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  مقدمه 

  
 ي اقتصاد يگذار  هي سرما يها   طرح ي است كه قبل از اجرا     ي، مطالعات كارشناس  يسنج  مطالعات امكان 

ز قـرار   ي و آنـال   ي طـرح مـورد بررسـ      ي و اقتصاد  ي و مال  ين مطالعات از نگاه بازار، فن     يدر ا . رديگ  يانجام م 

ـ گ  مي تـصم  ي بـرا  ييج حاصل از آن به عنوان مبنا      يگرفته و نتا   اران مـورد اسـتفاده قـرار       گـذ   هي سـرما  يري

  .رديگ يم

ـ  و خشك كردن گـل و گ       ي ، بسته بند   يدرجه بند  ي مقدمات يسنج  گزارش حاضر مطالعات امكان    اه ي

ـ  ته يسـنج    مطالعات امكـان   ين مطالعات در قالب متدولوژ    يا. باشد  يم  Freez  Dryبه روش    ـ ه گرد ي ده ي

 يها  ي شده و سپس بررس    يق معرف يور دق  فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به ط        ياست و مطابق متدولوژ   

د و امكانـات    ي تول ي در خصوص چگونگ   ي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فن          يالزم رو 

 يگذار  هي و حجم سرما   ي اقتصاد يها  تيت ظرف ي شده و در نها    ييز شناسا ياز ن ي مورد ن  يافزار  سخت و نرم  

ه گذران و عالقه منـدان      يهد شد تا با استفاده از آن سرما        طرح برآورد و ارائه خوا     ي اجرا ياز برا يمورد ن 

د بـاز و    ي با د  ي اقتصاد يه گذار ياز را كسب و در جهت انجام سرما       يه اطالعات مورد ن   يمحترم بتوانند كل  

 ي توسـعه صـنعت    ي هرچنـد كوچـك در راسـتا       ين مطالعات كمكـ   يد است ا  يام. نديشفاف اقدام نما   ريمس

  .اورد يكشورمان بعمل ب
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   معرفي محصول :بخش اول

   )3آيسيك  (و كد محصول  نام  – 1 – 1

ـ  و خشك كـردن گـل و گ    ي ، بسته بند   يدرجه بند محصول مورد مطالعه طرح حاضر،       اه بـه روش  ي

Freez  Dry  ـ  در تول  ي واسـطه ا   يك كاال يبعنوان   تن محصوال يا. باشد  يم گـر ماننـد    يد محـصوالت د   ي

  .  مورد استفاده دارند يشي و آرا ، غذايي يداروئ

  

  گل گاوزبان                         

ن امر از آنها در     ي هم يده است و رو    

ت سلول ها و بافـت      ي ، تقو  يم كنندگ  

ـ ـده اسـت كـه ا          ن محـصوالت در    ي

رد و امروزه محـصوالت     يفاده قرار گ    

ـ        حـضور   يه مورد استفاده دارد و حت

ـ در بازار      و فـروش محـصوالت      يابي

 3                     صفحه 
 

  

  

  

 برياهان مختلف پ  ي گ ي و غذائ  ير باز به خواص داروئ    يبشر از د  

ت نريخاص.  كرده است    ي استفاده م  يد انواع داروها و مواد غذائ     يتول

ـ گـل و گ   ....  و   ي ، شاداب سـاز    ي بدن ، جوان ساز    يها اه سـبب شي

ز مورد استي ن يت و بهداش  يشي از مواد آرا   ياريون ساخت بس  يفرموالس

رينرها ، صابون ها و غ     ي ، لوس  امپوهاش ، يشي از مواد آرا   يار متنوع يبس

 يت رقابت ي مز يجاد نوع ين مواد در ساخت محصوالت فوق سبب ا       يا
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 يائيميات خود عدم استفاده از مواد شـ       غيد كننده در تبل   ي تول يكت ها  شده است و شر    ي و بهداشت  يشيآرا

  .  دارند ي در ساخت محصوالت خود را با افتخار هر چه تمام تر اعالم مياهان طبيو حضور گ

ار بـاال بـوده و   ي بسي و بهداشتيشياهان مورد استفاده در صنعت دارو ، غذا ، آرا     يتعداد و تنوع گل گ    

ـ ن گـل و گ   ي از ا  يال تعداد يذ. د  ي نما ياز آنان استفاده م   بشر به اشكال مختلف      ـ  بي آشـنائ ياه بـرا ي شتر ي

   .  شده است يمعرف

 · بـو  برگ · جهيبار · بارهنگ · هيبادرنجبو · بادرشبو · باباآدم · شنيآو · آنغوزه · يانجدان روم

 · دمشكيب · چيپ بهمن · بهارنارنج · بومادران · بولدو · بنه · بنگرو · سرخ بن · برنجاسف · برگ سنا

 · ازچـه يپ · يا سـنبله  پونه · سا پونه · ركيپن · باد ريپن · انگشت پنج · پروانش · اوشانيپرس ·  خريپا

ـ پ · رتريپ  · يجعفـر  · يفرنگـ  يجعفـر  · نيتـرنجب  · ترخـون  · ترشـك  · كتـان  تخـم  · تـاتوره  · روي

 · داز · دارواش · يختمـ  · خرگوشـك  · خار مقـدس  · صيعل خار · ليچو · يكوه يچا · خارخسك

ـ ر · حـان ير · مقـدس  حانير · روناس · انهيراز · رازك · ريش دم · درمنه ـ زنجب · واسي  · زوفـا  · لي

 · ريسـ  · دانـه  اهيسـ  · سـورنجان  · سنجد · بيالط سنبل · سنا · كيول سرخ · سداب · سپستان · نكويژ

ـ ب نيريشـ  · ديشـو  · لهيشنبل · قرمز شبدر · شاهِسپرَم · تره شاه · زكيشاب  · صـعتر  · زرد صـبر  · اني

 · فرنجمشك · غافث · بند علف هفت · مويل علف · علف چشمه · مازندران عطر · پرده عروسك پشت

ـ ك · كوشـاد  · كنـار  · كرچـك  · يكاكوت · كافور · يكاسن · قاصدك · فوكا · فلوس · مجار فلفل  سهي

 گـل  · ماهور گل · يگل راع · مرگ يب گل · زيگشن · گزنه · يعلف گز · روغن گز · گاوزبان · شيكش

ـ كت گون · گلنار · گلرنگ · گلپر · بهار شهيهم ـ كب رانيمـام  · غـال يتيمار · لوزارنـگ  · راي  مخلـصه  · ري

                     صفحه   Freez  Dryدرجه بندي ، بسته بندي و خشك كردن گل و گياه به روش طرح 
[ 

4 



    

  شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

 
 · يهمشك · اهيس لهيهل · نعناع · ريموس · مورت · يگل ميمر · مرزه · مرزنجوشتر · مرزنجوش · يوحش

  يوحش جيهو

  .  باشند ي كاربرد مي مختلف صنعت داراياهان هر كدام در حوزه هاين گيا

رد ي گ ي انجام م  يش وحش ي رو ي و حت  ي ، كشت سنت   ياهان ذكر شده بصورت گلخانه ا     يد گل و گ   يتول

 ، از روش يد محصوالت تجـار   ي در تول  ي صنعت يه قابل استفاده واحدها   يمواد اول ل آنها به    ي تبد يو لذا برا  

 ين كار م  ي ا ين روشها ياه از عموم تر   ي گردد كه خشك كردن و گرفتن اسانس گ        ي استفاده م  ي مختلف يها

ند ين فرا يدر ا .  باشد   يق خشك كردن م   يه كارخانجات از طر   يد مواد اول  يدر طرح حاضر هدف تول    . باشد  

 بلند مدت   يت نگهدار ي گردد كه قابل   يه م يت محصول خشك ته   ياه گرفته شده و در نها     يگل و گ  رطوبت  

  .  باشد ي استفاده كارخانجات ميز برايرا داشته و مناسب ن

 انـواع  ار مختلف و متعدد در آنـان ماننـد    ي عناصر بس  اه در صنعت ، وجود    ي گل و گ   يعامل مهم ساز  

ن ي باشد كه ا   يم..... و  ) آرام بخش   ( د  ي ، آلكالوئ  يبات فنل ي تانن ، ترك   الژ ، يمواد موس ن ها ، امالح ،      يتاميو

اهان سـبب كـاهش و      ي گ يند فرآور يفرا.  باشند   ي بدن م  ي خواص مثبت متعدد برا    يمواد و عناصر دارا   

ـ  گل و گ   يند فرآور ي گردد و لذا در فرا     ياه م يد گ ي عناصر مف  ين رفتن برخ  يا از ب  ي ل آنـان بـه     ياه و تبـد   ي

ن صـدمات   ي انتخاب گردد كه در آن كمتر      يط طور يه قابل استفاده كارخانجات ، الزم است شرا       يلمواد او 

ند يلذا در فرا  .  باشد   ياهان م يد گ ي از عوامل مخرب عناصر مف     يكيگرما  . اه وارد گردد    يد گ يبه عناصر مف  

ـ  باال بخصوص بـصورت بلنـد مـدت اسـتفاده گـردد ، محـصول تول                يخشك كردن چنانچه از گرما      يدي

 خشك كردن ين تكنولوژي تريدر حال حاضر عموم. د خود را از دست خواهد داد     ي از خواص مف   ياريبس
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ـ  باشد و مطابق مطالب ذكر شـده ، ا         ي گرم م  ي هوا ياهان ، استفاده از خشك كن ها      يگ ن روش خـشك    ي

  .  سازد ياه خشك شده وارد مي به گياديكردن صدمات ز

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

لحاظ كيفيت محصوالت خشك شده مـورد بررسـي قـرار گيـرد، در آن صـورت روش خـشك كـردن                      

بهترين روش خشك كردن انواع گـل و گيـاه   ) روش انتخاب شده طرح حاضر (Dryer    Freezتصعيدي 

هـا برخـوردار      سيار باالئي نسبت ساير روش    به شمار آمده و در آن محصول خشك شده از درجه كيفي ب            

در فراينـد خـشك كـردن     . توان در مكانيزيسم فني خشك كني جستجو كرد           علت اين امر را مي    .  است  

اصلي ترين عواملي كه اثرگذار در كيفيت محصول خشك شده محسوب مي گردند زمان و درجه حرارت            

ا و زمان باالتر ، بسياري از مواد داروئي،         خشك كردن مي باشد چرا كه تحت شرايط خشك كردن در دم           

ليكن در خشك كن هـاي تـصعيدي        . ويتامين ها ، عناصر مفيد ، رنگدانه ها ، عطر و طعم از بين مي رود                 

بعلت اينكه از دماي پائين استفاده كرده و همچنين زمان فرايند خشك كردن نيز بسيار كوتاه مي باشـد ،                    

ر عناصر مفيد گل و گياه كه هـدف از مـصرف گـل و گيـاه دريافـت                   لذا بخش عمده مواد داروئي و ديگ      

عناصر مفيد فوق مي باشد حفظ شده و عطر و طعم آن نيز تا ميزان بسيار باالئي در سطح گل و گياه تازه                       

در طرح حاضر نيز به دليل استفاده از روش خشك كردن تصعيدي ، گل و گيـاه خـشك                   . باقي مي ماند    

ت باال و خواص داروئي باالئي بوده و تفاوت اندكي با نوع تازه آن خواهد داشت                شده داراي درجه مرغوبي   

  .توان به عنوان يك مزيت بزرگ براي محصول طرح حاضر ياد كرد كه از اين موضوع مي

از طرف ديگر برگ هاي گل و گياه از ضخامت پائيني برخوردار هستند اين امر سبب مي گـردد در                    

دليل كارامله شدن قند محتوي آن ، رنگ كـل و گيـاه خـشك شـده بـه                   ساير روشهاي خشك كردن به      
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صورت قهوه اي مبدل گردد كه اين امر نه تنها سبب ايجاد ظاهر نامطلوب براي آن مي شود بلكه سـبب   

تغيير مزه گياه نيز مي گردد ولي در خشك كن هاي تصعيدي رنگ گياه خشك شده تنهـا انـدكي تغييـر                      

  . پيدا مي كند 

  حصول مISICكد 

  شـده  ي خـشك و بـسته بنـد   ، ياه درجـه بنـد  يگل و گ،  ع و معادني وزارت صنا يق طبقه بند  مطاب

  . باشد يم 15132112ك يسي كد آيدارا

  شماره تعرفه گمركي –1 – 2

 گردد كه شماره تعرفـه      ي مشاهده م  يبا مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگان         

 خـود  ي را بـرا ياه شماره تعرفـه مـستقل  يكه هر گين شده است بطوريها تدو كاالها بر اساس فهرست كاال    

) محصوالت مورد مطالعه طرح حاضـر      (ياهان داروئ يتنوع گل و گ    كه تعداد و  يلذا از آنجائ  .  باشد   يدارا م 

ف شماره تعرفـه نمـوده و       ي از آنها اقدام به تعر     ي بخش ي تنها برا  ي باشد ، لذا وزارت بازرگان     يار باال م  يبس

 طبقه  "اهان  ير گل و گ   ي سا "اقالم  ف  يبخش عمده آنها هنوز بدون شماره تعرفه مستقل بوده و لذا در رد            

 ي عنوان شـده وزارت بازرگـان      يت شماره تعرفه ها   يل عدم كفا  ينجا به دل  ينرو در ا  ياز ا .  شده است    يبند

ـ كر مـوارد موجـود ن  اهان ، از ذ  ي بخش عمده گ   ي محصوالت مورد مطالعه و نبود شماره تعرفه برا        يبرا ز ي

  . از محصوالت طرح است صرف نظر شده است يكه تنها بخش
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   شرايط واردات-3-1

ـ  آندسته از گل و گي و بررسيبا مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگان      اه كـه  ي

رد  مـو  محـصول  واردات   ي بـرا  ي خاص  تي شده است كه محدود    يريگ  جهي، نت  شماره تعرفه هستند     يدارا

  .مطالعه وجود ندارد

  .  باشد يم  درصد20 تن محصوالي در واردات ايحقوق گمرك

  يلبررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المل -4-1

ـ  يفهرسـت اسـتانداردها   با مراجعه به     ـ  ا يقـات صـنعت   يموسـسه اسـتاندارد و تحق      ي مل  شـماره   ران ، ي

  . والت مورد مطالعه استخراج شده است در ارتباط با محص  1925 ، 1821 ، 1725 ي مليهااستاندارد

  زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني بررسي و ارائه اطالعات الزم در  -5-1

  هاي داخلي  بررسي قيمت-1-5-1

تعداد و تنوع گل و گياه كه قابليت درجه بندي ، خشك كردن و بسته بندي را دارا مي باشند ، بـسيار                       

لذا قيمـت فـروش ايـن       . آورده شد    )  1-1بند  (  معرفي محصول    باال مي باشد كه فهرست اين اقالم در       

 خـشك   گـل و گيـاه    مت  يق متوسط   يدانيبا انجام مطالعات م   گل و گياهان نيز متنوع مي باشد و در اينجا           

  .  استخراج شده است  محصول لوي هر كيال براي ر 60000 - 100000معادل 
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  هاي جهاني محصول   مروري بر قيمت-2-5-1

گل ته  يد كننده ، وار   ي ، تابع كشور تول    ي شده در سطح جهان    ي تازه و فرآور   يصوالت كشاورز محمت  يق

از . گر دارد ي و موارد د   ي و داروئ  يبات غذائ ي ، ترك  نديفرات  يفي ، ك  آنها محل كشت    يميط اقل ي ، شرا  اهيو گ 

  .  آن ارائه نمود ي را برايمت خاصي توان قينرو نميا

 يل برخوردار ي به دل  ي جهان يران در سطح بازارها   ي ا يصوالت كشاورز د گفت كه مح   ينجا با يكن در ا  يل

نجا به  يحال در ا  ي ا يعل.  باشد   يز برخوردار م  ي ن ي مناسب تر  يمت ها ي برتر ، از ق    يت خداداد يفيآن از ك  

 7000 - 11500 معادل   ن محصول يا ي صادرات يمت ها يمت ها ، با استناد بر ق      ي با سطح ق   يمنظور آشنائ 

  .  است ست آمدهدالر بر تن بد

   و كاربرد موارد مصرف-6-1

 كه بـه عنـوان       باشد يم يي غذا  و ي داروئ ك ماده ي)  شده    خشك اهي گل و گ   ( مورد مطالعه    تمحصوال

 . كـاربرد اسـت    يگـر دارا  يو موارد د   ي و غذائ  ي ، بهداشت  يشي ، آرا  يد محصوالت داروئ  يه در تول  يمواد اول 

  . ر عنوان كرد ي توان به صورت زيه را من موارد مصرف محصوالت مورد مطالعيبنابرا

 يواني و حي انسانيد كننده داروهايكارخانجات تول •

  يشيد كننده مواد آراي كارخانجات توليبرخ •

 يد كننده مواد بهداشتي كارخانجات تولي برخ •

   ي كارخانجات محصوالت غذائيبرخ •

نجـا  يباشـد كـه در ا      ين كارخانجات بصورت اسانس و خشك شـده مـ         ياه در ا  يشكل مصرف گل و گ    

  .  باشد يشكل خشك شده آن مورد نظر م
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  مصرف محصولبر  ن آ بررسي كاالهاي جا يگزين و تجزيه تحليل اثرات -7-1

ط خـاص و در صـورت   ي هر چند كـه در شـرا  ي و بهداشتيشي ، محصوالت آراغذادارو ، در صنعت   

 ينيگزين جا يكن ا ي دارد ، ل    وجود يائيمي مواد ش  يبرخ ينيگزي ، امكان جا   يه اصل يمواد اول  به   يعدم دسترس 

 مـصرف خـاص     هياول توان گفت كه هر ماده       يت م أت مصرف برخوردار نبوده و به جر      يآنچنان از مطلوب  

محصول مـورد   .  را ندارند    گريدمواد  ر  ي آن با سا   ينيگزي جا ي برا يخود را داشته و مصرف كننده عالقه ا       

 مصرف مخصوص بخود را دارا بوده       يو هر كدام حوزه ها    ت مشابه برخوردار هستند     يز از وضع  يمطالعه ن 

 ي توان به نوع   يرا م  يائيميد مواد ش  يهمانطور كه ذكر گرد   گر  يكن از نگاه د   يل.  باشد   يو بازار طالب آن م    

ت بـر   يبا عنا د گفت كه    ي با ينيگزي كرد و از نظر قدرت جا      ي معرف اه خشك شده  يگل و گ  ن  يگزي جا يكاال

 و  ي ، بهداشـت   ي ، غـذائ   يد محصوالت داروئ  ي در تول  يعيت استفاده از مواد طب    ون ساخت و ضرور   يفرموالس

 استفاده   از جمله محصوالت مورد مطالعه     يعيمواد طب  دهند كه از     يح م ي ترج كارخانجاتشتر  ي ، ب  يشيآرا

 ي بـرا  )ن  يگزيمـواد جـا    ( يائيميمواد ش  ينيگزي است كه قدرت جا    يريجه گ يله قابل نت  ينوسيند و بد  ينما

 قابـل   بـه زحمـت    ينيگزين جا ي مصرف ا  ي از حوزه ها   ياري و در بس   بوده نيپائ ،   ت مورد مطالعه  محصوال

  . انجام است 

  ت استراتژيكي كاال در دنيا امروز اهمي-8-1

ـ يع غذائيه كارخانجات صناي بعنوان مواد اولمحصوالت مورد مطالعه طرح حاضر ، هر چند   و ي ، داروئ

ـ ن خانوارهـا و اقـشار مختلـف جامعـه     نزد در  از آني بخشي كاربرد هستند و حت ي دارا يشيآرا  يداراز ي

 در داخـل    يك خاصـ  يت اسـتراتژ  ين محصوالت اهم  ي توان گفت كه ا    ي از نگاه كالن م    يكاربرد است ، ول   
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ن محصوالت را مورد مطالعه     ي توان ا  ي م ي مصرف يكاالك  ي ندارند و تنها از نگاه       ي جهان يكشور و بازارها  

   .  قرار داد يو بررس

  ي عمده توليد كننده و مصرف كننده كشور ها-9-1

 محصوالت مـورد    شي و آرا  يغذائ ،   يداروئ توان گفت كه با توجه بر كاربرد         ياز نقطه نظر مصرف م    

. ن محصوالت محسوب گردند   ي مصرف كننده ا   ي توانند بعنوان كشورها   ي جهان م  يه كشورها يمطالعه، كل 

) بصورت تازه و خشك شـده     (ن محصوالت   يكه ا يشتر ، كشورهائ  يت ب نجا به منظور ارائه اطالعا    ي در ا  كنيل

 كـشور  ي خارجيران به آنها صادرات وجود داشته است، از سالنامه آمار بازرگان  يدر چند سال گذشته از ا     

  . ر ارائه شده است ياستخراج و در جدول ز

  

 ، ياه داروئي مقصد صادرات گل و گي  كشورها– 1  شمارهجدول
  )  بصورت تازه و خشك شده ( ران ي از ايشي و آرايغذائ

  نام كشور
  چين
  هند

  يامارات متحده عرب
  انگلستان
  ژاپن
  فرانسه
  اسپانيا
  آلمان
  هيروس
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در جهان مطرح   ن محصوالت   يا يد كشاورز يكه از نظر تول   يد گفت كه كشورهائ   ي با زيند  ي از نظر تول   

ـ ن و خـشك شـده آن        ينوع فـرآور  د كننده   ي تول  عمده ي توانند بعنوان كشورها   ي باشند ، م   يم ز عنـوان   ي

  . ن محصوالت فهرست شده است يد كننده ايال ده كشور عمده توليذ. گردند 

  

 ، ياه داروئيگل و گد كننده يده كشور عمده تول  – 2  شمارهجدول
  ديب حجم تولي به ترتيشي و آرايغذائ

  نام كشور
  هندوستان

  نيچ
  هلند
  فرانسه
  نيآرژانت

  مجارستان
  اياسپان

  پاكستان
  مصر
  ليبرز

  

   اداره آمار و اطالعات– ي وزارت جهاد كشاورز– جهان ي كشاورزيبانك اطالعات: ماخذ              

   شرايط صادرات-10-1

ط و  يچگونـه شـرا   ي طـرح ه   يدي صادرات محصوالت تول   ي، برا ياز نقطه نظر مقررات وزارت بازرگان     

ـ  كـه ا   ييكن از آنجا  ي ل . وجود ندارد  يتيمحدود ـ ن محـصوالت،    ي ـ  يك كـاال  ي  محـسوب   يغـذائ  و   يداروئ
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باشـد كـه در       ي مـ  يطيدكننده از شرا  ي تول ي مستلزم برخوردار  ي جهان ينرو ورود به بازارها   يگردند، از ا    يم

  .ط فوق اشاره شده استير به شرايجدول ز

  

   صادرات محصوالت طرحياز برايط مورد ني شراي معرف-3جدول شماره 
  شرح  ط الزميشرا  فيدر

  متي به لحاظ قيت رقابتي از مزيبرخوردار  1

 ي جهاني رقابتيها متيق از يرداروبرخ مهم در صادرات ، يارهاي از معيكي
 يسه با كشورهايط اقتصاد كالن كشور در مقايز به شراين مورد نيباشد كه ا يم

 جهان از محصوالت مورد مطالعه در نقاط مختلف.  گردديمقصد صادرات باز م
 برخوردار است كه الزم است هر صادر كننده قبل از ورود به ي متفاوتيمت هايق

   . مت ها بطور كامل اطالع داشته باشند ين قيبازار از ا

2  
 به لحاظ يت رقابتي از مزيبرخوردار

  تيفيك
 ، يت فرآوريفيه ، كيت درانتخاب مواد اوليفين محصوالت شامل كيت در ايفيك
 .  شود ي مي تا مقصد صادراتآنارسال ت كاال در يفي حفظ ك ويندت بسته بيفيك

   مناسبي از توان ماليبرخوردار  3
نرو الزم است صادر كننده يدوره وصول مطالبات در صادرات عموما باال است از ا

  .  مناسب برخوردار باشد ياز توان مال

  ي كامل با امور تجارت جهانييآشنا  4
 كامل صادر كننده از مقررات و ي مستلزم آگاهيان جهيت در بازار هايفعال

  .  باشد ي ميالزامات تجارت جهان

  ي جهانيت كامل استاندارد هايرعا  5
  ،يز مواد محتوي استخراج كامل آناله ،يت مواد اولين استانداردها شامل مرغوبيا

ت مطابق استاندارد كشور مقصد يفيد و محصول ، كنترل كيت بهداشت توليرعا
  .  باشد يم..... ح و ي صحيات ، بسته بندصادر

  ه ي بودن مواد اوليعيطب  6

شرفته ، عدم ي پي بخصوص كشورهاي جهاني از مباحث مهم در بازارهايكي
ن موضوع در مورد ي باشد كه البته اي ميك در كشاورزياستفاده از مواد ژنر

 استفاده  مورداه يگل و گ بودن يعي در هر صورت طبيكشور ما وجود ندارد ول
 گردد كه محصوالت ي محسوب ميت دار در بازار جهاني از موارد مزيكيد ، يتول

  . ت برخوردار است ين مزيكشور ما از ا

                     صفحه   Freez  Dryدرجه بندي ، بسته بندي و خشك كردن گل و گياه به روش طرح 
[ 

13 



    

  شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

 
  

  
  

  رئوس مطالبرئوس مطالب

  

  برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنونبرداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون   بررسي ظرفيت بهره بررسي ظرفيت بهره--22--11

  را را هاي توسعه در دست اجهاي توسعه در دست اج  هاي جديد و طرحهاي جديد و طرح   بررسي وضعيت طرح بررسي وضعيت طرح--22--22

  13851385 سوم تا آخر سال  سوم تا آخر سال    بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه--22--33

   بررسي روند مصرف از آغاز برنامه  بررسي روند مصرف از آغاز برنامه --22--44

 و امكان    و امكان   13851385 بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا آخر سال               بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا آخر سال              --22--55

  توسعه آنتوسعه آن

   بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم--22--66
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   وضعيت عرضه و تقاضا: بخش دوم

   بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون-1-2

  برداري هاي بهره بررسي ظرفيت) الف

 د كننده محصول مورد مطالعه    ي تول يفهرست واحدها ع و معادن،    يبا مراجعه به اطالعات وزارت صنا     

  .  ت  شده اسستخراجر اي جدول زبصورت كشوردر 

  در كشور  يشي و آراياه داروئيگل و گ  كنندگانيبسته بند يبردار ت بهرهي ظرف-4جدول شماره 

  يسال شروع بهره بردار    تن–ظرفيت اسمي توليد   محل استقرار  يدينام واحد تول  رديف

  1383  700  اصفهان   سبز كامويائيميشركت ك  1

2  
 يشي و آراي و بهداشتيمجتمع داروئ

  سها هالل 
  1382  720  ازندرانم

  -  1420  -  جمع
  

  ي مركز آمار و اطالع رسان–ع و معادن يوزارت صنا: ماخذ   

  

 و  ي سـبز  يت صنعت مورد مطالعه ، در واقع نگهـدار        يماهنست كه   يد ذكر گردد ا   ينجا با يكه در ا  ينكته ا 

ـ ر ا  فعـال د   ي واحدها يكين از نظر تكنولوژ   يبنابر ا .  باشد   يق خشك كردن م   يوه ها از طر   يم ن شـاخه از    ي

ـ  هـا و م    ي از سـبز   ياري بس ي ، خشك كردن و بسته بند      ي درجه بند  يصنعت ، توانائ    يوه هـا را دارا مـ      ي

 اخذ شده ، بـر اسـاس        ي قانون ي صرف نظر از عنوان ذكر شده در مجوزها        فوق ي واحدها نروياز ا . باشند  

 بازار  ياهان كه تقاضا  يه گ ي و كل  گل ،وهي م ، ياقدام به انتخاب و خشك كردن انواع مختلف سبز        از بازار   ين

 فعـال   يعالوه بـر واحـدها     توان گفت كه     ينجا م ينرو در ا  ياز ا . ند  ي نما يم آنها وجود داشته باشد ،       يبرا
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ـ  و ميخشك كردن سبز" مجوز  يز كه دارا  ي ن ي واحدها يد كننده ذكر شده در جدول باال ، برخ        يتول  "وهي

نجـا بـه    يكه در ا  ند  ي نما يد محصوالت مورد مطالعه م    يه تول  باشند ، اقدام ب    يع و معادن م   ياز وزارت صنا  

 انجـام  يدانيالعات مطكن مطابق مي ل.ل فقدان اطالعات موثق از ذكر آمار آنها صرف نظر شده است          يدل

ـ  همسان با ظرف   يار قابل توجه و حت    يد انجام شده از طرق فوق بس      يزان تول ي توان گفت كه م    يشده ، م   ت ي

  .  باشد ي م4 اره شمعنوان شده در جدول

  در كشوراه ي گل و گيبسته بند  و كردنخشكبررسي روند ظرفيت نصب شده ) ب

ـ  فعال موجود، روند ظرف    ي واحدها يبردار   بهره خ شروع ي ، براساس تار   4توجه به جدول شماره     با   ت ي

  . شده استيبند ر جمعيدر كشور به شرح جدول زخشك كردن و بسته بندي گل و گياه نصب شده 

  در كشورخشك كردن و بسته بندي گل و گياه ت نصب شده ي روند ظرف–5 شماره جدول

    تن –ت نصب شده يظرف  سال    تن –ت نصب شده يظرف  سال

1378  0  1382  720 

1379  0  1383  1420 

1380  0  1384  1420  

1381  0  1385  1420  
  

       ) فعاليواحدها ي بر اساس سال شروع بهره برداريندجمع ب(   ي مركز آمار و اطالع رسان–ع و معادن يوزارت صنا: ماخذ    

  در كشورخشك كردن و بسته بندي گل و گياه بررسي روند توليد واقعي ) ج

آورده  خشك كردن و بسته بندي گل و گيـاه         فعال در    يواحدهات نصب شده    يظرف ،   4در جدول شماره    

 صـورت   يدانيمطابق مطالعات م  د گفت كه    ي فوق با  ي واحدها يد واقع ي روند تول  ي بررس يكن برا ي ل . شده  

 ي واقع ديز تول ينجا ن ي باشند ، لذا در ا     يد م يت خود در حال تول    يفوق با صد در صد ظرف      ي واحدها گرفته ، 
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ـ ا يد واقع يتولو بواسطه آن     لحاظ آنها   يت اسم ي درصد ظرف  80 فعال حدود    يواحدها در  ن محـصوالت  ي

  .   شده است ير جمع بنديجدول ز

   تن – گذشته يها  ساليطخشك كردن و بسته بندي گل و گياه  يد واقعي روند تول- 6ه جدول شمار

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  محصوالت

خشك كردن و بسته 
  بندي گل و گياه

0  0  0  0  576  1136  1136  1136  

  

   نشان داده شده است يد واقعير روند توليدر نمودار ز

نمودار روند  توليد واقعي خشك كردن و بسته بندي گل و گياه

0

400

800

1200

1600

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

تن

  
  

  بررسي سطح تكنولوژي توليد در واحدهاي فعال) د

  :ر استيبه صورت ز موجود كشور يدر واحدهاخشك كردن و بسته بندي گل و گياه ند يفرا
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ـ  كـردن گـل و گ       خـشك  ي كشور بـرا   يدي تول يه واحدها يدر حال حاضر كل     داغ  ي هـوا  روش از   اهي

 استفاده خواهد شد Dry Freeze يدي نوع تصعياز خشك كن ها در طرح حاضر يول. ند ي نماياستفاده م

 ي موجود كشور م   ي طرح حاضر متفاوت تر از طرح ها       يديند تول ي توان گفت نوع فرا    يب م ين ترت يكه بد 

يديت محصول تول  يفي چرا كه ك    باشد ين امر از نكات بارز و مهم طرح م        يباشد و ا  

 گ

ار ي طـرح حاضـر بـس      

   . د بود موجود خواهيباالتر از واحدها

خرد كردن 
  تمحصوال
  آماده
  فروش

خشك كردن 
 تصعيدي

بسته 
 بندي 

 شستشو

   گياهاچينگ

 ) از يدر صورت ن( 

سورت 
گل و 
  گياه

هل و گياه  تاز

ـ  موجود كشور به دل    يد مورد استفاده واحدها   يدر روش تول    خـشك   ي داغ بـرا   يل اسـتفاده از هـوا     ي

 طرح  يد انتخاب ي در روش تول   ي رود ول  ين م يه و از ب   ياه تجز ي گ ين ها و مواد معدن    يتامي از و  يكردن ، بخش  

 قابل توجـه    يز گرما  موجود كشور ، به علت عدم استفاده ا        يد معمول واحدها  يحاضر بر خالف روش تول    

ند خشك كردن حفظ خواهد     ياه در فرا  ي گ ين ها و مواد معدن    يتاميند خشك كردن ، بخش عمده و      يدر فرا 

  .  باشد ي برخوردار ميت فوق العاده اي از اهميع مختلف بخصوص دارو سازين موضوع در صنايشد و ا

                     صفحه   Freez  Dryدرجه بندي ، بسته بندي و خشك كردن گل و گياه به روش طرح 
[ 

18 



    

  شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

 
  دهاي توليدي فعالدر واح) درصد استفاده از ظرفيت اسمي(نگاهي به راندمان توليد ) ه

 بـوده  گذسـته در كـشور معمـول         انياز سـال    آن ي و بسته بند   ياه خشك ، درجه بند    يگل و گ  د  يتول

 مـاه از سـال در        چنـد  يطـ تنهـا    )  تـازه  اهيگل و گ    (آنه  يمواد اول  يد كشاورز يتولگر  ياز طرف د  . است

ـ نبوده و بـر ا    ا  رول سال دا  ه فص ين آنرا در كل   ي امكان تام  ي لذا واحد صنعت   ، ر است يكشورمان امكان پذ   ن ي

ت اقـدام   يفت و با حداكثر ممكن ظرف     ي بصورت سه ش   اه تازه ي گل و گ   دي كنند در فصل تول    ي م ي سع اساس

ـ بنـابر ا  .  را محقق سازند     متهايحداقل ق شتر از   ي هرچه ب  يو بواسطه آن بهره بردار     د نموده يبه تول   ين مـ  ي

ـ  با صد در صـد ظرف       تازه   اهيگل و گ  ول برداشت    در فص  ديط فوق ، تول   يتوان گفت كه با توجه به شرا       ت ي

ـ گـل و گ   د  ي خر يمت ها ياز بازار و سطح ق    يام با توجه به ن    ير ا يگرفته و در سا    صورت   يعمل كـه   تـازه    اهي

ن متوسـط رانـدمان   يبنابر ا .  گردد   يم م يد تنظ ي، راندمان تول   شود   يه م ياهان ته ين گ ياكثرا از گلخانه ها ا    

   . شوديسال در نظر گرفته م درصد در 80د معادل يتول
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  آالت مورد استفاده توليد هاي سازنده ماشين نام كشورها و شركت) و

 تـوان  يرا مـ ) ند منتخب طرح حاضر يتحت فرا( خشك كردن و بسته بندي گل و گياه    ن آالت يماش

  .  كرد يم بنديبه دو قسمت عمده تقس

 ين و بسته بند آي سازقطعه ، اهيگ ين آالت آماده سازيماش: گروه اول  •

   يدين آالت خشك كن تصعيماش: گروه دوم  •

  . ن است يكشورمان قابل تامداخل در  ين آالت گروه اول براحتيماش 

  . ن گردد ين آالت گروه دوم الزم است از خارج كشور تاميماش

  . ر آمده است ين آالت در جدول زين ماشيت فوق ، فهرست منابع تامينرو با توجه به وضعياز ا 

  
  

  خشك كردن و بسته بندي گل و گياه ياصلآالت  ني فهرست ماش-7  شمارهجدول

  نام ماشين آالت  رديف

  نقاله سورت گياه  1

  اهيگ يستم شستشويسن يماش  2

  اهيگستم خرد كن يسن يماش  3

  اهي گنگياچستم ين سي      ماش  4

        سيستم خشك كن تصعيدي   5
   mmHg  4.6    فشارتحت دماي صفر درجه  سانتي گراد و 

  ماشين  بسته بندي سلفون متااليز   6

  ي و نهائيانيمخازن م  7
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  . د را دارند ارائه شده است ي ساخت خط تولي كه توانائي داخلير شركتهايزقسمت در 

  021 – 88421910  شركت خشك كن هاي پارس •

  021- 77303357-77310412  ماشين سازي حداد  •

  021- 88953463-88950538  شركت رهنمون صنعت •

  021-88836840      شركت تكفا •

  0511-6633664    سازي پيمان توس مشهد ماشين •

  0511-6650560    سازي توان صنعت شركت ماشين •

   

  . ر در سطح جهان وجود دارند ي زي ، شركت هايدين آالت خشك كن تصعين ماشي تاميبرا

    شركت اتريشي- 1

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION 
0043-1-26026-3556 
0043-1-26026-6808 
P.Scott@unido.org 
Vienna International Center 
P.O. Box 300, A-1400 Vienna, AUSTRIA 
INVESTMENT AND TECHNOLOGY P 

  

    شركت هندي– 2

Cole-Parmer India 

(A division of Scientific Products India Pvt. Ltd.) 

Godrej Coliseum 

101 A - 101 B 

Somaiya Hospital Road 

Sion East 

Mumbai 400 022, India 

Tel: 91-22-6716-2222 
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Fax: 91-22-6716-2211 

: Mail-Ein.Coleparmer@info 

  

   شركت كانادائي– 3

Freez vegetable . Canada Inc.  
210 - 5101 Buchan St 
Montreal, QC H4P 2R9, Canada 
 
Tel: (514)355-6100 
Toll-Free: 800-363-5900 
Fax: (514)355-7119 
E-Mail: info@Coleparmer.ca 
 
 

   شركت اتريشي– 4

  
Vienna International Center  
P.O. Box 300, A-1851 Vienna, AUSTRIA  

FREEZ  DRIER TECHNOLOGY PROMOTION BRANCH  

Tel: 0043-1-32541-8452  

Fax: 0043-1-32541-7542  

E-mail: P.FRREZ@unido.org  
  . در شكل زير نمونه اي از ماشين هاي خشك كن تصعيدي كوچك ارائه شده است 

  

  

  
Copyright 2008 
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    بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا-2-2

د در  ي جد يها  ت و مشخصات طرح   يع و معادن، وضع   ي وزارت صنا  يبا مراجعه به بانك اطالعات صنعت     

  :ر وارد شده استي و در جدول زي، جمع آورخشك كردن و بسته بندي گل و گياه جاد يحال ا

   اهي گل و گي و بسته بند كردنخشكجاد ي در حال ايها ت طرحي وضع-8  شمارهجدول

تعداد   ها استان
  طرح

متوسط درصد 
  پيشرفت

گذاري  سرمايه
   تن -ظرفيت   )ميليون ريال(

  300  3250  0  3  فارس

  40  2500  0  1  اردبيل
  1000  8520  1  1  ايالم
  5000  12500  0  1   رضوي خراسان

  3000  10100  0  1  سمنان
  20  2620  0  1  قزوين
  200  6520  1  1  مركزي
  9560  -  -  9  جمع

  

  

   كشوربيني عرضه در بازار آينده پيش

 در حـال    يهـا    فعال و طـرح    يد واحدها يق تول ينده از طر  يدر آ ،   محصوالت مورد مطالعه  عرضه  

 قـرار گرفتـه     ين واردات صورت خواهد گرفت كه در ادامه هر كدام از آنها مـورد بررسـ               يجاد و همچن  يا

  .است
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  توليد داخل واحدهاي فعالبيني  پيش) الف

 يهـا    سـال  درخشك و بسته بنـدي گـل و گيـاه            يت نصب شده كشور برا    يظرف 4 در جدول شماره  

ـ  برآورد گردمحصولن ي ايد واقعيتول 6ن در جدول شماره     يهمچن. گذشته آورده شد   نـرو بـا در   ياز ا. د ي

در مجمـوع معـادل     ن واحدها   ي، عرضه ا    گذشته ي انجام شده در سالها    يد واقع ي و تول   تينظر گرفتن ظرف  

  . شده استينيب شينده پيآ ي سالهاي تن در سال برا1136
  

  توليد داخل واحدهاي در حال ايجادبيني  پيش) ب

ن مطابق سوابق موجود،    يبنابرا. جاد كشور آورده شد   ي ا  در حال  يها  فهرست طرح  8در جدول شماره    

  :ر فرض شده است ي از آنها به صورت زي طرحها ، مقاطع بهره برداريشرفت فعليبر حسب درصد پ

  

   در حال اجراي از طرحهايمان بهره بردار زينيش بي پ– 9  شمارهجدول

  دي خواهد رسي كه طرح به بهره برداريسال   طرحيشرفت فعليدرصد پ

  1387سال          درصد75 – 99

  1388سال          درصد50 – 74

  1389سال          درصد25 – 49

  1390سال          درصد1 – 25

  1390در سال تنها ده درصد طرحها و آنهم    صفر       درصد
  

  

ت نصب شـده كـشور      ينده به ظرف  يجاد كه در آ   ي در حال ا   يها  ت طرح ي با توجه به جدول باال ، ظرف      

  : استينيب شير قابل پياضافه خواهد شد، به صورت ز
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  خشك و بسته بندي گل و گياه جادي در حال ايها دن طرحي رسيبردار  به بهرهينيب شي پ- 10جدول شماره 

  تن  -  از طرحي بهره برداريهاسالداد در تع  تن  –ت يظرف
  رح هاشرفت طيدر صد پ

  1391  1390  1389  1388  1387  يعمل  ياسم

  0  0  0  0  0  0  0      درصد75 – 99

  0  0  0  0  0  0  0      درصد50 – 74

  0  0  0  0  0  0  0      درصد25 – 49

  840  720  0  0  0  960  1200      درصد1 – 25

  585  502  0  0  0  6688  8360   صفر       درصد

  1425  1222  0  0  0  7648  9560  جمع كل 
  

 درصـد   80 -70 -60 بـه صـورت      ي صـنعت  يها  جاد متناسب با عرف طرح    ي در حال ا   يها   طرح يد واقع يراندمان تول 

  . لحاظ شده استيبردار  در سه سال اول بهرهيت اسميظرف

  1385بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال  -3-2

 توان از آنها به عنوان محصوالت       ياه كه م  ي محصول فهرست انواع مختلف گل و گ       ي قسمت معرف  در

مراجعه با  ن قسمت   يلذا در ا  .  نام برد ، آورده شد       يشي و آرا  ي ، غذائ  ياهان داروئ يمورد استفاده بعنوان گ   

ـ  اي بـرا  كـشور ي خـارج يئه شده در سالنامه آمار بازرگـان      ا آمار ار  بر  واردات در حجـم   ،ن محـصوالت ي

  . است ر ارائه شده ياستخراج و در جدول ز گذشته يسالها

  هاي گذشته  طي سالخشك شده اه ي ميزان واردات  انواع گل و گ– 11جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  محصوالت

 ، ياه  داروئيواردات  انواع گل و گ
   تن – يشي و آرايغذائ

562  595  645  680  710  721  810  852  

  سالنامه آمار بازرگاني خارجي كشور : ماخذ 
   برآورد تقريبي است 1385 و 1384آمار سالهاي 
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  جمع بندي عرضه 

  .  آمده است ندهيدر آخشك و بسته بندي گل و گياه  عرضه ينيش بي پير جمع بنديدر جدول ز

  ندهيدر آه بندي شده اه خشك و بستيگل و گ  عرضهينيب شيپ يجمع بند -12جدول شماره 
  شرح  تن   –مقدار 

1387  1388  1389  1390  1391  
 1136 1136 1136 1136 1136   فعاليل عرضه واحدهاي پتانسينيب شيپ

  1425  1222  0  0  0  هاي در حال اجرا بيني عرضه طرح پيش

  1080  1036  997  958  921  واردات

 3641 3394 2133 2094 2057  جمع كل عرضه
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  برنامه  ي روند مصرف از آغاز بررس-4-2

ن مـصرف   يـي تع روش   ازنجـا   يدر ا  گردد كـه     ي استفاده م  ي مختلف يوه ها ي برآورد مصرف از ش    يبرا

  .  استفاده خواهد شد يظاهر

   .ر وارد شده است يمحاسبه و در جدول زحاصل ر ي زاز رابطه ي ظاهرمصرف

 مصرف= د داخل يتول+  واردات –صادرات   
  

   گذشته يها در سالسته بندي شده خشك و ب اهي گل و گزان مصرفي برآورد م-13جدول شماره 

  شرح   تن–ارقام 
1380  1381  1382  1383  1384  1385  

  1136  1136  1136  576  0  0  د داخل يتول
  852  810  721  710  680  645  واردات
 24 23 22 21 20 19  *صادرات  

  1964  1923  1835  1265  680  626  مصرف داخل

            .ه استآمارصادرات در ادامه آورده شد*  

ـ  آرا ي و بهداشـت   ي ، داروئ  يغذائه  ياولمحصوالت مورد مطالعه ، مواد        يلـذا الگـو   .  باشـند    ي مـ  يشي

 و  13نرو با اسـتفاده از جـدول شـماره          ياز ا . ف كرد   يبصورت سرانه مصرف تعر    توان   يمصرف آنها را م   

  . ده است ي مصرف قابل برآورد گردت كشور ، سرانهيلحاظ كردن جمع

    گذشتهيها در سالاه خشك و بسته بندي شده  ي گل و گزان سرانه مصرفي برآورد م-14جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  شرح

  70,5  68,5  67,4  66,4  65,5  64,5  ون نفر يلي م– ت كشوريجمع

  1964  1923  1835  1265  680  626   تن- ميزان كل مصرف ساالنه 

  27,85  28,07  27,22  19,05  10,38  9,7  گرم بر نفر –سرانه مصرف 
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گل و گياه خشك و بسته بندي شـده           گذشته سرانه مصرف     ي دهد كه در سالها    يجدول باال نشان م   

 تـوان بـا در نظـر گـرفتن رونـد سـرانه              يز مـ  ينده ن يو لذا در آ     است  بوده يشيافزارات  يي تغ روند يدارا

  .  داخل را برآورد كرد يمصرف، كل تقاضا

    . گذشته را نشان داده است يرف در سالهار روند مصينمودار ز
  

نمودار روند  مصرف گل و گياه خشك و بسته بندي شده

0

10

20

30

40

1380 1381 1382 1383 1384 1385

تن

  

  1385 بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال -5-2

 گذشـته   ي كشور ، صادرات در سـالها      ي خارج يئه شده در سالنامه آمار بازرگان     ابا استفاده از آمار ار    

  . ر برآورد شده است يبصورت ز
  

    گذشتهيدر سالهاگل و گياه خشك و بسته بندي شده   صادرات آمار -15 شماره جدول

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح

 24 23 22 21 20 19 11 7,5    تن–ميزان صادرات 

   ي خارجيسالنامه آمار بازرگان: ماخذ 

  . است يبي بر آورد تقر1385 و 1384آمار سال : ح يتوض
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  رسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم بر-6-2

   برآورد ميزان تقاضاي داخل در آينده-1-6-2

 مـصرف   سـرانه  استفاده از روش     ن مصرف محصوالت مورد مطالعه ،     يي تع ي مناسب برا  يشتر الگو يپ

ذشـته بـرآورد     گ ي سرانه مصرف در سـالها     14در جدول شماره    توجه بر آن    با   نروي از ا  . ديف گرد يتعر

نده بـرآورد و سـپس بـا در نظـر گـرفتن      ي با استفاده از آن ابتدا سرانه مصرف در آ نجايلذا در ا  . د  يگرد

  . دي خواهد گردينيش بينده ، تقاضا پيت كشور در آيجمع

  نده يدر آگل و گياه خشك و بسته بندي شده    داخليزان تقاضاي مينيش بي پ-16جدول شماره 

  1391  1390  1389  1388  1387  شرح
  77  75,9  74,8  73,7  72,6  ت كشوريجمع

  32,28  31,34  30,43  29,54  28,68    گرم بر نفر– سرانه مصرف ينيش بيپ

  2486  2379  2276  2177  2082   تن-  داخلي كل تقاضاينيش بيپ

  

.  شده اسـت  ينيش بينده كشور پي آياه خشك شده در سالهاي و گ گليزان تقاضاي م فوقدر جدول   

 ي شده در جدول فوق مـ      ينيش ب يشتر از مقدار پ   يار ب يزان تقاضا بس  ير ، م  يد گفت كه بنابه علل ز     يكن با يل

  . باشد 

كه يلذا همانطور . نده ، استفاده از سوابق تقاضا در گذشته بوده است           ي تقاضا در آ   ينيش ب ي پ يمبنا •

وه ي و م  ين سبز د خشك كرد  ي خط تول  ي كه دارا  ي صنعت ي از واحدها  ياريز ذكر شد بس   يشتر ن يپ

ـ ن ترتينـد و لـذا بـد   ي نمايز مـ ياه ني گل و گ   ي باشند ، اقدام به خشك كردن و بسته بند         يم ب ي
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ـ اه خشك شده ب  ي گل و گ   يد واقع يحجم تول  ـ شتر از مي  16  شـماره شـده در جـدول  زان بـرآورد  ي

  .    گرددي ميابيارز

ـ  ه كارخا يمواد اول  "واردات محصوالت مورد مطالعه معموال تحت عنوان         •  ،  ي ، غـذائ   ينجات داروئ

اه خشك شده درج    يصورت گرفته و لذا مقدار آن در شماره تعرفه گل و گ            " يشي و آرا  يبهداشت

ـ شتر از ميار بيز بسي توان گفت كه واردات محصوالت مورد مطالعه ن      ين م يبنابرا.  شود   ينم زان ي

 .  باشد ي مي خارجيذكر شده در سالنامه آمار بازرگان

  بليت صادرات در آينده برآورد قا-2-6-2

 تـوان   ياز دو روش م   نده ،   يدر آ گل و گياه خشك و بسته بندي شده            يت صادرات ي قابل ي بررس يبرا

  : استفاده كرد 

   گذشته ي در سالهاي استناد بر سوابق صادرات–الف 

 .ه شـده اسـت    ير ته ي گذشته، جدول ز   يها   در سال  محصوالت مورد مطالعه   يبراساس سوابق صادرات  

نـده  ي بـرآورد آ يون آمار صادرات در گذشـته بـرا   ين برآورد از روش رگرس    يبه ذكر است كه در ا     الزم  

  . استفاده شده است 

گل و گياه    گذشته مربوط به     ي محصول مورد مطالعه در سالها     يالزم به ذكر است كه سوابق صادرات      

 طـرح   يديل تول كه محصو ي گرم بوده است در حال     ي هوا ياز روش خشك كنها   خشك و بسته بندي شده      

ـ فينكـه ك  ينرو با توجه بر ا    ياز ا .  باشد   ي م يديحاضر از نوع خشك كن تصع      ـ ت محـصول تول ي  طـرح  يدي

ـ  كـرد كـه م  ينيش بي توان پيحاضر باالتر از موارد مشابه آن در بازار خواهد بود ، لذا م      ـ زان مطلوبي ت ي

ـ  ي انجام خواهد گرد   يرز با مقدار باالت   يشتر بوده و لذا صادرات آن ن      ين كاال ب  ي ا يبازار برا  نجـا  ي در ا  يد ول
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 ينان طرح از پرداختن به موضوع فوق صرف نظر شـده و همـان روال سـالها                يب اطم يش ضر يجهت افزا 

  . ه مطالعات و برآوردها قرار گرفته است يگذشته بعنوان پا

  سوابق گذشته استناد بر – ندهيدر آگل و گياه خشك و بسته بندي شده   صادرات ينيب شي پ-17جدول شماره 

  1391  1390  1389  1388  1387  شرح
  31  30  29  27  26    تن–  صادراتينيش بيپ

  

  

  ران ي اي در محصوالت كشاورزيت نسبي استناد بر وجود مز–ب 

دركشور ايران به دليل برخورداري از شرايط اقليمي مناسب ، محصوالت كشاورزي توليدي از مزيت               

بنـابر ايـن صـادرات ايـن محـصوالت جـذابيت بـااليي در               . مي باشند   باال در بازارهاي جهاني برخوردار      

ليكن توانائي پائين توليد و فـرآوري ايـن محـصوالت سـبب شـده اسـت كـه                   . بازارهاي صادراتي دارند    

بنابر اين گفتنـي اسـت كـه در صـورت           . كشورمان نتواند جايگاه واقعي خود را در اين بازارها پيدا نمايد            

، امكان افزايش حجم صادرات به ميزان بيشتر از وضعيت موجـود وجـود خواهـد                توليد در سطح جهاني     

ذيال برخي موارد عمده تاثير گذار در ايجاد مزيت نسبي محصوالت كشاورزي ايران ارائـه شـده                 . داشت  

  . است 

عدم استفاده كشاورزان ايراني از مواد شـيميائي و بيـو تكنولوژيـك ژنريـك و در نهايـت توليـد                      •

  امال طبيعي محصوالت ك

  )  است ياه داروئيمنظور گل و گ(  محصوالت كشاورزي ايران تهيتنوع باال در وار •
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طوالني بودن دوره توليد به واسطه شرايط اقليمي كشور و طوالني شدن دوره فروش كارخانجات                •

  توليدي 

  هارزان بودن هزينه و نهاده هاي توليد مانند نيروي انساني ، انرژي ، حمل و نقل و غير •

نبود قدرت اثر بخش اتحاديه ها و مراكز مشابه در قيمت گـذاري و يـا تعيـين شـرايط فـروش                       •

  ) آزادي كامل توليد كننده در سياست گذاري توليد و فروش(

  نبود موانع دولتي در امور صادرات  •

 پائين بودن نرخ برابري ريال در مقابل ارزهاي رسمي جهان مانند يورو  و دالر   •

  

ن محصوالت  ي توان گفت كه صادرات ا     يران ، م  ي ا ي در محصوالت كشاورز   يت نسب يود مز با توجه بر وج   

 اثبـات   يل برا ين دل ي بهتر .رد  ي تواند صورت گ   ي م 17شده در جدول شماره     ن  ييزان تع ي از م  ترشيبار  يبس

ران ، قابل مشاهده است كـه       ي ا ي محصوالت كشاورز  ي مقصد صادرات  ي بر كشورها  ينگاهبا  ن موضوع ،    يا

ـ  گـردد و ا    يكصد كشور جهان صـادر مـ      يش از   ين محصوالت به ب   يا ر اقـالم   ين موضـوع در مـورد سـا       ي

ز كه در فهرست محـصوالت      ينرو در مورد محصوالت حاضر ن     ياز ا .  باشد   ي كشورمان صادق نم   يصادرات

 تـوان آنـرا بـه       ي در امر صادرات وجود دارد كـه مـ         يل باالئ ي قرار دارد ، پتانس    يع كشاورز ي صنا يليتبد

   . ل كرد ي بالفعل تبديتقاضا
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   برآورد تقاضاي كل-3-6-2

  ن برآوردها آمده است ير ايدر جدول ز بازار داخل و صادرات است كه ي كل مجموع تقاضايتقاضا

    گل و گياه خشك و بسته بندي شده كل ي برآورد تقاضا-18جدول شماره 
     تن– تقاضا ينيش بيپ

  سال
  صادرات  خلبازار دا

    تن– كل يتقاضا

1387  2082  26  2108  

1388  2177  27  2204  

1389  2276  29  2305  

1390  2379  30  2409  

1391  2486  31  2517  

  

  . ده است ينده ، موازنه انجام گردياضا در آق عرضه و تينيش بي پيبا جمع بند

   تن – ندهي عرضه و تقاضا  در آ  موازنه- 19شماره جدول 

  )مازاد ( كمبود    تقاضاينيش بيپ   عرضه ينيش بيپ  سال

1387  2057  2108  51  

1388  2094  2204  110  

1389  2133  2305  172  

1390  3394 2409   )985(   

1391  3641 2517   )1124(   
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 نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد از نگاه         پيشنهادگيري مطالعات بازار و       بندي و نتيجه    جمع

  توجيه پذيري بازار

ـ ه گرد ي كشور ته  يعات رسم  كه بر اساس آمار و اطال       عرضه و تقاضا   ينيش ب يپداول  از موازنه ج   ده ي

ـ خواهد بود و  برخوردار  كمبود عرضه   نده بازار كشور از     ي آ يها در سال  د كه ي آ ين بر م  يچن است ،   يل

ـ  بـازار   كمبـود در    جـاد ،    ي در حال ا   ي از طرح ها   يبهره بردار از  پس   وضـعيت بـازار     ن رفتـه و   ياز ب

گيري است كه ايجاد واحدهاي جديد        بنابراين قابل نتيجه  . د  يخواهد گرد زاد عرضه مبدل    بصورت ما 

با در نظـر گـرفتن سـرعت در زمـان بهـره              توليد اين محصول در شرايط كنوني به لحاظ بازار           براي

  .ذير مي باشد پتوجيه برداري و ارائه محصوالت با كيفيت 

ـ و ا ط فوق متفاوت اسـت      يت امر با شرا   يكن واقع يل ـ          ين تفـاوت در سـطح     ي م ي اسـت كـه بـه نظـر ت

د محصوالت مورد مطالعه كـامال      ي تول يد برا ي جد يجاد طرح ها  ي طرح حاضر ، ا    ي مطالعات يكارشناس

  . ر اشاره كرد ي توان به موارد زين ادعا ميل اياز جمله دال.  باشد ير ميه پذيتوج

ـ ر ب اي داخل بـس   يزان تقاضا ي م 2-6-1ل ذكر شده در بند      يبنابه دال  • مقـدار بـرآورد    شتر از   ي

  )  وجود ندارد ي واقعيبه علت فقدان اطالعات موثق ، امكان برآورد تقاضا(  باشد يشده م

ـ ن اقـالم بـه كـشور ب       يزان واردات ا  ي م 2-6-2ل ذكر شده در بند      يبنابه دال  • ـ شتر از م  ي زان ي

 .  باشد ي مي خارجياعالم شده در سالنامه آمار بازرگان

ـ  ا يد محـصوالت كـشاورز    ي در تول  يت نسب يبا توجه بر وجود مز     • ل صـادرات   يران ، پتانـس   ي

  .     خواهد بود 17  شمارهزان برآورد شده در جدوليشتر از ميب
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جـاد  ي صـورت گرفتـه در مجمـوع ا        يدانين مطالعات م  يل ذكر شده و همچن    يجه بر دال  ون با ت  يبنابر ا 

ـ  گـل و گ    ي ، خشك و بسته بنـد      ي درجه بند  يد برا ي جد يطرح ها  ـ از نظـر بـازار توج     اه  ي ر  يه پـذ  ي

  .  شده است يابيارز
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  رئوس مطالبرئوس مطالب

 بررسي اجمالي تكنولـوژي و روش هـاي توليـد و عرضـه محـصول در كـشور و                     بررسي اجمالي تكنولـوژي و روش هـاي توليـد و عرضـه محـصول در كـشور و                    --33--11

  مقايسه آن با ديگر كشورهامقايسه آن با ديگر كشورها

  هاي مرسوم در فرآيند توليد محصولهاي مرسوم در فرآيند توليد محصول   تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي--33--22

 همراه با برآورد حجـم سـرمايه ثابـت           همراه با برآورد حجـم سـرمايه ثابـت           بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي       بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي      --33--33

  مورد نيازمورد نياز

   محل تا مين و قيمت ارزي و ريالي آن محل تا مين و قيمت ارزي و ريالي آن، ،  ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه--33--44

   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح--33--55

   وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال--33--66

  مخابراتي و ارتباطيمخابراتي و ارتباطيامكانات امكانات ، ، سوختسوخت، ، برقبرق، ،  بررسي و تعيين ميزان آب بررسي و تعيين ميزان آب--33--77

  هاي اقتصادي و بازرگانيهاي اقتصادي و بازرگاني   وضعيت حمايت وضعيت حمايت--33--88

بندي و پيشنهاد نهايي در مـورد احـداث واحـدهاي           بندي و پيشنهاد نهايي در مـورد احـداث واحـدهاي                تجزيه و تحليل و ارائه جمع       تجزيه و تحليل و ارائه جمع      --33--99

  جديدجديد
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  مطالعات فني و تكنولوژيكي : بخش سوم

ر  بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگ-1-3

  كشورها

    گل و گياه خشك و بسته بندي شدهنگاهي به روش توليد ) الف

  .  باشد ير ميد منتخب طرح حاضر ، بصورت زيند توليفرا

  

  

  

  

  

  

خرد كردن 
خشك كردن 
 تصعيدي

بسته 
 بندي 

 شستشو

   گياهاچينگ

 ) از يدر صورت ن( 

 گل و گياه  تازه

سورت 
گل و 
  گياه

 تمحصوال
  آماده
  فروش

  

از اينرو در اينجا به منظور      . آورده شد گل و گياه خشك و بسته بندي شده         در نمودار باال فرايند توليد      

  .هاي اجرايي فرايند آمده است  فعاليتآشنايي بيشتر، شرحي در خصوص هر كدام از

   رسيده به كارخانهاهيگل و گسورت  

 در حين برداشت از مزرعه، حمل و نقل و نگهـداري دچـار برخـي                اهانيگ نيز همانند ساير     اهيگل و گ  

گـر  يطـرف د  از  . گردد كه تعدادي از آن ضايع و خراب گردد           شده و اين امر سبب مي      يكيات مكان صدم
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ز وجود  يره ن ي هرز ، خار و خاشاك و غ       ياهان ، علف ها   ي گ يند ، برخ  ياهان مطلوب فرا  ي گ معموال به همراه  

علف ها  ( اهان ناخواسته   ين گ يهمچن و   له شده ، گنديده،   پژمرده   اهانيگجلوگيري از ورود     يلذا برا . دارد  

ـ گل و گ  به فرايند توليد، كليه موارد فوق توسط كارگران جدا شده و            .... ) و    سـالم بـه قـسمت        كـامالً  اهي

  .گردد ورودي فرايند وارد مي

.  شوديد مياه وارد خط توليا گيك نوع گل يد ، تنها  يند تول يالزم به ذكر است كه در هر مرحله از فرا         

فت هـا و    يد بـا اسـتفاده از شـ       ي تول يبي ترك يزياه خشك شده ، برنامه ر     يد انواع گل و گ    يلذا به منظور تول   

   .رد ي گي مختلف صورت ميروزها

  يقطعه قطعه ساز 

 توان بـه صـورت      ي باشند و لذا نم    ي مختلف برخوردار م   ي مختلف از ابعاد و اندازه ها      ياه ها يگل و گ  

ع تر و بهتر خـشك      ي سر كوچكگر معموال قطعات    ياز طرف د  . مطلوب اقدام به خشك كردن آنها نمود        

 ي ارسـال مـ  ي به مرحله بعـد ده شده ويكسان برياهان به قطعات يه گيلذا پس از سورت ، كل  .  شوند   يم

  . گردند 

  شستشو 

هايي مانند سموم نباتي، حـشرات، گـرد و خـاك و غيـره همـراه                   معموالً در مزرعه به آلودگي     اهانيگ

هـاي موجـود در        نيز موارد فوق وجود دارد از اينـرو آلـودگي          اه مورد مطالعه  يگل و گ  در مورد   . باشند  مي

هـاي خـارجي پـاك        ابراين با انجام شستـشو كليـه آلـودگي        بن.  وجود خواهد داشت   نها در سطح آ   مزرعه

  .گردد مي
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  اهينگ گي اچ 

نـد خـشك   ي باشـند و لـذا در فرا  ي برخوردار مـ يزيار رياهان از پوست محكم و بافت بسي از گ يبعض

ـ  گي انجام مياه به سختي گيكردن ، خروج آب موجود در بافت ها     ـ ا. رد ي ت عـالوه بـر كنـد    ين وضـع ي

ـ  خروج آب از بافـت گ     ي ، به علت ناهمگون    يند خشك كن  يكردن فرا  ـ اه ، سـبب چروك ي  آن شـده و  يدگي

ند خشك كردن   يل فرا ي تسه ينرو برا ياز ا .  دهد   ياه خشك شده را كاهش م     ي گ يب بازار پسند  ين تر يبد

ـ ار ري بسي سوراخ هاييايمي مواد شي با استفاده از برخ ياه ، قبل از مرحله خشك كن      يگ ـ ز در سـطح گ ي اه ي

 اچن عمل به نـام      يا.  فوق خارج گردد     يق سوراخ ها  ياه از طر  يند تا آب موجود در بافت گ      يا نم يجاد م يا

  .  باشد ياه معروف ميكردن گ

  اه يگل و گخشك كردن  

سيستم خشك . گردد  به قسمت خشك كن منتقل مي) شدن   اچا  ي و( اهان پس از خرد شدن      يگل و گ  

  . خواهد بودFreeze Dryerكن مورد استفاده در اين طرح، خشك كن تصعيدي 

 راساس خشك كردن تصعيدي، استفاده از خاصيت نقطه سه گانه آب اسـت ايـن نقطـه كـه در صـف                     

توانـد    آيد، شرايطي را ايجاد مي كند كه آب در آن مي             ميلي متر جيوه بوجود مي     6/4گراد و     نتيادرجه س 

  . به يكي از صور مايع، جامد يا بخار وجود داشته باشد

خـشك  دسـتگاه    قرار داده شده و سپس به داخل          كن هاي خشك    در سيني  اهيات گل و گ   قطعاز اينرو   

اين عمل سبب انجماد    . شود  انتقال و در آنجا ابتدا به دماي صفر درجه سانتيگراد كاهش دما داده مي             كن  

موجـود در بافـت     ، بلورهاي يـخ      كن كاهش فشار داخل خشك    با. گردد  مياه  يقطعات گل و گ   آب داخل   

 ميليمتر جيوه، كليه بلورهاي تصعيد شـده        6/4گردد تا اينكه در فشار         آماده براي تصعيد مي    اهيقطعات گ 
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ماند كه بدينوسيله فرايند تكميـل        يا خشك باقي مي   ) البته با حداقل آب ممكن    ( بدون آب    اهيقطعات گ و  

  .گردد  خشك حاصل مياهيگل و گشده و 

  بندي بسته 

محـصوالت  رحله در فرايند توليد، بسته بندي است كه در مورد همانند هرماده غذايي ديگر، آخرين م   

بندي و روانه انبار محـصول         گرمي بسته  لوي ك  و ده   پنج ،دو   نهاي سلوفا   بندي در كيسه    بستهمورد مطالعه   

 كه درزبندي حرارتي نيـز در آن وجـود   نبندي سلوفا بندي به وسيله ماشين بسته      عمليات بسته . گردد  مي

  .گيرد دارد، انجام مي

  . ان كرد ير بي توان به صورت زي ذكر شده را ميالزم به ذكر است كه علت انتخاب نوع بسته بند

 اوزان بسته ها  

 يشي و آرا  ي ، بهداشت  ي ، داروئ  يه در كارخانجات غذائ   ينوان مواد اول   ع  به يديمورد استفاده محصوالت تول   

  .  در اوزان بزرگ انجام شده است ينرو بسته بندياز ا. است 

 لفاف بسته ها  

ط را دارند و    ي در مقابل رطوبت مح    يت باالئ يل از دست دادن آب ، حساس      يمحصوالت خشك شده به دل    

 ين امر سبب فساد آن مـ      يعا جذب رطوبت كرده و ا     يط مرطوب ، سر   يلذا در صورت قرار گرفتن در مح      

 از جذب رطوبت    يريه بر جلوگ  ده است تا اوال عالو    يلذا لفاف بسته ها از نوع سلوفان انتخاب گرد        . گردد  

ـ ن ترت يجاد شده و بد   يز ا ي ن يخوب) بستن درب بسته ها      ( ي حرارت يات آن ، درز بند    يمحتو ب راه نفـوذ    ي

  . ن برود يهر گونه رطوبت به داخل بسته ها از ب
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 ارسال محصول آماده فروش به انبار محصول  

  .  شود يل مي تحو فروش به انبار محصولي ، محصول برايبسته بند انجامپس از 
  

  مقايسه روش توليد معمول كشورمان با ديگر كشورهاي جهان) ب

لذا بايد گفت كـه     . هسته مركزي تكنولوژي توليد محصوالت مورد مطالعه ، خشك كردن گياه است             

  . در مورد اين فرايند ، تكنولوژي هاي زير وجود دارد 

  خشك كردن در آفتاب  •

اين روش قديمي ترين و معمـول       . ت نور خورشيد خشك مي گردد       در اين تكنولوژي گياه در مجاور     

ـ ا. ترين تكنولوژي در جهان و ايران مي باشد          ـ  نداشـته و گ    ين خاصـ  ين روش ماشـ   ي  ي هـا  ينياه در سـ   ي

  .  شود يده شده و در مقابل نور آفتاب قرار داده ميمخصوص چ

  خشك كردن تحت جريان هواي داغ و خشك  •

 داغ و خشك قرار گرفته و در زمان كوتاه تر از روش خـشك  ين هوااياه تحت جر  ين روش ، گ   يدر ا 

ال وجـود دارد    ين آالت خشك كن بستر سـ      ي ماش ين تكنولوژ ي ا يبرا.  گردد   يفتاب خشك م  آكردن در   

ن به آن رسانده شـده و       يان هوا از سمت باال و پائ      ياه در بستر متحرك آن قرار داده شده و جر         يه گ يبطور

  . گردد   يسبب جذب رطوبت آن م

  خشك كردن تحت خالء  •

 ي هـا  ينيكه ماده مورد نظر در سـ      يبطور.  باشد   ين خشك كن تحت خال م     ي ماش ين تكنولوژ يقلب ا 

 ي قفسه بنـد   يهر دستگاه طور  .  شود   يده م ي ها در داخل دستگاه چ     ينيمخصوص آن قرار داده شده و س      

  . رد ي گي مي در آن جايني سياديشده است كه تعداد ز
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، درب دستگاه بسته شده و فشار آن توسـط پمـپ خـالء               ها   يني س ياه در رو  ي گرفتن گ  پس از قرار  

ن حالت آبگرم از ژاكت قفـسه هـا كـه           يسپس در ا  .  شود   ي اتمسفر رسانده م   0,3ه و تا حدود     ي تخل يقو

ـ  گ يحداكثر دما .  گردد   ي آن م  ياه رو ي آن قرار دارد عبور داده شده و سبب گرم شدن گ           ي رو ينيس اه ي

ن بودن فشار داخل محفظه دسـتگاه  ي باشد و به علت پائ ي گراد م  ي درجه سانت  35-40حالت حدود   نيدر ا 

 يت خشك مـ   ير شده و در نها    ياه تبخ ين دما رطوبت گ   يدر ا ) اه  ي گ ي محتو ي ها ينيمحل قرار گرفتن س   ( 

  . گردد 

  و يله امواج ماكرو ويخشك كردن بوس •

د و بر ماده خشك شـونده تابانـده         يمادون قرمز تول   امواج   يكيالكترونزات  يله تجه ين روش بوس  يدر ا 

 آن  ي بافت هـا   يور آب محت  يجاد شده و سبب تبخ    ين امواج به ماده ، در آن گرما ا        يبا برخورد ا  . شود  يم

  .  گردد يت موجب خشك شدن آن ميو درنها

  Dry  Freeze   يديخشك كردن بروش تصع •

ر روي توري هاي بستر سيال قرار داده         د سبزي ها فرايند خشك شدن تصعيدي بدينصورت است كه        

در اين قسمت جريان جريان هواي بسيار       . شده و سپس به داخل قسمت انجماد دستگاه منتقل مي گردد            

سرعت و دبي هواي سرد طـوري       .  وزيده شده و سبب انجماد آن مي گردد        سبزي ها سرد و خشك روي     

و از تغييـرات فيزيكـي نـامطلوب ماننـد           در كمترين زمان منجمـد شـده         سبزي ها انتخاب مي گردد كه     

  . متالشي شدن بافت هاي سبزي در آن جلوگيري گردد 

 ها منجمد مـي گـردد و لـذا در    سبزيدر اينجا الزم به ذكر است كه در جريان انجماد ، آب محتوي            

  .  خشك حاصل خواهد گرديدسبزيصورتيكه يخ يا همان آب از ورقه ها جدا گردد در آنصورت 
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 به روي سيني هاي مخصوص منتقل شده و سيني ها به محفظه خالء انتقـال                سبزي ها ماد ،   پس از انج  

 ميلي متر جيوه رسانده شده و بدينوسيله شرايط نقطه سه گانـه             4,6و در آنجا به سرعت فشار محفظه به         

عيد  شدن نموده و بدينوسيله با تـص       1 شروع به تصعيد   سبزي ها در اين شرايط ، يخ      . آب ايجاد مي گردد     

 با از دست دادن آب خـود خـشك          سبزي ها  از آن خارج شده و به عبارت ديگر          سبزيآن آب محتوي    

  . مي گردند 

  . كنترل مي گردد سبزيدر اين فرايند با تنظيم ميزان تصعيد بلورهاي يخ ، درجه خشك شدن 

     

 باشـد  يه م عنوان شدي از روش هايكي مختلف ، يكشورهادر  مورد مطالعه    تمحصوالد  يروش تول 

 انجـام  يه گـذار يت مورد انتظـار و حجـم سـرما        يفي مختلف بر اساس ك    ي در كشورها  يديو هر واحد تول   

  . د ي نمايد را انتخاب ميشده، روش مناسب تول

                                                 
  بخار مي گردد  و از همان شكل يخ و بصورت مستقيم در عمل تصعيد يخ بودن تبديل به آب 1
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  در فرآيند توليد) به صورت اجمالي( تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم -2-3

ن قسمت  ينرو در ا  ياز ا . د  ي مختلف ارائه گرد   يها معمول در كشور   ي ها يدر قسمت گذشته تكنولوژ   

  .  قرار گرفته است ي فوق مورد بررسي هاينقاط قوت و ضعف تكنولوژ

  

  د ي معمول تولي هاين نقاط قوت و ضعف تكنولوژيي  تع- 20شماره جدول 

  نقاط ضعف  نقاط قوت   معمولي هايتكنولوژ

از به يعدم ن –ن يار پائي بسيه گذاريسرما  خشك كردن در آفتاب
  ند ي فراي راحت–زات خاص يتجه

  ن محصول خشك شده يت پائيفيك

مت تمام شده يق  -  مناسب يه گذاريسرما  ال ي بستر سيخشك كن ها
   د شدهيمناسب محصول تول

 عدم –ت متوسط محصول خشك شده يفيك
  صوالت پر آبحت خشك كردن ميقابل

 –ك شده  محصول خشيحفظ خواص غذائ   تحت خالء يخشك كن ها
  ظاهر بازار پسند محصول

   نسبتا بااليه گذاري سرما–ند باال يزمان فرا

  وي ماكرو ويخشك كن ها
 ي سرعت باال–ن ياز پائي مورد نيفضا
ت در انتخاب ي عدم محدود–ند يفرا

 محصول 

ه ي سرما–ت متوسط محصول خشك شده يفيك
   بااليگذار

  - خشك شده  محصول يار بااليت بسيفيك  يدي تصعيخشك كن ها
 ندي فرايسرعت باال

   بااليه گذاريسرما

  

                     صفحه   Freez  Dryدرجه بندي ، بسته بندي و خشك كردن گل و گياه به روش طرح 
[ 

44 



    

  شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

 

   برآورد حجم سرمايه گذاري ثابتهمراه با بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي -3-3

   طرححجم سرمايه گذاري ثابت برآورد -1-3-3

 و  ي انـسان  يروي ، ن  ي كار يزات ، فضاها  ين آالت ، تجه   ياز مند استفاده از ماش    يد كننده ، ن   يهر واحد تول  

ـ نـرو حـداقل ظرف    ي باشـد ، از ا     ي مـ  ينه هائ ين آنها مستلزم صرف هز    ي باشد كه تام   يم.....  ت براسـاس   ي

ن در  يبنـابرا . گردد  ين م ييه ثابت آن تع   يت حجم سرما  ياز و در نها   يآالت مورد ن    نيحداقل امكانات و ماش   

ـ ن حـداقل ظرف   از برآورد و سپس براساس آ     يآالت و امكانات مورد ن      نينجا ابتدا حداقل ماش   يا ـ ت تول ي د ي

  .دين خواهد گردييتع

 يك واحد صنعتيجاد ي است كه صرف اييها نهي ثابت طرح مشتمل بر هزيگذار هي سرمايها نهيهز

  :گردد كه عبارتند از يم
 

 زمين -1

 محوطه سازي  -2

 ساختمانهاي توليدي واداري -3

 آالت و تجهيزات ماشين -4

 تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي -5

  تاسيسات عمومي  -6
 ثيه و تجهيزات ادارياثا -7

  برون كارگاهي/ آالت حمل و نقل درون ماشين -8
 برداريهاي قبل از بهرههزينه -9

  هاي پيش بيني نشده هزينه -10
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ل به يذ ن جدوليل گنجانده شده است و اعداد موجود در اين طرح در جدول ذيالذكر ا  فوقيها نهيهز

  :گردد يل در ادامه ارائه ميتفص

   اهي گل و گيخشك كردن و بسته بنداز واحد يه ثابت مورد نيا حداقل سرم-21جدول شماره 

  اليون ريلي م–ها  نهيهز  ه ثابتياقالم سرما  فيرد

  640  زمين  1

  254  سازي محوطه  2

  3000  ها ساختمان  3

  11495  آالت توليدي ماشين  4

  400  تجهيزات آزمايشگاهي  5

  1940  تأسيسات   6

  260  وسايط نقليه  7

  150   و خدماتيوسايل اداري  8

  80  برداري هاي قبل از بهره هزينه  9

  911  )  درصد هزينه هاي باال 5( بيني نشده  هاي پيش هزينه  10

                    ميليون ريال19130جمع كل سرمايه ثابت        
  

  زمين - 1

ـ د ن ن مور ينرو حداقل زم  ياز ا .  متر مربع برآورد شد    1060 طرح معادل    ي كار يمجموع كل فضاها   از ي

ـ مواد اول (  حمل بار    يون ها ي الزم تردد كام   ي با در نظر گرفتن فضا     طرح  3200 معـادل ) ه و محـصول     ي

 از  يكـ ي يگردد كه محـل اجـرا       ين فرض م  ين زم ي تأم يها  نهين هز يي تع يبرا. گردد  يمتر مربع برآورد م   

ـ مت خر ينرو ق يباشد از ا    ي در سطح كشور م    ي صنعت يشهرك ها  ـ  ر 200,000د هـر متـر مربـع آن         ي ال ي

  .گردد يال برآورد ميون ريلي م640ن معادل يد زمينه خرين صورت كل هزيگردد كه در ا يفرض م
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  محوطه سازي - 2

نـه  ينـرو هز  ياز ا .  شده اسـت   ينيب  شي در سطح كشور پ    ي صنعت يها   از شهرك  يكي طرح،   يمحل اجرا 

ـ  سبز و غي و فضا  يدها، درب ورو    ي و حصاركش  يوار كش ين، د يطح زم ي آن كه شامل تس    يساز  محوطه ره ي

  . ل آورده شده استي آن در جدول ذيها نهين موارد به همراه هزياست كه شرح كامل ا

  ي محوطه سازينه هاي  هز-22جدول شماره 

  اليون ريلي م–نه كل يهز  )الير(نه واحد يهز  متر مربع –مساحت   ي كاريشرح فضاها  فيرد

  48  60000  800   سبزيفضا  1

2  
 و نگيارك پ، يابان كشيخ

  محوطه ها
960  100000  96  

  110  200000  550  يوار كشيد  3
  254  -  -  جمع كل

  

  ساختمان ها- 3

ن يـي ر تعيز به صورت زي ني كارياز، حداقل فضاهايزات مورد ن  يآالت و تجه    نيبا توجه به حداقل ماش    

  .ده استيگرد

  ي گل و گياهخشك كردن و بسته بند  واحدي كارين حداقل فضاهايي تع-23جدول شماره 

  –مساحت   ي كاريشرح فضاها  فيرد
  متر مربع

نه ساخت واحد متر مربع يهز
  )الير(

  اليون ريلي م–نه كل يهز

  1800  3،000،000  600  ديسالن تول  1
  500  2،500،000  200  انبارها  2
  250  2،500،000  100  انبار سرد  3
  150  2،500،000  60  دي توليبانيساختمان پشت  4
  180  3،000،000  60  يات خدم– يادار  5
  120  3،000،000  40  ريسا  6

  3000  -  1060  جمع كل
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 الزم اسـت بـصورت كـامال    ي كـار ي، مطابق الـزام وزارت بهداشـت ، فـضاها       و دارو   در صنعت غذا    

ـ ه امكانات مـرتبط آنهـا ن      ي و قابل شستشو ساخته شده و كل       يبهداشت نـرو  ياز ا . ز در نظـر گرفتـه شـود         ي

 يع برخـوردار مـ  ير صـنا ي بـه نـسبت سـا   ي باالتر ينه ها ين صنعت از هز   يه در ا   احداث شد  يساختمانها

  . باشند

  ماشين آالت- 4

خـشك كـردن و بـسته        يك واحد صنعت  ي ير برا يآالت ز   نيف شده ماش  يد تعر يند تول يبا توجه به فرا   

    .باشد ياز ميمورد نبندي گل و گياه 

  

  خشك كردن و بسته بندي گل و گياهاحد ك وياز يآالت مورد ن ني حداقل ماش- 24جدول شماره 

  اليون ريلي م–مت كل يق  اليون ريلي م–مت واحد يق  تعداد ن يمنبع تام  االت نيشرح ماش فيرد

  2 داخل  نقاله سورت گياه  1

  1 داخل  ماشين سيستم شستشوي گياه  2

  1 داخل  اهيگستم خرد كن يس  3

  1  داخل   گياهاچينگماشين سيستم   4

  1 داخل  ماشين  بسته بندي سلفون متااليز   5

  2 داخل  مخازن مياني و نهائي  6

  - داخل  ساير  7

د يد بصورت خط تولي تولين آالت داخليمجموعه كامل ماش

ال يون ريليم 3800 تن در سال معادل 500ت يكامل با ظرف

   مت دارديق

  

8  
  مجموعه سيستم خشك كن تصعيدي 

 ر تحت دماي صفر درجه سانتي گراد و فشا
4.6 mmHg  

 خارج
ك ي

  مجموعه
 يورو  570000مجموعه كامل ماشين آالت خارجي معادل 

  قيمت دارد 

  ال يون ريلي      م11495ن آالت     ين ماشينه تاميجمع كل هز
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  تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي- 5

ز يبدون تجه  باشد كه    ي م ي اجبار يت امر يفيشگاه مجهز كنترل ك   ي ، وجود آزما    و دارو  در صنعت غذا  

ـ  اجازه فعال  يديآن ، واحد تول    ـ  تجه ينـه هـا   يجمـع هز  نجـا   ينـرو در ا   ياز ا . ت نـدارد    ي  و  يزات كارگـاه  ي

  . گردد يال برآورد ميون ريلي م400 معادل يشگاهيآزما

  : ر خواهد بود يزات شامل موارد زين تجهيا

  كوره تعيين درجه خشك شدن ورقه هاي پياز •

   گرم0,01ترازوي دقيق با دقت  •

 يكروسكوپ م •

   HPLCدستگاه  •

  كلني كانتر  •

  يخچال  •

 محيطهاي كشت مختلف  •

 ميزهاي كار  •

  اي دستگاه استريل كننده شيشه •

  دستگاه توليد آب مقطر •

 دما سنج ديجيتال  •

 فشار سنج ديجيتال  •

   ميلي متر جيوه4,6خشك كن تحت خالء آزمايشگاهي  با قابليت خالء  •

  ليتر10فريزر آزمايشگاهي با ظرفيت  •

• ... .... 
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  تاسيسات- 6

  .از برآورد شده استيسات مورد نيد، تأسيند تولياز و فرايآالت مورد ن نيبا توجه به ماش

  خشك كردن و بسته بندي گل و گياهاز واحد ي مورد نيكي و مكانيكيسات الكتري تأس-25جدول شماره 

  )اليون ريليم(از ي مورد نيها نهيهز  شرح  ازيسات مورد نيتأس  فيرد

  برق  1
 انشعاب و يها نهي   هزKW  400توان  

  زات الزميتجه
400 

  100  ديگ چدني با متعلقات جانبي  موتور خانه گرمايشي  2

  100  زات الزميه تجهي بار به همراه كل7فشار    فشردهيهوا  3

  100  -  آب  4

  100  ا انشعاب گازيشامل تانك سوخت و   سوخت  5

  50  وهيمنبار  خنك كردن اي برا10000ت يظرف   يكولر آب  6

7  
  تجهيزات انبار سرد  

  ) سردخانه  ( 
  1000   تني100كليه تجهيزات براي انبار سرد 

  20  -  تلفن و ارتباطات  8

9  
 و يشيسات گرمايتأس

  يشيسرما
-  70  

  اليون ريلي  م      1940جمع كل       
  

  وسايل اداري و خدماتي- 7

 يل خـدمات  يره و وسا  يها و غ    لي، فا يلقات، مبلمان ادار  وتر و متع  ي كار، كامپ  يزهاي شامل م  يل ادار يوسا

 يهـا   نـه يباشد كه هز    ي م يل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاه      ي، وسا يل حمل و نقل دست    يز مانند وسا  ين

  .ال برآورد شده استيون ريلي م150ل معادل ين وساين ايتأم
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 برون كارگاهي/  وسائط حمل و نقل درون- 8

  . ر دارد يه زيط نقلياز به وساي طرح نيباني پشت ويديات توليانجام عمل

  از طرحيه مورد ني نقلطي وسا– 26شماره جدول 

  اليون ريلي م–نه كل يهز  موارد استفاده  تعداد  هيط نقليشرح وسا  فيرد

  130  يحمل و نقل مواد  عموم  1  سانيوانت ن  1

  130  رانياستفاده مد  1   پژويخودرو سوار  2
  اليون ريليم      260جمع كل     

  

 برداري هاي قبل از بهره  هزينه- 9

ـ نه مطالعـات اول   ي شامل هز  يبردار   قبل از بهره   يها  نهيهز ـ   ي ، ثبـت شـركت، اخـذ       يش مهندسـ  يه و پ

ـ لي م80 آن معـادل  يهـا  نـه يره خواهد بود كه هز    يدها و غ  يها و بازد    ، مسافرت يالت بانك يتسه ـ ون ري ال ي

  . گردديبرآورد م

  نشده هاي پيش بيني  هزينه-10

 گـردد كـه معـادل    يثابت لحاظ م هي درصد كل سرما5 نشده در حاضر معادل ينيش بي پيها نهيهز

  .ال خواهد بود يون ريلي م 911
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  برآورد حداقل ظرفيت اقتصادي طرح-2-3-3

 حاصـل عـالوه بـر       ي است كـه در آن درآمـدها       يتي، ظرف يديك واحد تول  ي يت اقتصاد يحداقل ظرف 

نرو با نگـرش    ياز ا . ديجاد نما يگذار ا   هي سرما يز برا يها، حداقل سود قابل قبول را ن        نهيه هز ي كل يده  پوشش

ـ ن ظرف يـي  تع يهـا   ش فرض ينجا ابتدا پ  يگردد كه در ا     ي طرح برآورد م   يت اقتصاد يفوق، حداقل ظرف   ت ي

  .ت ارائه خواهد شدي داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفي شرح مختصرياقتصاد

  دينقطه سربسر توللحاظ كردن  •

 تنها  يدي است كه تحت آن درآمد حاصل از فروش محصوالت تول          يديزان تول يد، م ينقطه سربسر تول  

 درآمـدها   يهـا مـساو     نهيد هز يگر در نقطه سربسر تول    يدهد و به عبارت د      ي طرح را پوشش م    يها  نهيهز

  . باشد الزم است باالتر از نقطه سربسريد اقتصاديت تولين ظرفيبنابرا. باشد يم

  لحاظ كردن حداقل سود مورد انتظار •

+ ه ثابـت    يسـرما ( كـل آن     يگـذار   هي تـابع حجـم سـرما      يك طرح اقتصاد  يحداقل سود مورد انتظار     

ن يـي  تع يالت بـانك  ينرخ سود مورد انتظار عموماً براساس نـرخ بهـره تـسه           . باشد  يم) ه در گردش  يسرما

 ين عموماً سود مورد انتظار طـرح طـور        يبنابرا.  درصد است    12 معادل   يدر كشور ما سود بانك    . شود  يم

جـاد  يگـذار ا    هي سـرما  ي بـرا  يش از نرخ بهره بـانك     ي درصد ب  پنجاه حدود   يشود كه نرخ بازگشت     ين م ييتع

  .دينما

ـ ، حداقل ظرف    الزم يل ها يه و تحل  يت بر مطالب ذكر شده و پس از تجز        يبا عنا   طـرح   يت اقتـصاد  ي

 تـن   400 يت عمل ي درصد راندمان ، ظرف    80لحاظ كردن   كه در صورت     شنهاد شده است  يپ  تن  500

  .در سال خواهد بود 
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   ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه،  محل تامين و قيمت ارزي  و ريالي آن-4-3

 

 معرفي نوع ، ميزان مصرف ساالنه و منابع تامين ماده اوليه عمده) الف

ـ نوع آنها بـصورت ز    باشد كه    ي تازه م  اهيانواع گل و گ    طرح   يه مصرف يمواد اول  ـ  توانـد اخت   يمـ ر  ي ار ي

  : گردد

 · بـو  برگ · باريجه · بارهنگ · بادرنجبويه · بادرشبو · باباآدم · آويشن · آنغوزه · انجدان رومي

 · بيدمشك · پيچ بهمن · بهارنارنج · بومادران · بولدو · بنه · بنگرو · سرخ بن · برنجاسف · سنابرگ 

 · پيازچـه  · اي سـنبله  پونه · سا پونه · پنيرك · باد يرپن · انگشت پنج · پروانش · پرسياوشان · پاي خر

 · يجعفـر  · فرنگـي  جعفـري  · تـرنجبين  · ترخـون  · ترشـك  · كتـان  تخـم  · تـاتوره  · پيـرو  · پيرتر

 · داز · دارواش · ختمـي  · خرگوشـك  · خار مقـدس  · عليص خار · چويل · كوهي چاي · خارخسك

 · زوفـا  · زنجبيـل  · ريـواس  · ريحـان  · مقـدس  ريحان · روناس · رازيانه · رازك · شير دم · درمنه

 · سـير  · دانـه  سـياه  · سـورنجان  · سنجد · الطيب سنبل · سنا · وليك سرخ · سداب · سپستان · ژينكو

 · صـعتر  · زرد صـبر  · بيـان  شـيرين  · شـويد  · شنبليله · قرمز شبدر · شاهِسپرَم · تره شاه · شابيزك

 · فرنجمشك · غافث · بند علف هفت · ليمو علف · علف چشمه · مازندران عطر · پرده عروسك پشت

 كيـسه  · كوشـاد  · كنـار  · كرچـك  · كاكوتي · كافور · كاسني · قاصدك · فوكا · فلوس · مجار فلفل

 گـل  · ماهور گل · گل راعي · مرگ بي گل · گشنيز · گزنه · علفي گز · روغن گز · گاوزبان · كشيش

 مخلـصه  · كبيـر  مـاميران  · ماريتيغـال  · لوزارنـگ  · كتيـرا  گون · گلنار · گلرنگ · گلپر · بهار هميشه
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 · همشكي · سياه هليله · نعناع · موسير · ورتم · گلي مريم · مرزه · مرزنجوشتر · مرزنجوش · وحشي

  وحشي هويج

و  بـازار    ياضـ  ، تقا  ين ، سهولت دسترس   ي قابل تام  يمت ها ياهان فوق بر اساس ق    يانتخاب گل و گ   

  . گر صورت خواهد گرفت يموارد د

ب با توجه بر    يتن تر ي است كه بد   شش حدود آن خشك   نوع تازه به نسبت     اهيگل و گ  ب مصرف   يضر

   باشد يدر سال م تازه اهيگل و گ تن 2400از به يدر سال ، ن  تن400د يتول يعملت يظرف

  .  د ين خواهد گرديكشور تاماز از داخل يه مورد نيمواد اولاز يكل ن

 

 هاي مواد اوليه مصرفي برآورد قيمت) ب

ـ تول از   تالن محـصو  يا. دي گرد يمعرف تازه   اهيانواع گل و گ    طرح ،    يديه تول يماده اول   يكـشاورز دات  ي

ـ ار ز يرات بس يي از تغ  ير محصوالت كشاورز  يمت آنها همانند سا   ين ق يبنابرا. گردند   يمحسوب م   در  يادي

ـ تـه آن ن   ياه و وار  يبه نسبت نوع گ   ن محصوالت   يمت ا يرات ق ييتغ.  باشد   ي محتلف برخوردار م   يسالها ز ي

با استفاده نجا يدر ا ي آنها عنوان كرد ول  ي را برا  يمت خاص ي توان ق  ي باشد و لذا در مجموع نم      يمتفاوت م 

شـده  ال برآورد   ي ر 3000  - 6000لو  ي هر ك  يبرادر طول سال    مت  ي گذشته ، متوسط ق    ياز سوابق سالها  

  . است 
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 بررسي تحوالت اساسي در روند تأمين اقالم عمده مورد نياز در گذشته و آينده) ج

ـ  باشـد كـه از كـشاورزان ته        يتازه م  اهيانواع گل و گ    طرح   يه مصرف يماده اول  ـ تول . د   گـرد  يه مـ  ي د ي

ر ي گـردد و سـاالنه مقـاد       ي كشور محسوب م   ي نسب يت ها ي از مز  يكي در كشور ما     يمحصوالت كشاورز 

 درصـد   20 حدود   دن مطابق آمار موجو   يهمچن.  گردد   يد م ين محصوالت در كشور تول    ي از ا  يقابل توجه 

ـ ز طر عات ا ين ضا ي از ا  ي رود كه بخش   ين م يع و از ب   ي كشور ضا  يدي تول ياز محصوالت كشاورز   جـاد  يق ا ي

ـ  ا ياز نقطه نظر تحوالت اساس    .  باشد   يقابل كاهش م   مشابه طرح حاضر     ي فراور يواحدها  ين مـواد مـ    ي

 در ي مشكل اصـل ي گردد وليد مي در كشور تولياز طرح به حد كاف ي مورد ن  اه تازه يگل و گ  توان گفت كه    

.  باشـد    يت بـازار مـ    يم و تثب  يستم تنظ ي از ناكارآمد بودن س    ي باشد كه ناش   ي م يمتيد ق يرات شد ييآن تغ 

 ي را مشكل م   ين محصوالت كشاورز  يا ي فرآور يريه پذ ي رود كه توج   يمت ها بعضا آنچنان باال م     ين ق يا

  . سازد 
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  پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-5-3

  :رديگ ير صورت مي زيارهاي عموماً براساس معيديك طرح تولي يانتخاب محل اجرا

 تبازارهاي فروش محصوال -1

  بازارهاي تأمين مواد اوليه -2

   ديگر طرح احتياجات و نيازمندي -3

  امكانات زيربنايي مورد نياز طرح -4

  هاي خاص دولتي حمايت -5

  .دي طرح انجام خواهد گردي اجرايابي  فوق، مكانيارهايح هر كدام از معيدر ادامه با تشر

  بازارهاي فروش محصول-1

ـ  ، ا يدي هر طرح تول   يابي  مكان يارهاي از مع  يكي ـ  نزد ي اسـت كـه دارا     ينتخاب محل ن فاصـله بـا     يتـر   كي

ـ در بخـش    .  محصوالت طرح باشـد    يبازارها ـ ك شـرح داده شـد كـه بـازار محـصول تول            ي  طـرح ،    يدي

خواهد بود كه    ي و بهداشت  يشيد كنندگان محصوالت آرا   يد كننده دارو ، صنعت غذا و تول       يكارخانجات تول 

 كـه   ييلـذا اسـتان هـا      .  خواهند كـرد     يداريه خر ي اول  طرح را بعنوان مواد    يدين مراكز محصوالت تول   يا

ن ارتبـاط   ي طرح خواهد بود و لذا در ا       ين محل اجرا  يع فوق در آنها مستقر است ، بعنوان مناسب تر         يصنا

  .شنهاد شده است ي پ فارس ويخراسان رضو،  يجان شرقي آذربا، تهران ، اصفهان ، يمركز ياستان ها
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  بازار تأمين مواد اوليه-2

ن يتـام كـشت و     كـشور قابـل      ي استان ها  اكثركه   است    تازه اهيانواع گل و گ    طرح،   يه مصرف يده اول ما

ـ  ي ، آذربا  هرمزگان ياستان ها  ياست ول   ،   ، خوزسـتان   ي ، خراسـان رضـو      فـارس  ،، اصـفهان     يجان غرب

ن از  يبنابرا.  باشند   ير استانها برخوردار م   ي به نسبت سا   يد باالتر ي از حجم تول   الن و گلستان  يمازندران ، گ  

ـ  طرح پ  يتوانند به عنوان محل اجرا      ي م فوق الذكر  ياستان ها ه  ين مواد اول  ينظر بازار تأم    .شنهاد گردنـد  ي

ـ ن مـواد اول   ي ، محل تـام    ي طوالن ي مسافت ها  يل مشكالت حمل و نقل مواد برا      ين طرح به دل   يدر ا  ه از  ي

  .  طرح دارد ي در انتخاب محل اجرايشتريت بياولو

ه ، اقدام به    ي به مواد اول   يب دسترس يش ضر ي افزا ي مشابه برا  ي صنعت يفت كه معموال واحدها   د گ يالبته با 

  . ند ي نماياهان مورد نظر مي كشت و پرورش گيعقد قرارداد با كشاورزان برا

 

 هاي ديگر طرح  احتياجات و نيازمندي-3

در مـورد   . باشد  يره م ي و غ  ي انسان يروي مانند برق، آب، ارتباطات ، ن      يازمند موارد ي ن يديهر طرح تول  

ن ياز طرح در نقاط مختلف كشور قابل تـأم ي فوق در سطح نيها يازمنديه ني كه كل  ييطرح حاضر از آنجا   

  . به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارديتياست لذا محدود

 

   امكانات زير بنايي مورد نياز-4

ـ ، فاضـالب و غ    يبرق سراسـر  ، شبكه   ي ارتباط يتوان به راهها    ي م ييربناياز جمله امكانات ز    ره اشـاره   ي

 در انتخـاب  يت خاصـ يت و حساسيتوان گفت كه محدود ياز طرح، ميكرد كه در طرح حاضر در سطح ن     

  . طرح وجود ندارديمحل اجرا
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   حمايت هاي خاص دولتي-5

ـ    يها  تيرسد كه حما    ي است و لذا به نظر نم      ي صنعت يك طرح عموم  يطرح حاضر     ي خـاص دولت

 ي عموم يها  تي حما يتواند مشمول برخ    ي طرح در نقاط محروم م     يالبته اجرا . شته باشد  آن وجود دا   يبرا

 آن  ياجـرا  ي به نوع طرح نداشته بلكه تابع محل انتخاب شده بـرا           يها ارتباط   تين حما ي شود كه ا   يدولت

ـ  يت تا تسه يار محدود ين مع يتوان گفت از لحاظ ا      يله م ينوسيخواهد بود و لذا بد      ي بـرا يالت خـاص دولت

  .طرح وجود ندارد

  

  .ر آمده استي طرح در جدول زي مناسب اجراي، محل اجرايابي  مطالعات مكانيبند با جمع

  

   طرحي اجرايابي خالصه مكان – 27جدول شماره 

   طرحي اجرايشنهاديمحل پ  يابي  مكانيارهايمع

  قي ، خراسان رضوي و فارسمركزي ، اصفهان ، تهران ، آذربايجان شر   فروش محصوالتي با بازارهايهمجوار

هرمزگان ، آذربايجان غربي ، اصفهان ، فارس ، خراسان رضوي ، خوزستان ،   هين مواد اولي با بازار تأميهمجوار
  مازندران ، گيالن و گلستان

   كشوريها ه استانيكل  گر طرحي ديها يازمندياجات و نياحت
  ر كشويها ه استانيكل  از طرحي مورد نييربنايامكانات ز

مكـان   باشـد لـذا   ي برخـوردار مـ  يت بـاالتر يه از درجه اهمينكه عامل مواد اوليو با توجه بر ا    ،  يشنهادي پ يها   محل يابيبا ارز 

  . رد يانجام گر يز ي تواند در استان هايم طرح ياجرا

  نهرمزگان ، آذربايجان غربي ، اصفهان ، فارس ، خراسان رضوي ، خوزستان ، مازندران ، گيالن و گلستا
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  وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال-6-3

  .باشد ير مي زي انسانيرويازمند ني، طرح حاضر ن يكاربا توجه به الزامات كسب و 

   الزم طرحي انسانيروي ن-28جدول شماره 

   نفر-تعداد    الزميها تخصص

  1  مديريت

  2  كارشناس فني

  2  ي مال– يكارشناس ادار

  1  كارشناس فروش

  3  ين فنينستك

  4   ماهريكارگر فن

  15  ماهر مهي نيكارگر فن

  2  يكارمند ادار

  4   نگهبان- راننده – يمنش

  34  جمع
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  بررسي و تعيين ميزان تامين آب،  برق،  سوخت،  امكانات مخابراتي و ارتباطي-7-3

 برآورد برق مورد نياز و چگونگي تأمين آن) الف

ـ     يتوان برق مورد ن    ـ آالت و تأس    نيه مـصرف ماشـ    از طرح با توجه ب ـ   ي ـ ن ن يسات و همچن  يياز روشـنا  ي

 كـشور و  ي از شبكه برق سراسرين توان برق به راحتيا.  برآورد شده استKW 400ره، يها و غ ساختمان

ـ د انشعاب و تجه   ينه خر يهز. ن است ي كشور قابل تأم   يها  ه استان يدر كل   400زات انتقـال بـرق معـادل        ي

  .گردد يال برآورد ميون ريليم

 برآورد آب مورد نياز و چگونگي تأمين آن) ب

ـ مـواد اول  يشستـشو در طرح حاضر آب جهت        كاركنـان آن و  يدني و آشـام ي بهداشـت يازهـا ين و هي

ـ ظرفاز خواهد بود كه با توجه به        ي سبز مورد ن   ي فضا ياري آب ين برا يهمچن ـ ت تول ي تعـداد كاركنـان    د و   ي

 يكـش   ق شـبكه لولـه    يزان آب از طر   ين م يكه ا  گردد   ي متر مكعب برآورد م    3500انه  يحجم مصرف سال  

ال برآورد شده   يون ر يلي م 100نه آن معادل    ين است كه هز   ي طرح قابل تأم   ي محل اجرا  2يشهرك صنعت 

  . است

 برآورد سوخت مصرفي مورد نياز و چگونگي تأمين آن) ج

ـ سات گرما يتاس بخار و    يگ ها يد مصارف   يارطرح حاضر ب  سوخت در    ن ي بهتـر  . بـود    خواهـد    يشي

 گـاز بـوده     يكـش    لوله يها دارا      شهرك ينكه برخ ي نظر بر ا   ي است ول  ي طرح، گاز شهر   يشنهاديسوخت پ 

ل به عنوان سوخت انتخـاب شـده اسـت          ينرو در طرح حاضر گازوئ    يگر فاقد آن هستند از ا     ي د ي برخ يول

 باشـد    برخـوردار  ي گاز شـهر   يكش   طرح از لوله   ي اجرا ي انتخاب شده برا   يي كه محل نها   ي در صورت  يول
                                                 

 .محل اجراي طرح شهرك صنعتي پيشنهاد شده است 2

                     صفحه   Freez  Dryدرجه بندي ، بسته بندي و خشك كردن گل و گياه به روش طرح 
[ 

60 



    

  شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

 
تـوان   يل به عنوان سوخت مي در حال حاضر با فرض انتخاب گازوئيول. ت خواهد داشت يانتخاب آن اولو  

باشد كه معـادل      ي آن م  يها  يكش   و لوله  يتري ل 20000ن آن كه شامل تانك سوخت       ينه تأم يگفت كه هز  

  . گردد يال برآورد ميون ريلي م100

گاز شهري در شهرك محل اجراي طـرح ، نيـازي           الزم به ذكر است كه در صورت وجود لوله كشي           

نصب تانك سوخت نخواهد بود  ولي از نظر هزينه مي توان گفت كه تنها پنجاه درصد از مبلغ ذكر شـده                   

  .  در باال براي سيستم لوله كشي و اتصاالت گاز شهري ، خريد انشعاب و غيره هزينه مورد نياز خواهد بود

  

 ارتباطي الزم و چگونگي تأمين آنبرآورد امكانات مخابراتي و ) د

 كـه   ييباشد و از آنجا     ينترنت م ي ا يك خط برا  يك خط فاكس و     يازمند دو خط تلفن ،      يطرح حاضر ن  

 ين آن از شهرك محل اجرا به راحت       يشنهاد شده است لذا امكان تأم     ي پ ي طرح شهرك صنعت   يمحل اجرا 

  . گردد يد مال برآوريون ريلي م20نه آن معادل يوجود خواهد داشت كه هز

 برآورد امكانات زيربنايي مورد نياز) ه

  راه 

  :توان در حالت زير مورد بررسي قرار داد  طرح به راه را مي نيازمندي

  هاي حامل مواد اوليه و محصول عبور و مرور كاميون 

مواد اوليه مصرفي طرح به وسيله كاميون به محل اجراي طرح وارد شده و محصوالت توليدي نيز بـه                   

از اينرو راههاي ارتباطي مناسب حركت اين وسايل        . ه همين وسايل به بازار مصرف حمل خواهد شد        وسيل

  .نقليه الزم است در محل اجراي طرح وجود داشته باشد
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  عبور و مرور كاركنان 

  

بوس به محل اجراي طرح رفت و آمد خواهند كـرد كـه               كاركنان به وسيله خودروهاي سواري و ميني      

  .ي طرح داراي امكانات ارتباطي مناسب آن باشدالزم است محل اجرا

آهن، فرودگاه و بندر ساير امكانات مانند راه 

به جز امكانات مناسب براي تردد كاميون و خودروهاي سواري، امكانات ديگري براي طرح مورد نياز                

  .باشد نمي
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  وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني-8-3

  هاي جهاني ايسه آن با تعرفه حمايتهاي تعرفه گمركي و مق- 8-3- 1

ـ  ، وضع كـردن م يت ها از نگاه تعرفه گمرك    ي ، حما  محصول مورد مطالعه  در واردات     درصـد  20زان ي

ـ و .  عنوان كـرد  يع داخليت از صنايحماعدم  ي توان نوع ين امر را م   ي باشد كه ا   ي م يحقوق ورود  ا بـه  ي

   . دارد نوجود  يقابل قبول يت تعرفه اين محصول حماي اي توان گفت كه برايگر ميعبارت د

ن مورد الزم است كشور مقصد      ي اظهار نظر در ا    يد گفت كه برا   يز با ي ن ي جهان يدر خصوص تعرفه ها   

  . د ين مورد بوجود آيق مشخص گردد تا بواسطه آن امكان مطالعه در ايصادرات بطور دق

 سرمايه گذار شركتها ي –بانكها ) واحدهاي موجود و طر حها( حمايتهاي مالي - 8-3- 2

ها صـرفاً در   تين حمايد گفت كه ا  ي در كشورمان با   يدي تول يها   از طرح  ي مال يها  تيدر خصوص حما  

 كـه از    ييها  ه طرح ي كل ي داشته و برا   يالت حالت عموم  ين تسه يباشد كه ا    ي م يالت بانك يسطح ارائه تسه  

ـ ن گفـت كـه حما      تـوا  ينرو م ياز ا . شود    يپرداخت م    مناسب برخوردار هستند،   يه اقتصاد يتوج  يت مـال  ي

  . وجود ندارد يخاص
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  تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحد هاي جديد -9-3

 دهـد كـه     يعات رسمي كشور تهيه گرديده است ، نشان مـ         مطالعات بازار كه بر اساس آمار و اطال       

بـا در نظـر گـرفتن        به لحـاظ بـازار        توليد اين محصول در شرايط كنوني      ايجاد واحدهاي جديد براي   

  .ذير مي باشد پتوجيه سرعت در زمان بهره برداري و ارائه محصوالت با كيفيت و صادراتي 

 كسب شده ، ايجاد طرح هاي جديد براي توليد محصوالت مـورد مطالعـه               يج شهود يبه نتا  ليكن بنا 

  . ر عنوان كرد يكامال توجيه پذير مي باشد كه داليل اين ادعا مي توان به صورت ز

به علت فقدان اطالعـات     ( ميزان تقاضاي داخل بسيار بيشتر از مقدار برآورد شده مي باشد             •

 )  موثق ، امكان برآورد تقاضاي واقعي وجود ندارد 

ميزان واردات اين اقالم به كشور بيشتر از ميزان اعـالم شـده در سـالنامه آمـار بازرگـاني                     •

 . خارجي مي باشد 

ود مزيت نسبي در توليد محـصوالت كـشاورزي ايـران ، پتانـسيل صـادرات                با توجه بر وج    •

 .   بيشتر از ميزان برآورد شده خواهد بود 

 محصوالت مشابه موجود كشور از تكنولوژي پائين در توليد استفاده مي نمايند كه اين امـر                 •

 طـرح   است كه درين در حالي گردد و ايسبب توليد محصول با درجه مرغوبيت پائين تر م     

ـ د خواهد شـده كـه ا      ي تول ي برتر محصول مرغوب تر    يحاضر به علت استفاده از تكنولوژ      ن ي

  .  خواهد شد يل صادراتي و پتانسي داخليش تقاضايامر سبب افزا
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  شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

 
بنابر اين با توجه بر داليل ذكر شده و همچنين مطالعات ميداني صورت گرفته در مجمـوع ايجـاد طـرح                     

ك و بسته بندي گل و گياه از نظر بازار توجيـه پـذير  ارزيـابي شـده                   هاي جديد براي درجه بندي ، خش      

  . است 

 ، خـشك كـردن و       يدرجـه بنـد   ك واحد   ي يت اقتصاد يحداقل ظرف د گفت كه    ي با ت  ينظر ظرف نقطه  از  

 80د انتخاب شود كه با احتـساب  يدر سال با   تن 500  منتخب يبر اساس تكنولوژ  اه  ي گل و گ   يبسته بند 

ه ثابت معادل ي خواهد بود كه تحت آن حجم سرما تن در سال 400د  ي تول يت عمل يفدرصد راندمان ، ظر   

 انتخاب شده است كه     ي فوق طور  يها  يگذار  هيت و حجم سرما   يال خواهد بود كه ظرف    يون ر يليم 19130

گذار خواهـد     هيب سرما يز نص ي ن يدهد، سود معقول    ي خود را پوشش م    يها  نهيه هز ينكه كل يطرح عالوه بر ا   

  .نمود
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