشد         . دنیا راه یافته است     

 گل تشکیل شده که در کنـار        4 تا   2گل های ماده آن از      . که مرکب از سنبل های قرمز روشن می باشد          

ـ . غشایی که روی بالل را می پوشاند، سبز رنگ مـی باشـد              . برگ های ذرت قرار دارد       ه هـای کـروی     دان

  . این دانه ها به رنگ زرد یا قهوه ای می باشند . شکل ذرت در اطراف محور مرکزی بالل قرار گرفته اند 

قابلیت تهیه  ) ماده چسب مانند گندم     ( ذرت دارای ارزش غذایی فراوانی است، ولی بعلت نداشتن گلوتن           

  . آرد سایر غالت مخلوط می کنند بنابراین برای تهیه نان ذرت ، آرد آن را با . نان را ندارد 

  . ذرت از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است 

  : سایر خواص آن عبارتند از 

  .  می باشد  زخم ها  پماد ذرت خشک کننده-

  .  است سرطان ی برای پیشگیری از ذرت غذای خوب-



 کیک غالت حجیم شده

٣١ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  .  جلوگیری می کند   دندانپوسيدگی  استفاده مداوم از ذرت از-

  . خون را پائین می آورد  آلسترول  روغن ذرت-

  .  مفید است بيماری های پوستی  و اگزما  روغن ذرت برای درمان-

  

  برنج

 کننده در برنج مواد غنی 

  

    
  

البته در حـین آسـیاب، مقـداری از ایـن مـواد             . سین و آهن است   برنج به شکل طبیعی حاوی تیامین، نیا      

ی آسـیاب شـده بـه سـطح           ای فـرآورده    لذا در آمریکا برای رساندن ارزش تغذیه        . یابند  مغذی کاهش می    

مضاف بر این که تمام  . کنند  ای، آن را با تیامین، نیاسین و آهن غنی می             ای برنج کامل قهوه     ارزش تغذیه   

  . اند  فولیک نیز غنی شدهها با اسید برنج

 ها را به شرح زیر       سازی توسط این ریزمغذی     ، سطح مجاز برای غنی       )FDA(وزارت غذا و داروی آمریکا      

 گرم اسـید      میلی 7/0گرم نیاسین و      میلی  16 گرم آهن،      میلی 13گرم تیامین،     میلی  2: عنوان نموده است    

  .  گرم برنج خام450فولیک برای هر 

گیـرد، توصـیه     های برنج قرار مـی    ها به شکل پوششی بر روی دانه که مخلوط این ریزمغذیاز آن جایی  

شود قبل از پخت، برنج به دفعات زیاد شسته نشود و یا در حین پخت، آن را آبکش نکنند، چـرا کـه                         می  



 کیک غالت حجیم شده

٣٢ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

لـول در آب و     های مح   اند، به همراه سایر ویتامین        ها استفاده شده    کننده  هایی که به شکل غنی        ریزمغذی  

  . نیز مواد معدنی به این ترتیب از بین می روند

  :ویتامین ها
  اسید فولیک

  دوران بـارداری،    اسـت کـه مـصرف آن خـصوصاً در          Bهای گروه     ی ویتامین      جزو خانواده   اسید فولیک  

نقش اسید فولیک در بلـوغ  .  گردد های مغزی و عصبی در جنین توصیه می جهت جلوگیری از وقوع نقص   

  .  شده است ثابتRNA و DNAهای قرمز و در ساخت  گلبول

  .  میکرو گرم در روز است400ی اسید فولیک برای مصرف بزرگساالن، حدود  مقدار توصیه شده

بـرای مثـال    .  های برگی شکل سبز و نیز در غالت غنی شده مثل برنج وجود دارد               اسید فولیک در سبزی   

   ی بـدن مـی     انـه  درصد کل مقدار اسید فولیک مورد نیـاز روز         8نصف لیوان برنج سفید غنی شده، حاوی        

  . باشد

  

  تیامین
عملکـرد  . به شکل جزیی از یک کوآنزیم، در تبدیل گلوکز به انـرژی نقـش دارد                )B1ویتامین   ( تیامین 

  .  گردد  می اشتهای خوب تیامین موجب سالمت مغز، قلب و

باشد، لذا وجود آن در رژیم غذایی روزانه ضـروری            از آن جایی که بدن قادر به ذخیره سازی تیامین نمی            

  . است

 ی    درصد از کل مقدار تعیین شده      7 و   6 حاوی   ای، به ترتیب     ی سفید و قهوه     نصف لیوان برنج پخته شده    

  . باشد مورد نیاز روزانه به تیامین می 
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٣٣ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  ریبوفالوین
 حفـظ بافـت پوسـت و    است که برای تولیـد انـرژی و   ) B2ویتامین   ( ریبوفالوین برنج حاوی مقدار کمی   

  .  باشد چشم ضروری می

ی بـدن را تـامین مـی          درصد از کل مقدار ریبوفالوین مورد نیاز روزانـه          1ای پخته،     نصف لیوان برنج قهوه   

  . کند 

  نیاسین
همچنـین وجـود آن بـرای سـالمت         . نیز برای تبدیل گلوکز به انرژی الزم اسـت        ) B3 ویتامین( نیاسین 

  . پوست و عملکرد مناسب دستگاه گوارش و سیستم عصبی ضروری است

 درصد از کل مقدار نیاسین مورد نیاز روزانـه          6 و   8ای و سفید پخته شده به ترتیب          نصف لیوان برنج قهوه   

  .  کنند ی بدن تامین می 

  Eویتامین 
 و اسیدهای چرب ضروری را از خطر اکسیداسیون در   A محلول در چربی است که ویتامین         ،Eویتامین   

  . نماید های بدن حفظ می  ها و بافت ل سلو

  . باشد  می Eزی ویتامین نصف لیوان برنج، حاوی مقدار ناچی
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٣٤ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  :امالح
  کلسيم

کلسیم از عناصر ضروری در ساخت دندان و استخوان و نیز ضـروری بـرای     .  برنج بسیار کم است     کلسیم 

  . ت است و تا کلسیم وجود نداشته باشد، حرکت امکان پذیر نمی باشدعملکرد عضال

انتقال پیام های عصبی با واسطه ی یون کلسیم صورت می گیرد وکلسیم در یکی از مراحل انعقاد خـون                    

  . دخیل است

  

  آهن
و یـک پـروتئین   ) هـم (هموگلوبین ترکیبی از آهـن  . ها هستند  در بدن، هموگلوبین  آهن  بیشترین منبع 

هـای اکـسیداسیون در    از این رو واکـنش .  باشد ها می   است که نقش آن اکسیژن رسانی به بافت       ) گلوبین(

  . پیوندد ها به وقوع می  سلول

ها ست که برای تبدیل گلوکز و اسیدهای     ی بسیاری از آنزیم     تشکیل دهنده   از طرف دیگر، آهن از اجزای       

  . باشد چرب به انرژی الزم می 

 درصد از کل نیاز روزانه به آهن را تـامین           8و  7ای، به ترتیب      ی سفید و قهوه     نصف لیوان برنج پخته شده      

  . کنند می 

  

  فسفر
  . در سوخت و ساز بدن و در ساخت استخوان و دندان نقش کلیدی دارد فسفر، 

 درصد از کل نیاز به فـسفر را تـأمین مـی             3 و 8ای و سفید، به ترتیب        ی قهوه   نصف لیوان برنج پخته شده    

  . کند 
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٣٥ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  پتاسیم
 الزم  پتاسـیم  ها و نیز برای حفظ تعادل مایعات در بدن،    ها در سلول    مها، عملکرد آنزی    برای تولید پروتئین  

  . است

بـه  درصد و مقدار بسیار ناچیزی از نیاز روزانـه          1ای و سفید به ترتیب        ی قهوه   نصف لیوان برنج پخته شده    

  .  کنند پتاسیم را تامین می

  

  

  سدیم
کنـد و وجـود آن بـرای           به حفظ تعادل مایعات بدن، عملکرد طبیعی عصب و ماهیچه کمک می               سدیم 

  . حفظ سالمت الزم است

محتـوای  . در واقع برنج سفید هـیچ سـدیمی نـدارد         . طور طبیعی سدیم کمی دارند      ه  غالتی مانند برنج، ب   

سدیمی برنج پخته شده به مقدار سدیم موجـود در آب پخـت آن و مقـدار نمـک مـصرفی در پخـت آن                         

  . است) نمک(های بدون سدیم  با این تفاسیر، برنج غذای خوبی برای رژیم. بستگی دارد
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٣٦ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  کاالهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر محصول بررسی -7-1
با توجه به اینکه این کاال خود جایگزین کیک های معمولی است و خاصـیت رژیمـی بـودن را دارد نمـی                     

  .توان جایگزینی برایش در نظر گرفت 

  

  
  

   اهمیت استراتژیک کاال در دنیای امروز -8-1
   هزار میلیون تن غالت در جهان21ولید ت

 میلیـون تـن خواهـد رسـید کـه      2/2125 به بیش از    2007زان تولید جهانی غالت و حبوبات در سال         می

میزان تولید غالت در آمریکـا و آمریکـای         .  درصدی برخوردار بوده است    2/6 از رشد    2006نسبت به سال    

رغـم افـزایش چـشمگیر تولیـد غـالت طـی              علـی .  درصد افزایش خواهد داشـت     9جنوبی امسال بیش از     

  .رو است های اخیر بازار جهانی غالت هنوز با کمبود عرضه روبه لسا

 میلیون تن   413 درصد افزایش به     1/2 میالدی با    2008بر این اساس میزان ذخایر جهانی غالت در سال          

 247 مـیالدی بـه بـیش از         2007المللی غـالت و حبوبـات طـی سـال             حجم مبادالت بین  . خواهد رسید 

تولید جهانی  .دهد   میلیون تن کاهش نشان می     3این رقم نسبت به سال قبل       میلیون تن خواهد رسید که      

  . میلیون تن رسیده است3/2050 به 2005 میلیون تن و در سال 5/2001 به 2006غالت در سال 

 میلیـون   247 به   2005 میلیون تن و در سال       9/249 به   2006حجم مبادالت جهانی غالت نیز در سال         

 میلیون تـن و در سـال        403 به   2006ر جهانی غالت و حبوبات نیز در سال         حجم ذخای . تن رسیده است  

   . میلیون تن رسیده است5/471 به 2005

  

  

  

  

  



 کیک غالت حجیم شده

٣٧ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  2007 میلیون تن گندم در جهان طی سال 629تولید 

. المللی همچنـان رو بـه افـزایش اسـت           با وجود افزایش تولید جهانی گندم، قیمت گندم در بازارهای بین          

تـرین علـت      یزان ذخایر جهانی گندم به خصوص در کشورهای بزرگ صادرکننده، مهم          نوسان شدید در م   

  .رود شمار می نوسانات قیمت گندم به

 دالر رسـید کـه ایـن رقـم     203 در ماه مه به بیش از HARD WHEATقیمت هر تن گندم آمریکا  

 2007گنـدم در سـال      بر این اساس، میزان تولید جهانی       .  دالر کاهش داشته است    3نسبت به ماه آوریل     

 درصـد رشـد خواهـد       2/5 میلیون تن خواهد رسید که این رقم نسبت بـه سـال قبـل                9/629به بیش از    

  .داشت

حجـم  .  میلیون تن رسـیده اسـت      3/625 به   2005 میلیون و در سال      4/598 به   2006این رقم در سال      

 میلیـون تـن     109تـر از     درصد کاهش نسبت به سال قبـل بـه کم          7/0تجارت جهانی گندم نیز امسال با       

  .خواهد رسید

میـزان  .  میلیون تن رسیده است    3/110 به   2005 میلیون تن و در سال       7/109این رقم سال گذشته به       

این رقـم   .  میلیون تن خواهد رسید    5/147ذخایر جهانی گندم تا پایان امسال نیز با یک درصد کاهش به             

  .یون تن رسیده بود میل175 به 2005 میلیون و سال 149سال گذشته به 

  .رو خواهند شد  روبه2007آسیا، اروپا و شمال آمریکا با بیشترین رشد تولید گندم در سال 

تولید گنـدم اروپـا     . های اخیر خواهد بود     تولید گندم هند نیز باالتر از میانگین تولید این کشور طی سال            

انادا نیز بـه نـسبت کـاهش خواهـد          تولید گندم در ک   .  درصد رشد خواهد داشت    6نیز نسبت به سال قبل      

تولیـد گنـدم در مـراکش بـا     . یافت چرا که کشاورزان تمایل بیشتری به کشت محصوالت پرسودتر دارنـد     

  .رو خواهد شد  درصدی روبه50کاهش 

 میلیـون تـن     2 میلیون تن خواهد رسید که نـسبت بـه سـال قبـل               46کل واردات گندم آسیا امسال به        

ایـن رقـم در سـال       .  میلیون تن خواهـد رسـید      3 گندم هند در این مدت به        واردات. کاهش خواهد یافت  

 هزار  500 درصدی تعرفه واردات موجب افزایش       5کاهش  .  میلیون تن رسیده است    5/6 به بیش از     2006
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 میلیون تن رشد خواهد داشـت       2واردات گندم آفریقا نیز امسال      . تنی واردات گندم بنگالدش خواهد شد     

  .ترین صادرکنندگان گندم جهان خواهند بود استرالیا، اروپا و آمریکا بزرگ. رسد  تن می میلیون4/29و به 

  
  

  انداز تولید ذرت در جهان چشم
قیمت .  رو به افزایش خواهد بود     2007با وجود افزایش تولید، قیمت جهانی ذرت و جو همچنان در سال             

 دالر افـزایش داشـته      9که نسبت به آوریل      دالر رسید    159هر تن ذرت زرد آمریکا در ماه مه به بیش از            

  . است

افـزایش تولیـد    . رو شده اسـت      دالر افزایش قیمت روبه    48این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز با           

  .های فوریه و آوریل شد آرژانتین و برزیل موجب کاهش قیمت جهانی ذرت طی ماه

ترین علل رشد تقاضـا و افـزایش    ت، یکی از مهمافزایش تمایل کشورهای صنعتی برای تولید اتانول از ذر         

  .رود قیمت ذرت به شمار می

 میلیـون تـن خواهـد       1073ای، امـسال بـه        براساس آمارهای فائو، تولید جهانی ذرت و جو و ذرت علوفه           

تولید ذرت در برزیل، آرژانتین و شیلی از رشد         .  درصد رشد خواهد داشت    9رسید که نسبت به سال قبل       

های زیرکشت ذرت در آمریکا امسال به باالترین رقم خود از سال              سطح زمین . دار خواهد بود  خوبی برخور 

   میالدی تاکنون خواهد رسید1944

 6 میلیون تن خواهد رسید و میزان تولید جهـانی جـو نیـز امـسال بـا                770تولید جهانی ذرت امسال به       

لید جو در کانـادا، اروپـا و اسـترالیا بـا            تو. میلیون تن خواهد رسید    148درصد رشد نسبت به سال قبل به        

 میلیـون  60ای نیز امسال به بـیش از      میزان تولید جهانی ذرت علوفه    . رو خواهد شد    رشد چشمگیری روبه  

  .ای در آرژانتین، آمریکا و مکزیک بیشترین رشد را خواهد داشت تولید ذرت علوفه.تن خواهد رسید

 میلیون تن کاهش نسبت به سـال قبـل بـه            2ای امسال با     حجم مبادالت جهانی ذرت، جو و ذرت علوفه        

رو خواهـد     واردات ذرت و جو آسیا امسال با بیشترین کاهش روبـه          . میلیون تن خواهد رسید    108کمتر از   

  . میلیون تن خواهد رسید82 میلیون تن کاهش به 3حجم مبادالت جهانی ذرت زرد امسال با .شد
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 میلیون تن خواهد رسید و      17 یک میلیون تن افزایش به بیش از         مبادالت جهانی جو نیز در این مدت با        

  .رسید  میلیون تن می5/5ای نیز به کمتر از  مبادالت ذرت علوفه

 6/1 بـیش از     2006 میلیون تن خواهد رسـید کـه نـسبت بـه سـال               58در آسیا کل واردات به کمتر از         

ترین علـل کـاهش واردات آسـیا          کیه مهم افزایش تولید در اندونزی و تر     . میلیون تن کاهش خواهد داشت    

 هـزار تـن خواهـد    800 برابر افزایش به بـیش از  2میزان واردات جو در مراکش امسال با . رود  شمار می   به

  .رسید

 میلیـون تـن خواهـد       163 میلیون تن افزایش بـه بـیش از          12میزان ذخایر جهانی ذرت و جو امسال با          

 میلیون تـن خواهـد   61ی بزرگ صادرکننده امسال به بیش از میزان ذخایر ذرت و جو در کشورها      . رسید

  .رسید

  

  ایران و آسیا
 2007   میلیون تن رسیده است و این طی سـال         7/21 میالدی به    2006میزان تولید غالت ایران در سال       

 میلیون تن انواع غـالت وارد کـرده اسـت و            8/4ایران سال گذشته    .  میلیون تن خواهد رسید    7/20نیز به   

  .  میلیون تن خواهد رسید9/4رقم امسال به این 

 ملیون تن رسید و این رقم امـسال         1/3براساس گزارش فائو میزان ذخایر غالت ایران نیز سال گذشته به            

گونه صـادرات غـالت بـه کـشورهای دیگـر             ایران این مدت هیچ   .  میلیون تن خواهد رسید    1/2به کمتر از    

  .  میلیون تن خواهد رسید5/912ید غالت در آسیا امسال به  آمده کل تول در این گزارش.نداشته است

 میلیون تـن خواهـد      1/42رسد و صادرات نیز به         میلیون تن می   4/117واردات غالت آسیا نیز امسال به        

  .رود شمار می ترین تولیدکننده غالت در آسیا به  میلیون تن بزرگ385چین با . رسید

 8/13 میلیون تن رسـید و ایـن رقـم امـسال بـه کمتـر از                  5/14  به 2006تولید گندم در ایران طی سال       

 میلیـون  8/0 میلیون تن و امسال به 9/0واردات گندم ایران نیز سال گذشته به    . میلیون تن خواهد رسید   

  .تن خواهد رسید، ایران در این مدت صادرات گندم نداشته است
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 میلیون تن خواهـد رسـید،       5/1و امسال به     میلیون تن    4/2میزان ذخایر گندم ایران در سال گذشته به          

 میلیون تن خواهد رسید، واردات گندم کشورهای آسیایی امـسال           3/274کل تولید گندم آسیا امسال به       

 میلیـون تـن   5/104چـین بـا   .  میلیـون تـن خواهـد رسـید    5/13 میلیون تن و صادرات نیز بـه        9/45به  

  .رود شمار می ترین تولیدکننده گندم آسیا به بزرگ

 6/1 میلیون تن ذرت تولید کـرده اسـت و ایـن رقـم امـسال بـه کمتـر از        7/1ایران سال گذشته بیش از   

 میلیون تن خواهـد     2/2 و امسال به     2میزان واردات ذرت ایران سال گذشته به        . میلیون تن خواهد رسید   

  .رسید

تولید ذرت در . رسد  می میلیون تن1/0 به 2006ذخایر ذرت ایران نیز امسال بدون تغییر نسبت به سال            

 میلیون تن بیشترین تولیـد را خواهـد       5/145 میلیون تن خواهد رسید که چین با         2/204آسیا امسال به    

 میلیون تن جو تولید کرد و امسال این رقم به کمتر از             5/3براساس گزارش فائو ایران سال گذشته       .داشت

ن تن و امسال بیش از یـک میلیـون تـن جـو      میلیو9/0ایران سال گذشته  .  میلیون تن خواهد رسید    1/3

  . میلیون تن خواهد رسید2/0ذخایر جو ایران بدون تغییر نسبت به سال قبل به .وارد خواهد کرد

. کند  میلیون تن برنج تولید می     2/2 میلیون تن و امسال      1/2در زمینه تولید برنج نیز ایران سال گذشته           

  . میلیون تن و امسال یک میلیون تن برنج وارد خواهد کرد1/1 ایران برای تامین نیاز داخلی سال گذشته

  . میلیون تن خواهد رسید4/0 میلیون تن کاهش نسبت به سال قبل امسال به 1/0ذخایر برنج ایران با  

چین، هند، اندونزی، تایلنـد و      .  میلیون تن خواهد رسید    2/384کل برنج تولیدی آسیا امسال به بیش از          

هـای   براساس این گزارش میزان تولید دانـه      .روند  شمار می   ترین تولیدکنندگان برنج آسیا به     ویتنام از بزرگ  

  . میلیون تن خواهد رسید4/0روغنی در ایران امسال بدون تغییر نسبت به سال گذشته به 

تولیـد کـل    . رسـد    میلیون تـن مـی     8/0 سال قبل به     2های روغنی نیز بدون تغییر نسبت به          واردات دانه  

 میلیـون تـن و      52/2کـل واردات آسـیا      .رسـد    میلیون تـن مـی     9/121های روغنی در آسیا امسال به        دانه

هـای روغنـی در       ترین تولیدکنندگان دانه    چین و هند بزرگ   .  میلیون تن خواهد رسید    2/2صادرات نیز به    

  .روند شمار می آسیا به
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  جهان 

  بررسی و پیش بینی روندهای اصلی گندم در سطح جهان

.  شامل می شـود    2015-16 تا   1995-96 متغیرهای اصلی گندم در سطح جهان را از سالهای           زیرجدول  

 .این جدول سطح زیر کشت ، عملکرد ، تولید و تجارت گندم بررسی و پیش بینی شده است در

همانطور که مشاهده می شود سطح زیر کشت گندم در جهان همواره از ثبات نـسبی برخـوردار بـوده و                      

در واقع سطح زیر کشت گنـدم در جهـان          . نشان می دهد که این ثبات ادامه خواهد داشت        پیش بینی ها    

 میلیون هکتار بوده است که در سالهایی که خشکسالی قسمت های وسیعی از جهـان                219بطور متوسط   

 210 ، میزان سطح زیر کشت بـه کمتـرین حـد خـود یعنـی      2003-2004را در بر گرفته بود مثل سال      

اما با توجه به اینکه خشکسالی تا حد زیادی برطرف شده است روند صعودی سـطح                . رسیدمیلیون هکتار   

  . میلیون هکتار ادامه خواهد داشت220زیر کشت گندم نیز شروع شده و این روند تا رسیدن به حدود 

 بهر حال اکنون افزایش تولید گندم از طریق افزایش سطح زیر کـشت مـد نظـر جهانیـان نمـی باشـد و                        

 کشورها به افزایش تولید از طریق افزایش عملکرد در هکتار معتقد هستند و در این راسـتا تـالش                    عموما

  . می کنند

همانطور که در ستون عملکرد مشاهده می شود میزان عملکرد در هکتار گندم بطـور متوسـط در سـطح                    

 تـن   84/2بـه    2005-2006 بوده است که این متغیر در سـال          1995-96 تن در سال     46/2جهانی برابر   

کارشناسان پیش بنی کرده اند در صورتیکه با همین روند میزان عملکرد افزایش یابد              . افزایش یافته است  

 تن خواهد رسید که این مساله باعث افزایش قابل توجهی در تولیـد              06/3 عملکرد به    2015-16در سال   

کـشورهای توسـعه یافتـه و در حـال          دنیا می شود اما به خودی خود بیانگر فاصله زیاد میزان عملکرد در              

  .توسعه می باشد

افزایش عملکرد هر چند همراه با اندک کاهشی در سطح زیر کشت بوده است اما باعـث شـد کـه میـزان                       

 میلیون تن برسد که افزایش قابل       5/616 میلیون تن به     539 از   1995-96تولید گندم در جهان در سال       

سان پیش بینی کرده اند باتوجه به افزایش بهره وری و عملکـرد             اما کارشنا . توجهی را در پی داشته است     
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 58درهکتار ، همچنین افزایش سطح زیر کشت، میزان تولید گندم در ددهه اینده نیز افزایش یافته و بـا                    

  . برسد2015-16 میلیون تن درسال 672میلیون تن افزایش تا میزان 

 میلیـون تـن    6/82 بـه میـزان      1995-96 سـال    این در حالی است که گندم بعنوان محصولی تجـاری در          

 میلیون رسیده و پیش     88 میزان مبادله تجاری ان به       2005-2006مبادله تجاری شده است اما در سال        

 7/105 بـه    2015-16بینی ها نیز حاکی از ان است که میزان مبادله این محصول اسـتراتژیک در سـال                  

 قابل ذکر است که عمده تجارت گندم در انحصار چند           .میلیون تن برسد که رقم بسیار قابل توجهی است        

کشور عمده صادر کننده گندم است که بشدت بازار صادراتی این محصول را در اختیار دارند و بخـصوص                   

  .امریکا بعنوان رهبر قیمت گندم در جهان گرداننده اصلی تجارت این محصول می باشد
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  2015- 16   تا سال1995- 96گندم در سطح جهان از سال  اصلی  تولیدروندهای
  

 سال
ذخایر 
  ابتدایی

 )هزار تن(

عرضه 
    داخلی

 )هزار تن(

استفاده برای 
  خوراک دام

 )هزار تن(

استفاده غذایی 
و سایر استفاده 

 )هزار تن(ها 

ذخایر پایانی 
 )هزار تن(

استفاده داخلی 
 )هزار تن(

/96 162،147 701،080 90،844 454،007 156،229 701،080 
96/97 156،229 739،938 93،633 480،641 165،664 739،938 
97/98 165،664 775،910 97،073 481،169 197،668 775،910 
98/99 197،668 787،976 98،849 480،721 208،406 787،976 
99/00 208،406 795،275 93،427 491،707 210،140 795،275 
00/01 210،140 792،240 100،869 484،710 206،661 792،240 
01/02 206،661 788،471 102،959 483،082 202،430 788،471 
02/03 202،430 770،053 108،013 494،644 167،396 770،053 
03/04 167،396 721،810 91،426 496،663 133،721 721،810 
04/05 133،721 758،528 101،686 505،028 151،814 758،528 
05/06 151،814 768،221 107،203 511،293 149،725 768،221 
06/07 149،725 774،561 105،555 517،132 151،875 774،561 
07/08 151،875 780،424 106،215 521،352 152،858 780،424 
08/09 152،858 787،298 107،285 525،938 154،074 787،298 
09/10 154،074 792،340 108،035 529،974 154،330 792،340 
10/11 154،330 798،669 109،074 534،517 155،078 798،669 
11/12 155،078 805،228 110،049 539،314 155،864 805،228 
12/13 155،864 811،805 110،964 543،939 156،902 811،805 
13/14 156،902 818،332 111،898 548،540 157،894 818،332 
14/15 157،894 824،551 112،810 552،951 158،790 824،551 
15/16 158،790 830،840 113،839 557،220 159،780 830،840 

  
،  
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 نشان داده شده است میزان ذخایر ابتدایی ، عرضه داخلـی ، میـزان اسـتفاده        زیر   همانطور که در جدول    

 و اسـتفاده داخلـی از گنـدم در دهـه     برای خوراک دام ، استفاده غذایی و سایر استفاده ها، ذخایر پایـانی      

  .گذشته و همچنین پیش بینی این متغیرها برای دهه اینده ارائه شده است

ذخایر ابتدایی گندم متغیر بسیار مهمی است که میزان توانایی و دوام یک جامعه انسانی را در ارتباط بـا                     

استراتژیک بسیار مهـم مـی باشـد و         میزان ذخیره گندم از لحاظ      . تغذیه خود در روزهای اینده می رساند      

گفتنی است در کشور مـا در سـالهای گذشـته کـه             .  حساسیت خاصی قائل هستند     کشورها در این مورد   

را تامین می نمـود     ) کمتر از ده روز     ( وارد کننده گندم نیز بوده ایم ذخایر گندم گاه تنها چند روز اینده              

در ذخایر خود گاه قادریم تا میزان الزم برای شـش مـاه             اما بهر حال امروزه این مشکل برطرف شده و ما           

بهر حال میزان ذخایر جهانی گندم متغیری است کـه متـاثر از میـزان تولیـد و                  . اینده را نیز تامین کنیم    

هر چه میزان تولید گندم در کشورهای صـادر کننـده بیـشتر باشـد               . تجارت محصول گندم نیز می باشد     

در صورتی که در بازار بـین الملـل خریـدار اضـافی گنـدم               (  خواهد یافت    میزان ذخیره گندم نیز افزایش    

اما در صورتی که همزمـان بـا افـزایش تولیـد در کـشورهای صـادر کننـده اصـلی،                     ) وجود نداشته باشد    

در . کشورهای دیگر نیز با افزایش تولید مواجه باشند باز هم افزایش ذخایر جهانی گندم را خواهیم داشت              

اهش تولید گندم در هر حال میزان ذخایر گندم کاهش خواهد یافت و ایـن مـساله مهمـی                   صورتیکه با ک  

است که یک کشور در چنین حالتی که معموال با باال رفتن قیمت نیز همـراه اسـت بتوانـد نیـاز خـود را                         

ز براورده سازد و در این زمان محتاج کشورهای صادر کننده این محصول که معموال در نظام بین الملـل ا                   

  .هر وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند، نباشد

 بـه   1995-96بهر حال میزان ذخایر ابتدایی گندم که در فصل برداشت سنجیده مـی شـود در سـالهای                   

 میلیون تن براورد شده است که این رقم در دهه گذشته با فراز و نـشیب هـای فراوانـی نیـز                       162میزان  

 4/208 بـه  1999-2000 میلیـون تـن و در سـال         7/133 به   2004-5یکه در سال    روبرو بوده است بطور   

 میلیون تنی برخوردار بوده است      75همانطور که می بینیم این متغیر از نوسانی         . میلیون تن رسیده است   

و این مساله نشان دهنده برخی مسائل از جمله نوسان میـزان تولیـد و فـروش کـشورهای صـادرکننده ،                 
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 خرید کشورهای وارد کننده ، عکس العمل خریداران به افزایش یا کاهش قیمت هـای ایـن                  نوسان میزان 

گفتنی است پیش بینی ها حاکی از ان است که در دهه اینده میزان ذخایر گندم                . می باشد ... محصول و   

وده  میلیون تن باقی خواهد ماند و بطور کلی به دلیل جهانی شدن اقتصاد بین الملل و اسـ       158در حدود   

خاطر شدن کشورهای مختلف جهان از خرید این محصول در هر زمان و کاهش مـسائل امنیتـی تغذیـه                    

انسان ها که در دوران جنگ سرد از اهمیت زیادتری برخـوردار شـده بـود، کـشورها تمایـل کمتـری بـه               

  .ذخیره این محصول خواهند داشت

  

  
  2007سطح زیر کشت گندم در سال 

پیش بینی مـی  .  کشت گندم در جهان بطور معنی داری با افزایش روبرو باشند           انتظار می رود مناطق زیر    

 که نزدیک به میزان زیـر        میلیون هکتار بالغ گردد    215 درصد افزایش به     4زیر کشت گندم با     شود سطح   

 افزایش سطح زیر کـشت در کـشورهای اروپـا ، روسـیه ، اوکـراین و امریکـا                  .  می باشد  2005کشت سال   

سطح زیر کشت در کشور چین همانند سال گذشته خواهد بود اما عملکرد تولید ایـن                . حادث خواهد شد  

همچنین بازار خوب گندم باعث خواهد شد کشاورزان هنـدی بـه کـشت          . احتماال بهتر خواهد شد    کشور  

  .بیشتر این محصول ترغیب شوند و سطح زیر کشت این محصول افزایش یابد
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  هانی گندم در ماه اکتبرمعامالت و تحوالت بازار ج

   تن گندم سخت امریکا توسط کشور عراق300000خرید :  اکتبر 4 و 3

   تن گندم امریکا و کانادا توسط کشور مصر175000خرید :  اکتبر 4

   تن گندم از اروپا توسط کشور موروکو117000خرید :  اکتبر 5

   تن گندم سوریه توسط کشور اردن100000خرید :  اکتبر 5

  اعطای مجوزها و سهمیه بندی های صادراتی کشور اوکراین: ر  اکتب5

   تن گندم اروپا و روسیه توسط کشور تونس125000خرید :  اکتبر 10

  کاهش بازپرداخت صادراتی به میزان صفر توسط اروپا:  اکتبر 12

   تنی از گندم امریکا ، اروپا ، کانادا و روسیه توسط کشور مصر300000خرید :  اکتبر 12

   توسط کشور الجزایر  تن گندم به دلیل قیمت های باال50000تعلیق مناقصه خرید :  اکتبر 16

  2007تصمیم کشور اوکراین برای توسعه سهمیه های صادراتی غالت در سال :  اکتبر 18

  بهبود پیش بینی تولید گندم در ارژانتین به دلیل بارش باران :  اکتبر 18

  م امریکا و اروپا توسط کشور مصر تن گند180000خرید :  اکتبر 20

   میلیون تن بالغ گردید 8/7میزان صادرات محصول گندم جدید ارژانتین به :  اکتبر 20

  چین نیم میلیون تن گندم فروخت:  اکتبر 23

   میلیون تن کاهش داد9-11هیات گندم استرالیا پیش بینی تولید گندم را به :  اکتبر 25

  ندم خوراک دام از کشور چین توسط کشور کره جنوبی تن گ104500خرید :  اکتبر 25

  

  

  

  
 



 کیک غالت حجیم شده

٤٧ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

   کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده-9-1
  

 :بررسی و پیش بینی میزان صادرات جهانی گندم توسط کشورهای عمده صادرکننده 

ن  میلیون تـ   30کشور امریکا بعنوان بزرگترین صادر کننده گندم در جهان در سالهای مختلف تا بیش از                

گندم در سال صادرات داشته است اما با ورود دیگر کشورها به بازار ایـن محـصول و کـاهش قیمـت هـا                        

میزان صادرات این کشور روبه افول گذاشته و با تدابیری که وزارت کـشاورزی ایـن کـشور اتخـاذ نمـوده                

  .  میلیون تن باقی مانده است25است میزان صادرات گندم امریکا در سالهای اخیر در حد 

میزان صادرات امریکا در سالهای مختلف دچار نوسان های قابل توجهی بوده اسـت کـه ناشـی از میـزان                     

این در حالی است که نوسـان       . تولید و نوسان حاصل از قیمت این محصول در بازارهای جهانی بوده است            

ورود دیگر کشورهای بهر حال امریکا که با . نرخ حمل و نقل این محصول نیز در این امر دخیل بوده است       

صادرکننده به بازار جهانی گندم با کاهش صادرات مواجه شده بـود بـه یکـی از کـشورهایی کـه قـبال از                        

 کرد و بازار     مشتریان معتبر خود بود و چند سالی بود به دلیل تحریم از امریکا خرید گندم نداشت حمله                

)  علیـه عـراق        بعنوان جایزه حمایت از جنگ     ( میلیون تنی گندم این کشور را به اتفاق کشور استرالیا            3

ود میـزان صـادرات گنـدم امریکـا در طـول دهـه اینـده                 حال پیش بینی می ش      با این . در دست گرفت    

امـا  .  میلیون تن بالغ گردد که احتماال با کاهش سهم بازار این کـشور همـراه خواهـد بـود                   26حداکثر به   

  .ده گندم مطرح خواهد بودهمچنان این کشور بعنوان بزرگترین صادر کنن

کانادا دیگر کشور بزرگ صادر کننده گندم است که در سالهای مختلف نوسان صادرات زیـادی را تحمـل                   

 میلیون تن گندم را در سالهای دهه گذشته صادر نموده است اما بـه دلیـل                 20 تا   9کانادا از   . نموده است 

فول گذاشته و در حال از دست دادن سهم بازار           حفظ بازارهای خود میزان صادرات این کشور روبه ا          عدم

کانادا کشور ایران بوده است که هم اکنون خود به صادرکننده         یکی از مشتریان مهم گندم      . خود می باشد  

بهر حال کانـادا در سـالهای دهـه اینـده از رده دوم بـه رده سـوم            . هر چند ناچیز گندم تبدیل شده است      

  .مودکشورهای صادر کننده سقوط خواهد ن
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استرالیا که هم اکنون به عنوان سومین کشور صادر کننده گندم مطرح می باشد و این عنوان را در طول                    

از جمله سیاست های مختلف همچون حمایـت  ( سالهای دهه گذشته کسب نموده است با درایت خاصی         

 بازار خـود مـی      درصدد افزایش سهم  ) از جنگ امریکا علیه عراق و کسب سهمی از بازار گندم این کشور              

باشد و پیش بینی های نشان می دهد که در سالهای دهه اینده این کشور جایگزین کشور کانادا شـده و                     

  . میلیون تن گندم به دومین صادر کننده این محصول تبدیل شود18با صادرات 

صـادرات  کشور ارژانتین نیز بعنوان چهارمین صادر کننده گندم جهان در سالهای دهه گذشته از نوسـان                 

در واقع عـدم    . نسبتا زیادی برخوردار بوده است که ناشی از نظام اقتصادی و سیاسی این کشور می باشد                 

ثبات سیاسی و اقتصادی در این کشور باعث شده است که مشتریان اعتماد زیادی به این کـشور نداشـته                  

معـامالت از طریـق ایجـاد       باشند اما این کشور با اتخاذ تصمیماتی مهم همچون تامین امنیـت اقتـصادی               

و دیگـر سیاسـت هـا توانـست دوبـاره بـه           ) بجای معامله با واحد پول کـشور ارژانتـین          ( معامالت دالری   

پیش بینی می شود در سالهای دهه اینده         . صادرات محصوالت کشاورزی خود از جمله گندم رونق بدهد        

  .ر نماید میلیون تن گندم صاد5/12نیز این کشور با حفظ جایگاه خود تا 

  کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز از دیگر صادر کنندگان گندم می باشند که رفته رفته در حال از دسـت        

 میلیون تن گنـدم صـادر       18این کشور ها که در سالهای دهه گذشته تا          . دادن سهم بازار خود می باشند     

ش داده اند و پـیش بینـی شـده           میلیون تن کاه   5  می نمودند میزان صادرات خود را در سالهای اخیر تا         

  . میلیون تن بالغ گردد8 دهه اینده به است میزان صادرات این کشورها با اندکی افزایش در سالهای
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  میزان صادرات جهانی گندم توسط کشورهای عمده صادرکننده
  2015-16   تا سال1995- 96 از سال 

  

 کانادا استرالیا آرژانتین سال

اعضای 
جدید 
یه اتحاد
 اروپا

اتحادیه 
 15اروپا 

 کشور
 امریکا اوکراین روسیه CISگروه 

کل 
 صادرکنندگان

95/96 4،435 13،265 16،184 1،372 10،436 518 -5،110 1،160 31،929 82،604 

96/97 10،155 19،173 19،260 -1،672 18،090 -1،353 -1،934 1،235 24،744 93،212 

97/98 11،124 15،298 20،002 933 12،684 355 -2،009 1،261 25،732 87،389 

98/99 8،535 16،417 14،553 1،533 13،227 -284 -838 4،618 25،657 84،771 

99/00 11،577 17،783 18،975 1،261 16،975 2،874 -4،565 1،499 26،998 98،425 

00/01 11،265 15،856 17،117 78 14،811 1،314 -908 -608 26،459 88،659 

01/02 10،063 16،333 15،931 2،053 3،362 988 3،743 5،394 23،263 85،389 

02/03 6،752 8،860 9،021 3،013 5،479 3،804 11،576 5،759 21،033 82،547 

03/04 9،403 17،958 15،560 1،173 5،488 1،741 2،088 -3،299 29،809 89،008 

04/05 11،490 14،667 14،718 1،602 6،182 -455 6،754 4،301 27،001 88،815 

05/06 6،990 16،425 16،250 1،280 6،990 845 9،000 5،450 24،903 88،158 

06/07 9،969 18،022 16،596 2،844 7،454 1،087 7،936 5،692 23،051 93،035 

07/08 10،985 18،215 16،516 2،336 7،448 1،577 7،957 5،236 23،820 94،807 

08/09 11،376 18،410 16،514 2،064 7،310 2،009 8،538 5،224 23،868 96،299 

09/10 11،550 18،674 16،400 1،543 7،512 2،430 8،828 5،289 24،353 97،565 

10/11 11،794 18،888 16،266 1،430 7،835 2،820 8،832 5،365 24،474 99،027 

11/12 12،002 19،118 16،104 1،421 8،009 3،302 8،742 5،455 24،803 100،489 

12/13 12،232 19،317 16،002 1،373 8،150 3،735 8،735 5،552 25،078 101،704 

13/14 12،457 19،500 15،918 1،350 8،247 4،170 8،783 5،659 25،472 103،071 

14/15 12،681 19،667 15،811 1،340 8،297 4،605 8،847 5،755 25،856 104،418 

15/16 12،907 19،826 15،687 1،303 8،362 5،051 8،856 5،853 26،199 105،733 
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. ، گندم بیشترین سهم را داشته اسـت       2005براساس این گزارش از کل میزان تولید غالت ایران در سال            

 میلیـون   3/5تولید برنج ایران در این سـال بـه          .  میلیون تن رسید   14/5تولید گندم ایران در این سال به        

  . هزار تن رسید10 میلیون تن و ارزن 1/5ن، ذرت  میلیون ت2/9تن، جو 

  .  میلیون تن اعالم شده بود21/81، 2004تولید غالت ایران در سال 

 

  ):2005سال (کشورهای عمده تولیدکننده در خاور میانه و شمال آفریقا 

  

  2015- 16   تا سال1995-96روندهای فرعی گندم در سطح جهان از سال 

 سال
  ذخایر ابتدایی

 )ار تنهز(
    عرضه داخلی

 )هزار تن(

استفاده برای 
  خوراک دام

 )هزار تن(

استفاده غذایی و 
سایر استفاده ها 

 )هزار تن(

ذخایر پایانی 
 )هزار تن(

استفاده داخلی 
 )هزار تن(

95/96 162،147 701،080 90،844 454،007 156،229 701،080 
96/97 156،229 739،938 93،633 480،641 165،664 739،938 
97/98 165،664 775،910 97،073 481،169 197،668 775،910 
98/99 197،668 787،976 98،849 480،721 208،406 787،976 
99/00 208،406 795،275 93،427 491،707 210،140 795،275 

00/01 210،140 792،240 100،869 484،710 206،661 792،240 

01/02 206،661 788،471 102،959 483،082 202،430 788،471 
02/03 202،430 770،053 108،013 494،644 167،396 770،053 
03/04 167،396 721،810 91،426 496،663 133،721 721،810 
04/05 133،721 758،528 101،686 505،028 151،814 758،528 
05/06 151،814 768،221 107،203 511،293 149،725 768،221 
06/07 149،725 774،561 105،555 517،132 151،875 774،561 
07/08 151،875 780،424 106،215 521،352 152،858 780،424 
08/09 152،858 787،298 107،285 525،938 154،074 787،298 
09/10 154،074 792،340 108،035 529،974 154،330 792،340 
10/11 154،330 798،669 109،074 534،517 155،078 798،669 
11/12 155،078 805،228 110،049 539،314 155،864 805،228 
12/13 155،864 811،805 110،964 543،939 156،902 811،805 
13/14 156،902 818،332 111،898 548،540 157،894 818،332 
14/15 157،894 824،551 112،810 552،951 158،790 824،551 
15/16 158،790 830،840 113،839 557،220 159،780 830،840 



 کیک غالت حجیم شده

٥١ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

 درصد تولید غالت خاورمیانه و شمال آفریقا به خود به عنوان بزرگترین تولیدکننده 37ایران با اختصاص 
  . این محصول در منطقه مذکور شناخته شده است

در گزارشی حجم کل تولید غالت در ایران ) فائو(به گزارش فارس، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی 
 میلیون تن اعالم و این کشور را به عنوان بزرگترین تولیدکننده غالت در 22/41 را 2005ال طی س

  . سطح خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی کرده است
 میلیون تن غالت در سطح خاورمیانه و شمال آفریقا 59/53 مجموعا 2005براساس این گزارش در سال 

 درصد کل غالت تولیدی در این 37میلیون تن معادل  22/41تولید شد که سهم ایران از این رقم 
  . منطقه بوده است

 در رتبه دوم و 2005 میلیون تن غالت در سال 22/28در این منطقه پس از ایران، کشور مصر با تولید 
  .  میلیون تن در رتبه سوم قرار گرفته است5/66سودان با 

 تن، لبنان 3400 تن، کویت 82500اردن : ازمیزان تولید غالت در سایر کشورهای منطقه عبارت است 
 میلیون تن، سوریه 2/83 تن، عربستان 6785 تن، قطر 5850 تن، عمان 213465 لیبی    تن،144700

  .  تن559210 تن و یمن 120 میلیون تن، امارات 5/62
.  است، گندم بیشترین سهم را داشته2005براساس این گزارش از کل میزان تولید غالت ایران در سال 

 میلیون 3/5تولید برنج ایران در این سال به .  میلیون تن رسید14/5تولید گندم ایران در این سال به 
  .  هزار تن رسید10 میلیون تن و ارزن 1/5 میلیون تن، ذرت 2/9تن، جو 

 .  میلیون تن اعالم شده بود21/81، 2004تولید غالت ایران در سال 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نت(  میزان تولید  نام کشور  ردیف
  22410000  ایران  1
  22280000  مصر  2
  5660000  سودان  3
  213465  لیبی  4
  144700  لبنان  5
  82500  اردن  6
  6785  قطر  7
  5850  عمان  8
  3400  کویت  9
  120  امارات  10



 کیک غالت حجیم شده

٥٢ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  :بررسی و پیش بینی میزان واردات جهانی گندم توسط کشورهای عمده وارد کننده
  
.  این کشور بعنوان یک کشور وارد کننده همیشگی در بازار جهانی گندم مطرح می باشـد                :کشور الجزایر    

 میلیون تن گندم وارد نموده است و انتظار می رود دردهـه اینـده بـا افـزایش         6 تا   3در دهه گذشته بین     

ر اسـت  الزم به ذکـ .  میلیون تن افزایش یابد7جمعیت این کشور میزان واردات گندم ان نیز تا نزدیک به      

بخش کشاورزی این کشور چندان در ارتباط با گندم فعال نیست و نوسانات میزان واردات این کـشور در                   

. سالهای مختلف ناشی از نوسانات قیمت گندم و میزان درامد کشور الجزایر در سالهای مختلف می باشـد                 

  .الجزایر بیشتر مشتری کشورهای اروپایی بویژه کشور فرانسه می باشد

 این کشور نیز یکی دیگر از کشورهایی است که بعنـوان مـشتری همیـشگی بـازار جهـانی                    :رزیل  کشور ب 

 میلیـون تـن گنـدم وارد نمـوده          6/7 تا   4این کشور در سالهای دهه گذشته بین        . گندم مطرح می باشند   

ا است که البته اگرچه میزان واردات گندم به این کشور در سالهای اخیر روندی کاهشی داشـته اسـت امـ              

پیش بینی می شود به دالیل اب و هوایی و همچنین افزایش جمعیت و افـزایش تقاضـا ، میـزان واردات                      

گندم به برزیل که خود کشور قابل توجه و بااهمیتی در بحث محصوالت کشاورزی می باشد ، با افـزایش                    

 میلیون تـن در     8قابل توجهی روبرو شود بطوریکه پیش بینی شده است میزان واردات گندم به برزیل به                

برزیل که به عنـوان کـشوری واقـع در قـاره امریکـا مطـرح مـی باشـد         . سال های پایانی دهه اینده برسد 

گفتنی است این کشور به لحاظ کشاورزی در موقعیت         . مشتری گندم کشورهای امریکا و کانادا می باشد         

برزیـل  . ت و سویا اقدام می نمایـد      خوبی قرار دارد اما بجای تولید گندم به تولید سایر محصوالت مثل ذر            

در اجالس ها و مذاکرات سازمان تجارت جهانی بعنوان کشور حامی کشورهای در حال توسـعه در بحـث                   

  .مذاکرات بخش کشاورزی مطرح بود و وزنه سنگینی در این زمینه بحساب می امد

ن را یـدک مـی کـشد        این کشور در حالی که عنوان بزرگترین تولید کننده گنـدم در جهـا             : کشور چین   

همواره بعنوان کشوری مطرح در بازار جهانی گندم مورد توجه بوده است و ایـن در حـالی اسـت کـه بـه                        

دالیل مختلف همچون سیاست های دولت چین ، قیمت گندم در بازارهای بین المللـی و چـین ، میـزان             

لهای مختلـف میـزان      سـا   توجه کشاورزان به تولید محصول گندم همچنـین میـزان صـادرات گنـدم؛ در              



 کیک غالت حجیم شده

٥٣ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

بطوریکه این کشور در سـالهای      . واردات این محصول به کشور چین با نوسان های زیادی روبرو بوده است            

برخی سیاسـتها در سـالهای انتهـای        ابتدایی دهه گذشته بعنوان واردکننده مطرح شده است اما با اعمال            

ود کشور چین با توجـه بـه اینکـه از           بهر حال پیش بینی می ش     . دهه اخیر بعنوان صادر کننده مطرح شد      

 درصد در سال بهره میبرد در بخش کشاورزی نیـز شـگفتی بیافرینـد امـا در                  10رشد اقتصادی بیشتر از     

ایـن  . دهه اینده نیز به دلیل افزایش قابل توجه جمعیت همچنان به عنوان واردکننده گندم مطرح باشـد                

د گندم را افزایش داده و پیش بینی می شـود بطـور             کشور با توجه به سیاست های اخیر خود میزان تولی         

اگرچه باید در نظر داشت که چین بعنوان کـشور صـادر            .  میلیون تن گندم وارد نماید     5/2متوسط ساالنه   

  .کننده و وارد کننده گندم شناخته می شود

و این مـساله     مصر نیز از جمله کشورهای افریقایی است که دائما وارد کننده گندم می باشد                :کشور مصر   

از یک طرف مردم ایـن کـشور        . به وضعیت اب و هوایی این کشور و فرهنگ مردم این کشور بر می گردد              

به تغذیه از طریق نان عادت داده شده اند و از طرف دیگر بخش کشاورزی این کشور قادر به تامین مهـم                      

وسـانهای روبـه بـاال اقـدام بـه      ترین ماده غذایی مردم کشور مصر نیست بنابراین مصر بطور مـداوم و بـا ن         

کشور مصر بعنوان مشتری اصلی گنـدم کـشورهای اسـترالیا ، امریکـا ، کانـادا و                  . واردات گندم می نماید   

این کشور در مقاطع مختلفی از سال با برگزای مناقصه های بین المللـی اقـدام                . فرانسه شناخته می شود   

 میلیـون تـن گنـدم وارد نمـوده          7 تا   6ذشته بین   کشور مصر در سالهای دهه گ     .به خرید گندم می نماید    

است که انتظار می رود با توجه به افزایش جمعیت این کشور و عـدم تـالش جـدی در راسـتای افـزایش          

تولید گندم در داخل این کشور در سالهای دهه اینده نیز وارد کننده صرف گندم باشد و وارداتی بیـشتر                    

  .  میلیون تن در سال داشته باشد8از 

  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٥٤ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
   میزان واردات جهانی گندم توسط کشورهای عمده وارد کننده از سالزیرجدول 

  2015- 16   تا سال1995- 96 
  )هزار تن (واحد                                                                                                          

  

 مصر چین برزیل الجزایر سال

95/96 3،776 5،808 12،035 5،922 

96/97 3،619 5،057 1،736 6،890 
97/98 5،221 6،180 754 7،133 
98/99 4،250 7،067 287 7،454 

99/00 4،750 7،694 468 5،872 
00/01 5،600 7،201 -428 6،050 
01/02 4،572 7،002 -420 6،933 

02/03 6،079 6،721 -1،300 6،317 
03/04 3،932 3،801 925 7،285 
04/05 5،390 5،280 5،576 8،140 

05/06 5،500 5،500 1،000 7،490 
06/07 5،993 6،610 3،141 7،255 
07/08 6،104 6،941 3،124 7،341 

08/09 6،216 7،110 2،867 7،400 
09/10 6،307 7،213 2،765 7،501 
10/11 6،426 7،305 2،687 7،627 

11/12 6،497 7،421 2،676 7،766 
12/13 6،589 7،555 2،559 7،884 
13/14 6،684 7،694 2،451 8،001 

14/15 6،778 7،833 2،327 8،114 
15/16 6،878 7،977 2،165 8،224 

  
  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٥٥ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

کشور در کنار کشور برزیل بعنوان مدافعین کشورهای در حال توسعه در مذاکرات بخـش     این  :کشور هند   

هنـد در تولیـد گنـدم یکـی از          . هانی مطـرح بـوده و هـست       کشاورزی در اجالس های سازمان تجارت ج      

کشورهای موفق می باشد و در حالی که در دهه گذشته تا حدودی وارد کننده گندم بـوده اسـت امـا بـا                        

اجرای طرح های اقتصادی و کشاورزی فراوان و حمایت قابل توجه دولـت از محـصول گنـدم، همچنـین                    

طقه ای باعث رشـد تولیـد ایـن محـصول گردیـده و اکنـون                معامله این محصول در بورس های ملی و من        

بیشتر از انکه به عنوان یک کشور وارد کننده مطرح باشد بعنوان یک کشور صـادر کننـده شـناخته مـی                      

 میلیون تن گندم نیز صادر نموده است اما بـا توجـه بـه               6/5بهر حال این کشور در سالهای اخیر تا         . شود

 در ان واقع شده، همچنین نوسانات قیمتی و رقابت کـشور هـای تـازه    وضعیت اب و هوایی منطقه ای که      

وارد به جرگه صادر کنندگان، پیش بنی می شود میزان صادرات این کشور کـاهش یافتـه و در سـالهای                     

الزم به ذکر است که کـشور هنـد بـا جمعیـت             .  میلیون تن صادرات داشته باشد     5/1دهه اینده در حدود     

ارد، کمترین نوسان در تولید محصوالت کـشاورزی ایـن کـشور باعـث واردات یـا                 قابل توجهی که در بر د     

هند محصول گندم خود را به کشورهای اسیای شرقی و کـره            . صادرات قابل توجه ان محصول خواهد شد      

 .جنوبی صادر می نماید

ین کشور کـه    ا.  کشور ژاپن بعنوان با ثبات ترین کشور در بازار جهانی گندم مطرح می باشد              :کشور ژاپن   

بلحاظ کشاورزی در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد وارد کننده صرف گندم بوده و مشتری دائمی گندم                 

 میلیون تن گندم    5/5ژاپن ساالنه در حدود     . کشورهای امریکا و استرالیا و در برخی مواقع کانادا می باشد          

ر این کشور نمـی رود همچنـین جمعیـت          وارد می نماید و با توجه به اینکه امید به تولید این محصول د             

این کشور نیز کنترل شده است و افزایش نمی یابد پیش بینی می شود در سالهای دهه اینده نیز میـزان                     

گفتنی است کشور ژاپن با اعمال تعرفه های سـنگین          .  میلیون تن باشد   5/5واردات گندم این کشور برابر      

محصول به داخل شده است اما این تعرفه ها طبـق قـوانین             بر واردات گندم مانع واردات بیش از حد این          

سازمان تجارت جهانی باید در سالهای اتی برداشته شوند و سطح دسترسی به بازار این کشور برای صادر                  



 کیک غالت حجیم شده

٥٦ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

بهر حال پیش بینی می شـود بـا وقـوع ایـن مهـم شـاهد افـزایش                   . کنندگان گندم به حد ایده الی برسد      

  .اما کاهش کل واردات گندم به این کشور باشیم) جمعیت به دلیل کاهش ( واردات سرانه 

 کشور مکزیک که بعنوان کشور پـر اهمیتـی در بخـش کـشاورزی مطـرح مـی باشـد در                      :کشور مکزیک   

سالهای اخیر با پیوستن به سازمان تجارت جهانی به تخصـصی بـودن در بخـش کـشاورزی روی اورده و                     

این کشور امریکای جنوبی در دهه گذشـته وارد         . می پردازد بیشتر به تولید محصوالتی نظیر سویا و ذرت         

ایـن  . کننده محض گندم بوده است و عمده مایحتاج خود را از کشور های امریکا و کانادا تهیه می نمایـد                   

به دلیل عضویت در  ( کشور در سالهای اخیر با توجه به رشد جمعیت همچنین کاهش میزان تولید گندم               

 میلیـون تـن نزدیـک نمـوده اسـت           3میزان واردات گندم را به      )خصص گرایی   سازمان تجارت جهانی و ت    

 میلیـون تـن     4درحالیکه پیش بینی می شود در سالهای دهه اینده میـزان واردات خـود را بـه بـاالتر از                     

  .برساند

ایـن کـشور در دهـه       . بعنوان یکی دیگر از مشتریان باثبات گندم جهان مطرح مـی باشـد             : کشور موروکو 

 میلیون تن گندم وارد نموده است و پیش بینی می شود در سـالهای دهـه اتـی                   3 تا    5/1االنه  گذشته س 

کشور موروکو مشتری گنـدم کـشورهای امریکـا و          .  میلیون تن واردات داشته باشد     5/2نیز بطور متوسط    

  .کشورهای اروپایی است

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٥٧ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
  یزان واردات جهانی گندم توسط کشورهای عمده وارد کننده م

  2015- 16   تا سال1995-96از سال 
  )هزار تن (واحد 

 موروکو مکزیک ژاپن هند سال

95/96 -1،450 5،525 1،109 2،293 

96/97 -555 5،852 1،713 1،524 
97/98 1،731 5،811 1،792 2،544 
98/99 2،203 5،542 2،174 2،725 

99/00 1،172 5،326 2،228 3،024 
00/01 -1،128 5،431 2،361 3،534 
01/02 -3،055 5،371 2،623 2،922 

02/03 -4،816 5،118 2،564 2،518 
03/04 -5،642 5،288 3،193 2،341 
04/05 -2،100 5،321 3،213 2،172 

05/06 500 5،250 3،100 2،800 
06/07 -329 5،244 3،269 2،619 
07/08 -647 5،322 3،411 2،443 

08/09 -903 5،382 3،499 2،410 
09/10 -901 5،383 3،583 2،362 
10/11 -1،259 5،390 3،674 2،368 

11/12 -1،471 5،388 3،771 2،427 
12/13 -1،460 5،382 3،868 2،469 
13/14 -1،415 5،375 3،972 2،517 

14/15 -1،422 5،364 4،082 2،561 
15/16 -1،515 5،355 4،194 2،612 

  
  
  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٥٨ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
دود کشورهایی است که در بازار جهانی گندم دو نقـش بـازی             کشور پاکستان از مع   : پاکستان  

نقش اول و اصلی ان بعنوان واردکننده گندم می باشـد و نقـش دوم یـا فرعـی ان                    . می نماید 

بسته به وضعیت اب و هوایی، این کشور درسالهای مختلف بعنوان           . بعنوان صادرکننده میباشد  

یکه در نیمه اول دهـه گذشـته ایـن کـشور            بطور. واردکننده یا صادر کننده مطرح بوده است      

واردکننده خالص گندم بوده اما در نیمه دوم دهه گذشته بعنوان صادرکننده گندم مطرح شده               

است و این درحالی بود که در سالهای اخیر به دلیل بروز خشکسالی و کاهش تولید گنـدم در                   

دوباره این کشور به خیل     این کشور همچنین افزایش جمعیت، صادرات به واردات تبدیل شد و            

گفتنی اسـت میـزان واردات گنـدم کـشور پاکـستان در             . وارد کنندگان اصلی گندم پیوست    

سالهای اخیر در مقایسه با سالهای ابتدایی دهه گذشته بسیار کمتر بـوده و در مجمـوع ایـن                   

اما پیش بینـی هـای حـاکی از ان          . کشور به سمت خودکفایی در تولید گندم به پیش می رود          

بطـور  . است که کشور پاکستان دردهه اینده نیز بعنوان واردکننده کوچک گندم مطرح باشـد             

کلی میزان واردات و یا صادرات گندم پاکستان از نوسان زیادی برخوردار نبوده ونخواهد بـود                

گفتنی .  میلیون تن گندم صادر و یا عمدتا وارد خواهد نمود          1بطوریکه معموال این کشور حدود      

ی تبدیل شدن این کشور به وارد کننده گندم در سالهای اخیر روسیه بعنوان کـشور         است در پ  

جایگزین امریکا در تامین گندم پاکستان مطرح شده است و در سال گذشته چندین محمولـه                

نکته ای که در ارتباط با کشور پاکستان مـی تـوان در             . گندم از روسیه به این کشور صادر شد       

 سال بعنوان صـادر کننـده گنـدم         5ن کشور علی رغم اینکه بمدت       نظر داشت این است که ای     

مطرح شد دوباره در سالهای اخیر بعنوان واردکننده مطرح شد و این حاکی از تغییرات بـسیار                 

زیاد متغیر تولید گندم و متغیر جمعیت یا مصرف سرانه در ایـن کـشور دارد و بایـد در نظـر                      



 کیک غالت حجیم شده

٥٩ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

ما نیز حادث گرددکه باید در این مورد دقت الزم          داشت که ممکن است چنین اتفاقی در کشور         

  .را مبذول نمود

 

 کشور کره جنوبی نیز از جمله کشورهای شرق اسیاست که علی رغـم پیـشرفت                :کره جنوبی   

چشمگیر صنعتی در بخش کشاورزی پیشرفت قابل تـوجهی نداشـته و همـواره بعنـوان وارد                 

این کشور در سـالهای دهـه       . وده است کننده اصلی گندم و سایر محصوالت کشاورزی مطرح ب        

 میلیون تن گندم وارد نموده است و پیش بینی ها حاکی از ان است که میـزان                  5/3گذشته تا   

به نظر میرسد   .  میلیون تن بالغ گردد    5/4واردات گندم به این کشور در اینده افزایش یابد و به            

 اتی حذف موانع و تعرفه های       دلیل اصلی واردات بیشتر گندم به کشور کره جنوبی در سالهای          

گمرکی است که این کشور به دلیل حضور در سازمان تجارت جهانی مجبور به انجام انهـا مـی                   

کره جنوبی بعنوان شریک تجاری کشور امریکا از مشتریان دائمی گندم این کشور مـی               . باشد

دالیل سیاسی و   باشد و بنظر می رسد تجار این کشور قدرت خرید گندم از دیگر کشورها را به                 

  .اقتصادی نداشته باشند

 کشور تایوان نیز از جمله کشورهای اسیایی است که در زمینـه کـشاورزی موفقیـت                 :تایوان  

 میلیـون   1چندانی بدست نیاورده است و مجبور است هر ساله جهت تامین نیاز خود در حدود                

 در بازار جهانی گنـدم      تن گندم وارد نماید این کشور که بعنوان یک مشتری کوچک اما دائمی            

 میلیون تن گندم وارد نموده است و انتظار         1 باشد در سالهای دهه گذشته در حدود          مطرح می 

 3/1می رود در سالهای دهه اینده نیز با اندک افزایشی در میزان واردات میزان این متغیر را به                  

  .دتایوان نیز از مشتریان گندم امریکا می باشکشور . میلیون تن برساند

کشور تونس که کشور افریقایی است نیز مشتری تقریبا دائمی گندم در بـازار جهـانی                : تونس  

 میلیون تن گندم وارد نموده است و انتظار می          1این کشور در سالهای دهه گذشته تا        . می باشد 



 کیک غالت حجیم شده

٦٠ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

رود در سالهای دهه اینده نیز بعنوان یک وارد کننده صرف مطرح بوده و میزان واردات خود را                  

کشورهای افریقایی بطور عمـده مـشتری گنـدم کـشورهای           .  میلیون تن افزایش دهد    3/1 تا

  .اروپایی و بعضا امریکا می باشند

  
  
  
  

  میزان واردات جهانی گندم توسط کشورهای عمده واردکننده
                     2015- 16   تا سال1995-96از سال 

  )تن هزار (واحد    
 الس تونس تایوان کره جنوبی پاکستان
1,902 2,495 1,085 806 95/96 
3,017 3,400 1,017 883 96/97 
4,118 3,835 1,022 1,382 97/98 
3,130 4,593 1,004 923 98/99 
2,100 3,687 1,118 1,086 99/00 

-203 2,999 1,016 1,393 00/01 

-260 3,857 1,005 1,128 01/02 
-999 3,929 979 1,978 02/03 
-146 3,303 1,190 690 03/04 
1,366 3,465 1,120 979 04/05 
750 3,775 1,080 1,100 05/06 
374 3,938 1,108 1,088 06/07 
491 4,035 1,126 1,125 07/08 
554 4,111 1,134 1,160 08/09 
651 4,167 1,142 1,167 09/10 
746 4,216 1,155 1,182 10/11 
833 4,270 1,169 1,207 11/12 
937 4,324 1,182 1,238 12/13 

1,043 4,370 1,195 1,271 13/14 
1,156 4,401 1,207 1,300 14/15 
1,268 4,420 1,219 1,329 15/16 

  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٦١ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

 برخی از کشورهای خاورمیانه و بعضا افریقایی در تحلیل های :دیگر کشورهای افریقایی و خاورمیانه 

از میزان واردات .... ا همچون عراق ، مصر و گذشته بعنوان وارد کننده گندم معرفی شدند این کشوره

قابل توجهی برخوردار هستند اما بیشتر کشورهای خاورمیانه وارد کنندگان بسیار محدود گندم می 

این کشور ها که بیشتر . باشند که از ان جمله می توان کشورهای حاشیه خلیج فارس را نام برد 

بودن جمعیت از میزان واردات محدودی برخوردار کشورهای عربی را تشکیل می دهند به دلیل کم 

در این میان برخی از کشورهای .هستند اما در کنار یکدیگر ارقام قابل توجهی را تشکیل می دهند

افریقایی نیز وجود دارند که همچون اکثر کشورهای این قاره بعنوان وارد کننده قابل توجه گندم مطرح 

و کشورهای خاورمیانه ای که در تحلیلهای گذشته مد نظر قرار می باشند که این کشورهای افریقایی 

کشورهای مذکور در سالهای دهه .نگرفته اند در یک گروه قرار گرفته و مورد بررسی واقع شده اند

 میلیون 18 تا 5/11گذشته با روندی افزایشی که ناشی از مصرف گرایی مردم این کشورها می باشد از 

که البته با توجه به تغییرات اب وهوایی و برخی مسائل اقتصادی و سیاسی این تن گندم وارد نموده اند 

بهر حال پیش بینی های حاکی از ان است که میزان واردات کشورهای مذکور . میزان متغیر بوده است

.  میلیون تن بالغ گردد5/24در سالهای دهه اینده از روندی افزایشی برخوردار باشد و میزان ان به 

 درصد کل فروش گندم در بازار جهانی را شامل می شود و 25است این میزان خرید نزدیک به گفتنی 

بهر حال کشورهایی که . این مساله اهمیت سیطره بر بازار خاورمیانه وشمال افریقای گندم را می رساند

ل و البته در این گروه قرار دارند عمدتا بعنوان صادرکنندگان نفت هم مطرح میباشند که به همین دلی

به دلیل افزایش قیمت نفت و وجود دالرهای فراوان نفتی می توانند مصرف کنندگان بسیار خوبی نیز 

باشند و یکی از بهترین محصوالت برای واردات نیز گندم می باشدکه از کشورهای مختلف امریکا ، 

  .کانادا و استرالیا خریداری خواهند نمود

  

 



 کیک غالت حجیم شده

٦٢ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

شورهای اسیایی شامل کشورهایی می شود که خارج از خاورمیانه قرار دیگر ک :دیگر کشورهای اسیایی  

این . دارند و در واقع در خاور دور واقع شده اند و در تحلیلهای گذشته نامی از انها برده نشده است

کشورها نیز به نوبه خود درمجموع مقدار قابل توجهی از بازار جهانی گندم را تشکیل می دهند و در 

روند واردات این کشورها نشان می دهد که .  میلیون تن گندم وارد نموده اند15 تا 10 دهه گذشته از

میزان واردات افزایشی بوده و پیش بینی می شود در سالهای دهه اینده نیز وارد کنندگان مهم و قابل 

 حدود این میزان واردات در.  میلیون تن افزایش خواهد یافت18توجهی باشند که میزان وارداتشان تا 

 درصد از کل تجارت گندم را شامل می شود که باز هم حاکی از نقش مهم این کشور ها در بازار 20

  .جهانی گندم است

   :دیگر کشورهای اروپای شرقی 

اما کشورهای اروپایی که اکثرا خود به عنوان صادر کننده گندم مطرح می باشند از کشاورزی 

شورهای این اتحادیه که در گذشته در اسارت پیشرفته ای برخوردارند لیکن برخی از ک

کمونیست قرار داشتند و پس از فاصله زمانی زیادی به اتحادیه اروپا پیوسته اند هنوز از 

کشاورزی پیشرفته ای برخوردار نیستند هر چند در بین انها میتوان کشورهایی مثل لهستان 

اما بهر حال اکثر این کشورها هنوز را نام برد که از کشاورزی قابل توجهی نیز برخوردار است 

به عنوان وارد کننده گندم در بازار جهانی مطرح می باشند که در دهه گذشته با نوسانات 

 میلیون تن واردات داشته اند و البته در برخی سالها اندک 3/1 هزار تن تا 14زیاد بین 

حال پیش بینی ها حاکی بهر . صادراتی نیز داشته اند که به وضعیت اب و هوا مربوط می شود

از ان است که در سالهای دهه اینده این کشورها که عمدتا در شرق اروپا واقع شده اند با 

 میلیون تن گندم وارد 5/0پیشرفت در کشاورزی از میزان واردات خود بکاهند و در حدود 

ن صادر کننده به احتمال زیاد این کشورها در سالهای پایانی دهه اینده بتوانند بعنوا. نمایند



 کیک غالت حجیم شده

٦٣ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

نیز مطرح باشند چراکه اتحادیه اروپا با برنامه ریزی دقیق از بخش کشاورزی این کشورها 

  .حمایت می کند و تجربه این مساله را نیز داراست

  

   :دیکر کشورهای امریکای التین 

همانطور که قبال اشاره شد کشورهای قاره امریکا و بخصوص انهایی که در امریکای جنوبی 

شده اند اگرچه از بخش کشاورزی خوبی برخوردار هستند اما در زمینه تولید گندم واقع 

چندان تبحری ندارند و در واقع به دلیل مزیت نسبی که درتولید سایر محصوالت کشاورزی 

بهر حال با توجه به اینکه برخی از مهمترین وارد . دارند از تولید گندم سر باز می زنند

 شدند اما دیگر کشورهای این قاره نیز هر چند اندک به واردات این کنندگان این قاره معرفی

 میلیون تن 5/8 میلیون تا 5/6این کشورها در سالهای دهه گذشته از . محصول می پردازند

گندم وارد نموده اند و پیش بینی می شود با توجه به روند افزایشی که در ارتباط با این متغیر 

 میلیون تن برسانند که در 5/10نده میزان واردات خود را به داشته اند در سالهای دهه ای

  .  درصد از کل تجارت گندم در سطح جهانی را شامل می شود10حدود 

  

   :باقیمانده جهان 

برخی از کشورهای جهان در گروه های ذکر شده مطرح نبوده اند اما در بازار جهانی گندم از 

 کشور در گروه باقیمانده جهان اورده شده اند و این.فعالیت هر چند اندکی برخوردار هستند

 میلیون تن گندم در سال وارد نموده اند و انتظار می رود 5/1در سالهای دهه گذشته تا 

  .  میلیون تن افزایش یابد2میزان واردات انها در سالهای دهه اینده تا 

  



 کیک غالت حجیم شده

٦٤ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  :باقیمانده 

ه داشته اند گروهی نیز بعنوان  در نهایت با توجه به مدلهایی که کار تخمین را بر عهد

باقیمانده در نظر گرفته شده است که شامل برخی وارد کنندگانی می شود که صرفا به دالیل 

اقتصادی اقدام به واردات گندم می نمایند یا گندم را وارد می کنند و پس از تبدیل شدن به 

ی گنجند بهرحال این گروه ارد ان را صادر می نمایند یا به دالیل دیگر در گروه های قبلی نم

نیز در سالهای دهه گذشته نوسان زیادی در واردات خود داشته اند اما بطور میانگین پیش 

 میلیون تن از واردات گندم را بخود اختصاص 7/3بینی می شود در سالهای اینده در حدود

  .دهند
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٦٥ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  

          عمده واردکنندهیزان واردات جهانی گندم توسط کشورهای م
           2015- 16   تا سال1995- 96 سال                 

   هزار تن:واحد                                                                                                                        

  
  
  

 سال
دیگر کشورهای 

افریقایی و 
 خاورمیانه

دیگر کشورهای 
 اسیایی

دیگر کشورهای 
 اروپای شرقی

دیکر کشورهای 
 امریکای التین

باقیمانده 
 جهان

 باقیمانده
کل 
 واردات

95/96 11،567 10،882 -1،855 6،853 785 1،622 82،604 

96/97 15،151 11،881 1،327 7،250 1،047 11،332 93،212 

97/98 15،961 11،150 14 7،529 1،160 2،842 87،389 

98/99 14،337 12،666 -231 8،393 911 3،663 84،771 

99/00 17،193 13،368 -483 8،769 1،408 7،376 98،425 

00/01 17،021 13،674 554 8،566 1،317 4،142 88،659 

01/02 18،337 14،222 -524 8،819 1،528 1،816 85،389 

02/03 17،823 14،611 -135 7،706 1،577 2،552 82،547 

03/04 15،805 15،016 3،425 8،282 1،696 8،771 89،008 

04/05 19،462 15،389 140 8،432 1،594 1،121 88،815 

05/06 20،735 15،140 -25 8،900 1،625 3،763 88،158 

06/07 21،947 15،346 391 9،069 1،881 3،763 93،035 

07/08 22،428 15،457 481 9،308 1،907 3،763 94،807 

08/09 22،990 15،707 506 9،525 1،963 3،763 96،299 

09/10 23،404 16،018 499 9،686 1،955 3،763 97،565 

10/11 23،789 16،375 485 9،839 2،002 3،763 99،027 

11/12 24،157 16،668 471 9،965 2،039 3،763 100،489 

12/13 24،382 16،957 454 10،085 2،076 3،763 101،704 

13/14 24،710 17،256 447 10،207 2،116 3،763 103،071 

14/15 25،089 17،540 428 10،321 2،155 3،763 104،418 

15/16 25،478 17،807 414 10،433 2،198 3،763 105،733 
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٦٦ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

   شرایط صادرات– 10-1
مان ماندگاری بسته بندی های داخلی کم بوده ،  ثانیا ز اوال .صادرات این محصول انجام نمی گیرد  

  .که نیازی برای صادرات احساس نمی شود ذبه بازارهای داخلی به حدی بوده جا

  

 وضعیت عرضه و تقاضا -2

   بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید-2- 1

با توجه به اینکه کد های اعالم شده تنها کدهای موجود جهت محصوالت مشابه می باشد آمار تولید بر 

  .اساس همین کدها اعالم می شود

  خراسان رضویاستان 

  

  اشتغال  ظرفیت تولید  تعداد واحدها

3  5600  573  

  

  سایر استان های کشور

  اشتغال  ظرفیت تولید  تعداد واحدها

108  90811  8533  
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   وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه در دست اجرا-2-2
  استان خراسان رضوی

تعداد   
  واحدها

  اشتغال  ظرفیت تولید

5  9450  320  

  
  ستان های کشورسایر ا

  اشتغال  ظرفیت تولید  تعداد واحدها

158  203492  6613  
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   بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم-2-3
با توجه به اینکه در خصوص واردات محصول فوق هیچ گونه آماری ثبت نشده تنها آمار واردات مواد 

  .موجود می باشد اولیه که در باال اشاره شده است 

  :میزان تولید گندم

  )میلیون تن(میزان واردات به کشور  )میلیون تن(میزان تولید کشور
  نوع کاال

  2007سال  2006سال  2007سال  2006سال

  0,8  0,9  13,8کمتر از  14,5  گندم

  2,2  2  1,6  1,7  ذرت

  1  1,1  2,2  2,1  برنج

  

  ررسی روند مصرف از آغاز برنامه سومب -4-2
ای تولیدی و عدم وجود صادرات آمار مصرف همان آمار تولید اشاره شده در باال با توجه به آمار واحده

  .می باشد 

   بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم-2- 5
با توجه به اینکه صادرات و واردات این محصول تاکنون انجام نگرفته است اداره گمرکات جمهوری 

  .اسالمی ایران آماری ارائه نداده است 
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   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم-6-2

کاالی فوق تنها در صورت تغییر ساختار بسته بندی جهت افزایش ،با توجه به مصرفی بودن کاال 

ماندگاری می تواند در اولویت صادرات قرارگیرد و کشور افغانستان و عراق بازار هدف این محصول فطعا 

  .ه جهارم توسعه خواهد بود در طول برنام
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 ژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور بررسی اجمالی تکنولو-3
  

 برنج حجیم شده تولید

 80 تا دمای  لیتر آب که قبال2ً -3 کیلوگرم شلتوک، 2توان به حدود  برای فرآیند نیم جوش کردن می

 .اضافه کرد  گراد گرم شده است درجه سانتی

پوست کندن و  برنج سفید حاصل. شود که دارای پوسته اولیه و ثانویه باشد شلتوک به برنجی گفته می

حرارت داده و سپس آن را  چنانچه شلتوک را در آب خیسانیده و با بخار آب. سفید شدن شلتوک است

 خیس خورده و نیم آن، شلتوک خشک نماییم به آن شلتوک نیم جوش شده با بخار داغ و نوع دیگر

شلتوک نیم جوش شده با حرارت خشک  جوش شده به وسیله حرارت دادن با شن داغ است که به آن

اشاره به برنج نیم جوش شده با بخار آب یا شن داغ  براین اساس برنج تبدیل شده در این مقاله. گویند

ک و برنجی که نیم جوش نشده شلتوک و برنج خام به شلتو. شود می که پوست اولیه و ثانویه آن گرفته

  .شود می است اطالق

  :خصوصیات شلتوک

بوده و در شرایط ) براساس وزن تر %12 -13رطوبت (و خشک ) حداکثر یکساله(شلتوک باید تازه 

بندی مناسب  و بسته) گراد درجه سانتی 20 -25) دمای مناسب انبارداری. خوبی نگهداری شده باشد

  .کیفیت نهایی محصول باشند ثری برتوانند عامل مؤ ها می شلتوک
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  :جوش کردن و پوست کندن شلتوک نیم

سپس  جهت انجام این کار مقداری آب به شلتوک ها اضافه می کنیم در حدی که روی آنها را بپوشاند 

. خیس بخورند ها دهیم تا روز بعد شلتوک روی ظرف حاوی شلتوک را با پارچه پوشانیده و اجازه می

حرارت دادن با شن داغ،  ها را از آب خارج کرده و به یکی از دو روش با بخار آب یا آنگاه شلتوک

  .کنیم جوش می نیم

هایی که کف آنها توری  شلتوک خیس خورده بر روی سینی در روش نیم جوش کردن با بخار آب داغ،

 بخار مناسب فشار. شوند در اتو کالو یا دیگ پخت، بخار داده می  دقیقه10است پهن شده و به مدت 

  .باشد متر مربع می کیلوگرم بر سانتی 1/5 در این عملیات حدود

ابتدا مقداری شن ریز یا ماسه بادی تهیه کرده و پس از  جوش کردن به وسیله شن داغ برای نیم

آن را در یک ظرف فلزی کف پهن ریخته و تا درجه حرارت  شستشو، تمیز کردن و خشک کردن،

زنیم تا  دهیم در حین حرارت دادن آن را به هم می حرارت می) گراد انتیس  درجه200 -300(مطلوب 

 های مجهز به همزن برقی که برای برشته کن قابل ذکر است از برشته(یکنواخت گرم شود  به صورت

نصف وزن شن  توان حدود می). توان استفاده نمود اند نیز برای این منظور می کردن آجیل ساخته شده

دقیقه به شدت  2 -4س خورده اضافه کرده و مخلوط شن داغ و شلتوک را به مدت به آن شلتوک خی

وقتی که اولین شلتوک شروع  یا اینکه تا)  دور در دقیقه80 -100برای دستگاه برشته کن (به هم زد 
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متعاقب آن بوسیله یک . دهیم ادامه می کرد عملیات را) مثل ترکیدن ذرت(به باد کردن یا حجیم شدن 

  .کنیم سپس آنها را به آرامی خنک می ها را از شن داغ جدا کرده،  توری شلتوکالک یا

 -11 روز به حد 1 -2فوق با هوادهی در طول  های نیم جوش شده را در هر دو روش رطوبت شلتوک

در صورتی .دهیم را انجام می) پوست کنی الیه اولیه) رسانیم سپس عملیات پوست کندن  درصد می10

. دهیم تر انجام می سفیدتری داشته باشد عملیات سفید کردن را طوالنی محصول ما رنگخواهیم  که می

 های سالم را برای فرآیند کنیم و دانه های شکسته را از آن جدا می الک کرده و دانه ها را آنگاه برنج

  دهیم سازی مورد استفاده قرار می حجیم

  

  

  

 

  :نمک زنی

از آب نمک اشباع  توان چنین دادن مزه شور به محصول میبرای بهتر شدن فرآیند حجیم شدن و هم

نمک به آن اضافه کرده و بهم  استفاده کرد، برای این منظور در یک ظرف، مقداری آب ریخته و آنقدر

  .نمک اشباع گویند زنیم که دیگر نمک در آب حل نشود و به این محلول آب می
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شده، از محلول آب نمک حدود  رنج نیم جوشیک ساعت قبل از فرآیند حجیم سازی و برشته کردن ب

متر مکعب به یک کیلوگرم برنج  سانتی 50یعنی (کنیم  های برنج اضافه می  درصد حجمی به دانه5

  .های برنج برشد نمک به تمام دانه و کامالً آن را مخلوط کرده تا آب) جوش شده نیم

  
 :سازی فرآیند حجیم

 با شن 15 الی 10 به 1 درصد به نسبت 10/5 -11 رطوبت بدون پوست با جوش شده مقداری برنج نیم

 250در این حالت دمای شن باید به حدود . شود کن مخلوط می دستگاه برشته داغ در یک ظرف یا

زمان  . ثانیه انجام شود10 -15گراد رسیده باشد تا عملیات حجیم شدن برنج در حدود  سانتی درجه

  .شود وختن محصول میتر عملیات در این دما باعث س طوالنی

 توان در زمانی می. توان توسط توری یا الک، برنج حجیم شده را از شن داغ جدا کرد می در آخر عملیات

اضافه کرد  هایی مثل روغن مایع خوراکی به میزان خیلی کم به آن که محصول هنوز گرم است افزودنی

  .اضافه نمود دلخواه را به آنجات  تا حالت چرب مطلوبی مانند پفک به آن بدهد و یا ادویه

بندی و در مواقع مورد  بسته های پالستیکی یا کیسه فریزر توان آن را در فویل پس از خنک شدن می

  .مصرف نمود . . .نیاز به تنهایی و یا با غذاهای دیگر مانند شیر و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٧٤ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  :های فنی توصیه

یم جوش شده و بدون پوست بـا رطوبـت   برنج ن شود که بهترین بادکردگی برنج زمانی حاصل می 

 درجـه  250بـرنج بـه شـن در دمـای       قـسمت 15 بـه  1 درصد در شن داغ به نـسبت  10 -11

 . ثانیه برشته شود10 -12گراد به مدت  سانتی

نیم جوش نشده یا برنجی که به مدت کمی پیش پز شده است بـادکردگی کمـی را نـشان     برنج 

. شود  به خوبی انجام گیرد بادکردگی بهتری حاصل میدر حالی که اگر نیم جوش شدن دهد، می

 درجـه  250تجربه نشان داده است که حرارت دهی برنج نـیم جـوش شـده در دمـای      همچنین

عواملی مانند تخریب نـشاسته،  . آورد  دقیقه بادکردگی بهتری بوجود می2/5مدت  گراد به سانتی

 تواند باعث کاهش بادکردگی برنج میها و همچنین سفید نکردن برنج به حد کافی  دانه شکست

 .جوش شده شود نیم

  

بادکردگی با تازگی شـلتوک و بـرنج    بعالوه درصد. افزودن نمک باعث افزایش بادکردگی برنج خواهد شد

رود و سـپس بـا    برنج درصد بـادکردگی بـاال مـی     ماهگی پس از درو کردن10 -12رابطه دارد، تا حدود 

  .خواهد شد ی برنج کمکهنه شدن شلتوک درصد بادکردگ
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  خط تولیدشماتیک 

  
  
  

 
 
 
 
 

ابعاد خط تولید
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   :پروسه تولید

در میکسر مواداولیه با یکدیگر و آب ترکیب شده و خمیر با رطوبت مناسب آماده مـی شـود سـپس ایـن                       

به صـورت   کسترودر   در این مرحله باید مراقب بود که دستگاه ا         ،خمیر به دستگاها کسترودر منتقل شده       

  .خالی فعال نشود 

در این دستگاه مواد اولیه به طور کامل فشرده شده به حدی که دیگر امکان فشردن آنهـا وجـود نداشـته        

 چرخ شده و در این هنگام با اضافه شدن دما حجـم ایـن مـواد   باشد سپس مواد با عبور از دستگاه اسکرو

 خمیر مربوطه بر اساس دستور صادره و یا نـوع سـفارش   افزایش پیدا می کند پس از خروج از این مرحله       

  .بر اساس طول و یا وزن برش داده می شود 

  . پخته شده و کامال حجیم می گردد ،پخت  بر روی کانوایر عبوری از دستگاه خمیر برش خورده

پوشش  ... و  بیسکویت ،و پوششهای مورد نیاز مانند شکالت        درجه   130حال این اسنک با روغن با دمای        

  . و به دستگاه بسته بندی ارسال می شود داده شده

پیشنهاد می شود که یک سیلو جهت ذخیره سازی مابین دستگاه بسته بندی وخط تولید نصب شود این                  

مورد برای زمانی مناسب است که سرعت خط تولید باال باشد و دستگاه بسته بندی با آن سرعت مطلوب                   

  . نرسد
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 Flow Chart of Manufacturing Process :  
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Model & Description Q'ty 
Production Section     
30HP Grain Puff Machine/Extrusion with inverter and Knife 1 Set 
Input Conveyor 1 Set 
Out put Conveyor 1 Set 
3-Deck/Layer Dryer (Hot Air Circulating) 1 Set 
Seasoning Section     
Rotary Seasoning Machine 2 Set 
Sprinkler 2 Set 
Oil/Liquid Spray Machine 2 Set 
Output Conveyor for Seasoning 2 Set 
V type Flavor Mixer/Shatter Machine 1 Set 

For Filled Bar  

Model & Description Q'ty 
Raw Material Section     
Humidifier 1 Set 
Choco Bowl Mixer 1 Set 
Humidity Meter 1 Set 
Production Section     
Filler ( #304 Stainless Steel) 1 Set 
30HP Grain Puff Machine/Extrusion with inverter and Knife 1 Set 
Squeeze Cutting Machine 1 Set 
Input Conveyor 1 Set 
Infra-red Tunnel Oven, 70Kw Electricity of Gas Heating. 1 Set 
Out put Conveyor 1 Set 
Seasoning Section     
Rotary Seasoning Machine 1 Set 
Seasoning Feeder 1 Set 
Output Conveyor for Seasoning 1 Set 
Oil/Liquid Spray Machine 1 Set 
V type Flavor Mixer/Shatter Machine 1 Set 
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For Filled Biscuit  

Model & Description Q'ty 
Raw Material Section     
Humidifier 1 Set 
Choco Bowl Mixer 1 Set 
Humidity Meter 1 Set 
Production Section     
Filler ( #304 Stainless Steel) 1 Set 
30HP Grain Puff Machine/Extrusion with inverter and Knife 1 Set 
Cutting Machine 1 Set 
Input Conveyor 1 Set 
Infra-red Tunnel Oven, 70Kw Electricity of Gas Heating. 1 Set 
Out put Conveyor 1 Set 
Seasoning Section     
Rotary Seasoning Machine 1 Set 
Seasoning Feeder 1 Set 
Oil/Liquid Spray Machine 1 Set 
Output Conveyor for Seasoning 1 Set 
V type Flavor Mixer/Shatter Machine 1 Set 

 

 

For Corn Bar  

Model & Description Q'ty  
Raw Material Section     
Humidifier 1 Set 
Humidity Meter 1 Set 
Production Section      
30HP Grain Puff Machine/Extrusion with inverter and Knife 1 Set  
Input Conveyor 1 Set  
Out put Conveyor 1 Set  
3-Deck/Layer Dryer (Hot Air Circulating) 1 Set  
Seasoning Section      
Rotary Seasoning Machine 1 Set  
Seasoning Feeder 1 Set  
Oil/Liquid Spray Machine 1 Set  
Output Conveyor for Seasoning 1 Set  
V type Flavor Mixer/Shatter Machine 1 Set  
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Optional Equipment  

Model & Description Q'ty 
Crusher/Shatter M/C (A) - for sugar 1 Set 
Crusher/Shatter M/C (B) - for corn and rice 1 Set 
Screen M/C 1 Set 
Packing Section     
Auto Horizontal Packing (Pillow Pack) 1 Set 
Vertical Packing M/C. (25g Upper) 1 Set 
Vertical Packing M/C. (less 25g) 1 Set 
Sealing Machine - Treadle type 1 Set 
Optional Equipment     
Air Compressor 3 HP 1 Set 
Dies 1 Unit 
Screw (Spare Parts) 10 Pc 
Cylinder (Spare Parts) 10 Pc 

Packing Specification:  

40 feet standard container is required.  

 

Manpower Requirement:  

Raw Material:  
Mashed Rice and Corn, or Mashed Corn only.  
 Consumption: about 60 kg/hr  
Flavoring: Depend on the taste.  
Raw Material: Finished Product � 60kg : 70 kg  
 
Power Consumption and the Related Facilities:  
 Water:  
About 10L/Hr  
Electricity:  
About 220/380V/3Phase. 37.5KW  
Heating Power:  
LPG about 5kg/hr, or Electricity 50KW (for Capacity 60kg)  
LPG about 8kg/hr, or Electricity 80KW (for Capacity 120kg) 
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   تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم-4

 و فروش تولید در تجاری" کامال رویکرد ایران در حجیم غالت های فرآورده تولید در ضعف نقاط از یکی

 عرضـه  و تولیـد  یکـسان  ترکیبـات  بـا  متفـاوت  اشـکال  در کیک انواع ایران در . است محصوالت اینگونه

مرسـوم   چنـدان  ترنـد  بـاارزش  و تـر  غنی پایه، اولیه مواد لحاظ از که اسنکهایی تولید حالیکه در میشود

در  بازنگری هستند جوانان و کودکان "عموما تنقالت گونه این عمده کنندگان مصرف که آنجا از .نیست

  .میرسد نظر به ضروری ها فرآورده اینگونه تولید برنامه

 اسنکهایی که به مربوط آالت ماشین حجیم، غالت تولید خط و تجهیزات داخلی کننده تولید شرکتهای

کـشور   داخـل  در را میـشود  اسـتفاده  قرمـز  مادون اجاقهای از آنها پخت فرآیند در و میشوند پر مغزی با

شوند  داده قرار هم کنار در و ساخته موردی صورت مذکوربه تجهیزات است ممکن البته . نمیکنند تولید

  .رفت خواهد باالتر تولید خط شده تمام قیمت صورت این در که

اینگونـه   . اسـت  پـایین  "نـسبتا  کیفیـت  بـا  بندی بسته از استفاده تولید، فرآیند در ضعف نقاط جمله از

بـسته   در و شـده  نگهـداری  رطوبت به نسبت نفوذ قابل غیر " کامال های بندی بسته در باید ها فرآورده

محـصوالت   مانـدگاری،  زمـان  رفتن باال بر عالوه تا شود استفاده ازت گاز زریقت سیستمهای از آنها بندی

  .نشوند خرد کرده، حفظ را خود شکل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٨٣ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
  
  

  :محصول تولیدی 
  

 ردیف نام محصول ظرفیت تولید واحد

 1 انواع کیک غالت 150 تن

 جمع کل 150
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٨٤ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
  

 بررسی فنی

                 زمین1-1
 .زمین مورد نظر برای طرح شهرک صنعتی در نظر گرفته شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )متر مربع(مساحت  قیمت واحد )هزار ریال(قیمت کل توضیحات

 4،000 110،000 440،000 پیشنهاد می گردد طرح فوق

   0   در شهرستان نیشابور در نظر گرفته شود



 کیک غالت حجیم شده

٨٥ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
   محوطه سازی-2-1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

 مقدا ر آار
 قيمت واحد )هزارريال(آل هزينه

 متر مربع
 شرح آار

 خاکبرداری و تسطیح 4،000 150،000 600،000

 حصار کشی 260 300،000 78،000

 آسفالت و پیاده رو سازی 600 250،000 150،000

ایجاد فضای سبزو روشنائی 1،000 250،000 250،000
 جمع کل 1،078،000



 کیک غالت حجیم شده

٨٦ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
   ساختمان سازی-3-1

 ساختمانهای طرح براساس  اصول پیش بینی شده  
 طراحی گردیده است ساختمانهای اصلی از نوع سوله  

  .و سایر ساختمانها نیز با کیفیت مرغوب از نوع اسکلت فلز پیش بینی گردیده است
  
 

 مشخصات کل هزینه

 

 مساحت

 )هزارریال(

 قیمت واحد

 فنی
 متر مربع

 شرح نوع ساختمان

 سالن تولید سوله 1،500  2،500،000 3،750،000

 )مواد اولیه(انبار  اسکلت فلزی 250  2،500،000 625،000

 )مواد محصول(انبار  سوله 250  2،500،000 625،000

 اداری اسکلت فلزی 100  3،000،000 300،000

 آشپزخانه زیاسکلت فل 25  3،000،000 75،000

 رخت کن و نمازخانه اسکلت فلزی 50  2،000،000 100،000

 سرویسها اسکلت فلزی 100  2،500،000 250،000

 ساختمان نگهبانی اسکلت فلزی 100  2،500،000 250،000

 جمع کل 5،975،000

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٨٧ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  

  
یر برخوردار هزارریال از تنوع ز5460000 ماشین آالت وتجهیزات طرح به ارزش -4-1

 است
 مشخصات محل قیمت واحد قیمت کل

 فنی تامین ریال هزارریال
 نام ماشین تعداد

5،000،000 5،000،000،000  خط کامل کیک غالت 1  

 ابزار آالت کارگاهی 2   100،000،000 200،000

 هزینه نصب و راه اندازی 1    260،000

5،460،000 
5،460،000 

 یشگاهیجمع کل ماشین آالت و لوازم آزما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٨٨ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
  
  

   تاسیسات طرح-5-1

 شرح مشخصات فنی )هزارریال(قیمت 

 تاسیسات و گرمایش سالنهای  تولید و اداری شامل کانال کولر و رادیاتور  و هواساز و  بخاری 20،000

  اینچ و لوله کشه های مربوطه1کنتور آب  100،000

 سیستم گرمایش و سرمایش پکیج و چیلر،شوفاژ  100،000

 KW 300هزینه انشعاب برق و لوازم اندازه گیری تابلو  60،000

 سیستم حفاظتی ؛ایمنی 100،000

 سیستم اطفاء حریق 110،000

 هزینه ترانس ولوازم جانبی 103،000

 تولیدلوله کشی گاز  بهمراه هزینه کنتور لوله کشی اختصاصی برای خط  400،000

 بار6کمپرسور  40،000

 دیگ بخار و لوله کشی های بخار 85،000

    

    

    

    

    

    

    

    

 جمع کل 1،118،000

  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٨٩ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  

   ماشین آالت حمل و نقل-6-1
    هزارریال وسائل نقلیه و گذاشت و برداشت به شرح زیر است                                      82000مبلغ   

 نام ماشین تعداد مشخصات فنی قیمت واحد قیمت کل

 خودرو سواری 1   82،000،000 82،000

 جمع کل 82،000
  
  
  
  
  

   ملزومات اداری-7-1
 هزارریال ارزش اثاثیه و لوازم اداری شامل میز و صندلی و تاسیسات مخابراتی وکامپیوتر وسایر 75000مبلغ 

 ملزومات اداری می باشد
  
  هزینه های قبل از بهره برداری -8-1

 )هزارریال(مبلغ 
 شرح  

 هزینه های تاسیس و اخد مجوزهای مربوطه ---------------------- 1000
 هزینه های خدمات مشاوره ای ---------------------- 10000
 هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان طرح ---------------------- 100000
 هزینه سفر و ماموریت و ایاب وذهاب ---------------------- 10000
 هزینه پست تلگراف و تلفن ---------------------- 2000
 هزینه ملزومات اداری و چاپ و تکثیر ---------------------- 4000
 هزینه پذیرائی و تشریفات ---------------------- 1000

 تحقیقاتهزینه  ---------------------- 30000
 هزینه مالی دوران مشارکت   0

 هزینه راه اندازی و تولید آزمایشگاهی   30000
 سایر هزینه ها   10000

198000   

  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٩٠ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

 
 :برآورد هزینه ثابت

 هزینه های سرمایه ای -9-1

 شرح شماره یادداشت )هزاریال(مبلغ 

 زمین 1-1 440،000

 محوطه سازی 1-2 1،078،000

 ساختمان سازی 1-3 5،975،000

 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی 1-4 5،460،000

 تاسیسات 1-5 1،118،000

 وسائل حمل و نقل 1-6 82،000

 ) درصد هزینه های ساختمان اداری30 الی 20(وسائل دفتری 1-7 75،000

 ) در صد اقالم باال10(پیش بینی نشده 1-9 1،422،800

 جمع  15،650،800

 هزینه های قبل از بهره برداری 1-8 198،000

 جمع کل 15،848،800
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٩١ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

   سرمایه در گردش طرح و سرمایه کل و نحوه تامین منابع مالی-2
   سرمایه در گردش طرح-2-1

 سایر  با توجه به اهمیت فعالیت تو لیدی طرح و نیاز شرکت به ذخیره سازی مواد و پوشش
ی طرح جدول زیر سرمایه در گردش طرح را در سال اول بهره برداری مشخص هزینه های جار

 می سازد
مبلغ 

 )هزارریال(
ردیف جزء سرمایه در گردش میزان و شرح هزینه

 1 )تنخواه گردان(وجه نقد   روز هزینه دستمزد و سوخت وانرژی30 149632

 2 )فروش نسیه(حسابهای دریافتی  روز هزینه های تولید30 608053

 3 کاالهای ساخته شده روز هزینه های تولید30 608053

 4 کاالهای در جریان ساخت  روز هزینه های تولید5 101342

 5 مواد اولیه داخلی روز قیمت مواد اولیه15 100750

 6 پیش پرداختها روز قیمت کل مواد اولیه10 67167

 7 جمع کل 1،634،996

  
   سرمایه گذاری کل طرح-2-2

با احتساب بار مالی سرمایه گذاری ثابت طرح و سرمایه در گردش آن : گذاری کل طرحسرمایه 
 .در سال اول  بهره برداری به شرح جدول زیر می باشد

)هزارریال(مبلغ   شرح
  سرمایه در گردش 1634996

 سرمایه ثابت طرح 15848800

 جمع کل 17483796

  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٩٢ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
  
 هزینه های تولید سالیانه-3

 شرح یادداشت )ریالهزار(مبلغ 

 مواد اولیه 3-1 2،015،000

 هزینه حقوق و دستمزد 3-2 1،016،380

 هزینه انرژی مصرفی 3-3 479،940

 هزینه تعمیر و نگهداری 3-4 833،620

  در اقالم باال5هزینه پیش بینی نشده    217،247

 هزینه اداری و فروش   45،622

 هزینه تسهیالت مالی 3-5 0

  هزارم سرمایه کل2هزینه بیمه کارخانه    31،302

 هزینه استهالک 3-6 1،401،816

39،600 
 در صد استهالک 20

 ساالنه
 هزینه استهالک قبل از بهره برداری

    

 جمع کل 6،080،526

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٩٣ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
   مواد اولیه و  بسته بندی مورد نیاز-1-3

مصرف   )هزارریال(هزینه کل محل 
هزینه 
 واحد

واحد تامین ساالنه  نام مواد

ردیف
 

 1 ذرت ایران 40 تن 6،500،000 260،000

 2 گندم ایران 40 تن 3،700،000 148،000

 3 روغن مایع و جامد ايران 30 تن 7،400،000 222،000

 4 انواع شکالت ایران 5 تن 25،000،000 125،000

 5 برنج ایران 40 تن 20،000،000 800،000

 6 انواع پودر بیسکوئیت ایران 5 تن 80،000،000 400،000

 7 بسته بندی ایران 2 تن  30،000،000 60،000

 جمع کل مواد اولیه 2،015،000
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٩٤ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
   نیروی انسانی مورد نیاز-2-3

جمع حقوق
حقوق 
 سالیانه

حقوق 
تعداد ماهیانه

 
تحصیالت  نیروی مورد نیاز

ردیف
 

 اداری          
 1 حسابدار لیسانس 1 2،500،000 44،500،000 44،500
 2 راننده دیپلم 1 1،800،000 32،040،000 32،040

 3 نگهبان دیپلم 1 1،800،000 32،040،000 32،040

 4 کارمند دفتری فوق دیپلم 1 2،200،000 39،160،000 39،160

 5 پرسنل خدماتی دیپلم 1 1،800،000 32،040،000 32،040

 جمع 5      

 جمع حقوق اداری 147،740

 تولید          
 1 مدیر کارخانه لیسانس 1 5،000،000 89،000،000 89،000

 2 پرسنل کنترل کیفیت فوق دیپلم 5 2،500،000 44،500،000 222،500

 3 پرسنل تعمیرات فوق دیپلم 2 2،500،000 44،500،000 89،000

 4 مدیر تولید لیسانس 1 4،000،000 71،200،000 71،200

 5 کارگر فنی  دیپلم 2 2،200،000 39،160،000 78،320

 6 کارگر ساده ابتدائی 7 2،200،000 39،160،000 274،120

 7 سرپرست تولید فوق دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

      19   
 جمع حقوق تولید 868،640
 جمع کل 24     1،016،380

 :تبصره 
 )درصد حق بیمه سهم کارفرما20 ماه حقوق و یکماه مرخصی و یکماه پاداش و 12( ماهانه محاسبه می گردد17,8حقوق ساالنه 

  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٩٥ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
   انرژی مصرفی-3-3

                                                                                                                                                                        
  

 هزینه کل
هزار (

 )ریال
 هزینه واحد

مصرف 
 ساالنه

مصرف 
 روزانه

 شرح واحد

  آب مصرفی متر مکعب 400 120،000 1،200 144،000

 برق مصرفی کیلو وات بر ساعت 1،600 480،000 500 240،000

 مازوت لیتر 0 0 220 0

 گاز متر مکعب 2،100 630،000 138 86،940

 بنزین لیتر 30 9،000 1،000 9،000

 گازوئیل لیتر 0 0 165 0

 سوخت 

 جمع کل 479،940

  روز می باشد300روز کاری معادل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٩٦ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
  
  آورد هزینه های تعمیر و نگهداری بر-4-3

هزینه تعمیرات سالیانه 
 )هزارریال(

 شرح ارزش دارائی  درصد

 محوطه سازی 1،078،000 2 21،560

 ساختمان 5،975،000 2 119،500

 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزملیشگاهی 5،460،000 5 273،000

 تاسیسات 1،118،000 10 111،800

 وسائل حمل و نقل 82،000 10 8،200

 لوازم اداری و پیش بینی نشده 1،497،800 20 299،560

 جمع کل 833،620

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٩٧ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
  
   هزیه استهالک-6-3

هزینه استهالک 
 )هزارریال(سالیانه

درصد  شرح )هزارریال(ارزش دارائی

 محوطه سازی 1078000 8 86240

 ساختمان سازی 5975000 8 478000

 ماشین آالت و تجهیزات  5460000 10 546000

 تاسیسات 1118000 8 89440

  نقلوسائل حمل و 82000 20 16400

 وسائل دفتری 75000 20 15000

 پیش بینی نشده 1422800 12 170736

    

 جمع کل 1401816

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 کیک غالت حجیم شده

٩٨ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
  سایر محاسبات مالی-4

 kg : 40،537قیمت تمام شده بر اساس 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هزینه  هزینه متغیر هزینه ثابت
درصد مبلغ درصد کل  مبلغ

 شرح هزینه

 مواد اولیه 2015000 100 0 0 2،015،000

 هزینه حقوق و دستمزد 355733 35 660647 65 1،016،380

 هزینه انرژی مصرفی 383952 80 95988 20 479،940

 هزینه تعمیر و نگهداری 666896 80 166724 20 833،620

 هزینه پیش بینی نشده 184659,95 85 32587,05 15 217،247

 هزینه اداری و فروش 45621,87 100 0 0 45،622

 هزینه تسهیالت مالی 0 0 0 100 0

 هزینه بیمه کارخانه 0 0 31301,6 100 31،302

 هزینه استهالک 0 0 1401816 100 1،401،816

 هزینه استهالک قبل از بهره برداری 0 0 39600 100 39،600

 جمع هزینه های تولید 3651862,82   2428664   6،080،526

 فروش کل معادل 7904684,411



 کیک غالت حجیم شده

٩٩ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

  
هزینه متغیر(-)فروش کل) / هزینه ثابت = در صد نقطه سر به سر ) = 57 
 
 1،824،158 = جمع هزینه های تولیدی - فروش کل= سود و زیان ویژه
 
+هزینه تسهیالت مالی سود و زیان ویژه = نرخ بازدهی سرمایه  10 = کل سر مایه گذاری/ 
 
تعمیر و نگهداری+انرژی مصرفی+یهمواد اول - فروش کل= ارزش افزوده ناخالص  = 4،576،124 
 
استهالک قبل از بهره برداری+استهالک - ارزش افزوده ناخالص = ارزش افزوده خالص  = 3،134،708 
 
 58 = فروش کل / ارزش افزوده ناخالص = نسبت ارزش افزوده ناخالص  به فروش
 
وش کلفر / ارزش افزوده خالص = نسبت ارزش افزوده خالص  به فروش  = 40 
 
 
 26 = سر مایه گذاری کل / ارزش افزوده ناخالص = نسبت ارزش افزوده به  سرمایه گذاری کل

 
 466،141 = تعداد پرسنل / سرمایه ثابت = سر مایه ثابت سرانه
 
 514،229 = تعداد پرسنل / کل سر مایه گذاری = کل سر مایه سرانه
 
د و زیان ویژهسو+هزینه تسهیالت مالی = نرخ بازدهی سرمایه  10 = کل سر مایه گذاری/ 
 
سود+هزینه تسهیالت مالی+استهالک / کل سر مایه گذاری= دوره برگشت سر مایه  +استهالک قبل از بهره برداری   = 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 کیک غالت حجیم شده

١٠٠ شرکت سانیار صنعت توس:تهیه کننده 

 
   وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی-5 

اقتصادی همان تعرفـه    محصول تولیدی به دلیل آنکه بر پایه غالت بنا نهاده شده حمایت های              

های اقتصادی و بازرگانی غالت می باشد و با توجه به سیاست های دولت یارانه های غالت نیز                  

  .برداشته خواهد شد

  

   تجزیه  تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید-6
الی کـشت غـالت در   با توجه به سطح زیر کشت غالت و همجوار با کشور افغانستان و سطح با             

این کشور و عدم وجود کارخانجات فرآوری این محصوالت و همچنین وجود سیلو های بـسیار                

بزرگ غالت در استان شهرهای فریمان  تربت جام  نیشابور  تربت حیدریه و قوچان به عنـوان                   

  .مناطق الویت دار استان برای راه اندازی این واحد پیشنهاد می گردد 

 
 
 
 
 
 
 


