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  خالصه طرح

  كنسرو ، مربا و ترشي قارچ  نام محصول

  در سال تن 200 و 200 ، 150به ترتيب كنسرو ، مربا و ترشي قارچ  )ظرفيت عملي(ظرفيت پيشنهادي طرح 

  موارد كاربرد

كنسرو قـارچ مـصرف در تهيـه غـذاهائي ماننـد ماكـاروني ،                
، مصرف در تهيه سوپ ها    ،  .....خوراك لوبيا ، خورشت قيمه و       

  .... وتهيه برخي ساالدها، تهيه انواع خورشت ها

  مرباي قارچ بعنوان غذاي اصلي و يا هم غذا 
  ترشي قارچ بعنوان چاشني و همراه غذاهاي ديگر 

  قارچ  مواد اوليه مصرفي عمده
  مطابق گزارش ارائه شده  )پايان برنامه توسعه چهارم(كمبود محصول 

 30  )نفر(اشتغال زايي 
 3500  )مترمربع (زمين مورد نياز

  60  )مترمربع(اداري 
  600  )مترمربع(توليدي 

  400  )مترمربع(انبار 
  زيربنا

  100  )مترمربع(تاسيسات و ساير 
   تن در سال379  ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي

  5000  )مترمكعب(آب 
  768000  ) ساعتكيلو وات(برق 

ميــزان مــصرف  
  ساالنه يوتيليتي

  600  )رمكعبمت (وئيلگاز
 ---  )يورو(ارزي 
  10982  )ميليون ريال(ريالي 

ســرمايه گــذاري 
  ثابت طرح

  10982  )ميليون ريال(مجموع 
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  مقدمه 

  
گذاري اقتصادي    هاي سرمايه   سنجي، مطالعات كارشناسي است كه قبل از اجراي طرح          مطالعات امكان 

در اين مطالعات از نگاه بازار، فني و مالي و اقتصادي طـرح مـورد بررسـي و آنـاليز قـرار                      . گيرد  انجام مي 

ذاران مـورد اسـتفاده قـرار       گـ   گيـري سـرمايه     گرفته و نتايج حاصل از آن به عنوان مبنايي بـراي تـصميم            

  .گيرد مي

ايـن  . باشـد   مـي   قـارچ  يكنـسرو ، مربـا و ترشـ        توليد   يسنجي مقدمات   گزارش حاضر مطالعات امكان   

سنجي تهيه گرديده است و مطابق متـدولوژي فـوق ، ابتـدا               مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امكان     

هاي الزم روي بازار آن صـورت خواهـد          محصول مورد مطالعه به طور دقيق معرفي شده و سپس بررسي          

افزاري مورد نياز نيـز       گرفت و در ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امكانات سخت و نرم              

گذاري مـورد نيـاز بـراي اجـراي طـرح             هاي اقتصادي و حجم سرمايه      شناسايي شده و در نهايت ظرفيت     

يه گذران و عالقه مندان محترم بتوانند كليه اطالعات         برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما          

اميد . شفاف اقدام نمايند   مورد نياز را كسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسير               

  .است اين مطالعات كمكي هرچند كوچك در راستاي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد 
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   معرفي محصول :بخش اول

   )3آيسيك  (و كد محصول  نام  – 1 – 1

داري صنعت كنسرو سازي ، يكي از اكتشافات بسيار مهم بشر مي باشد كه بواسـطه آن امكـان نگهـ             

در اصطالح فني كنسرواسيون به مفهوم نگهداري غـذا         . مواد غذائي براي بلند مدت فراهم گرديده است         

است كه از طرق مختلف مانند قوطي كردن ، خشك كردن ، انجماد ، نگهداري در شربت نمك و يا شكر                   

رت مترادف با قـوطي     در كشور ما كلمه كنسرو صرف نظر از مفهوم عام آن ، بصو            . انجام مي گيرد    .... و  

 مورد استفاده قرار مي گيرد كه در آن ماده غذائي در شربت شكر يـا نمـك بـه مـدت                      Canningكردن  

 غـذا   ي نگهـدار  "ز ذكر شد كنسرو به مفهوم عام        يكه در باال ن   ي همانطور ي ول .طوالني نگهداري مي گردد     

 است كه بـه همـان مفهـوم         د كنسرو قارچ  ي در طرح حاضر هدف تول     " باشد   ي مختلف م  يوه ها يتحت ش 

 شده  ي بسته بند  ي گرم 500 ي فلز ي ها ين كنسرو در قوط   يا.  باشد   ي قارچ در آب نمك م     يعام نگهدار 

د گفت كـه در     يز با ي ن ياز نقطه نظر نوع قارچ مصرف     . و بصورت آماده مصرف به بازار عرضه خواهد شد          

  .  شود ياده م آن استفيليد محصوالت تبدي تولي برايران از قارچ صدفيكشور ا

 و لذا در طرح حاضـر   شود يد و عرضه نمي تولي مربا است كه هنوز بصورت صنعت  يز نوع ي ن  قارچ يمربا

 يمـ ير مرباهـا از طعـم مال  ي قارچ بر خالف سايمربا.  باشد ي و عرضه آن در بازار م  يد صنعت يهدف تول 

 ي مطلوب و جذاب مـ     آن خاص    مصرف كنندگان  يب مصرف آنرا نزد برخ    ين ترت يبرخوردار است كه بد   

   .  و روانه بازار خواهد شد ي بسته بندي گرم330 يشه هاي در شيدي توليمربا. سازد 

  3 صفحه  كنسرو ، مربا و ترشي قارچطرح توليد 
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و  شـود    يد و عرضه نمـ    ي در كشور تول   يد است كه هنوز بصورت صنعت     يك محصول جد  يز  ين قارچ   يترش

ت كـه در واقـع   د گفيز باي قارچ نيدر مورد ترش.  آن عرضه خواهد شد يد صنعتيلذا در طرح حاضر تول   

ن يدر ا .  استفاده خواهد شد     يكه از نمك در آن جهت نگدار       گردد   ي شور محسوب م   ين محصول نوع  يا

  .  خواهد بود ي گرم330شه ي شي استفاده شده و نوع بسته بنديز از قارچ صدفيمحصول ن

   

   محصولISICكد 

 بصورت زيـر د آيسيك داراي كمحصوالت مورد مطالعه  ق طبقه بندي وزارت صنايع و معادنمطاب

   :باشد مي

  15131635                                              كنسرو قارچ •

 وجود ندارد چگونه كد يه                                         قارچيمربا •

  چگونه كد وجود ندارديه قارچ                                        يترش •

  

   گمركيشماره تعرفه –1 – 2

 محـصوالت   ي بـرا  ريز شماره تعرفه    يبا مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگان         

  .  شده است استخراج مورد مطالعه

  20031000كنسرو قارچ                                                        •

  وجود ندارد يماره تعرفه خاصمرباي قارچ                                        هيچگونه ش •

   وجود ندارديترشي قارچ                                        هيچگونه شماره تعرفه خاص •

  4 صفحه  كنسرو ، مربا و ترشي قارچطرح توليد 
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   شرايط واردات-3-1

ـ گ  جـه ي، نت يبا مراجعه به كتاب مقـررات صـادرات و واردات وزارت بازرگـان              شـده اسـت كـه       يري

  .ود ندارد مورد مطالعه وجمحصول واردات ي براي خاص تيمحدود

  .  باشد يم  درصد45 تن محصوالي در واردات ايحقوق گمرك

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

 شماره استاندارد   ران ، ي ا يقات صنعت يموسسه استاندارد و تحق    ي مل يفهرست استانداردها با مراجعه به    

  :  زير براي محصوالت مورد مطالعه استخراج شده است يمل

    شماره استاندارد ملي محصوالت تبديلي قارچ– 1 شماره لجدو

  تاريخ تدوين  شماره استاندارد ملي  محصوالت
2871  1386  

  كنسرو قارچ
9130  1386  

  1385  8898   قارچيمربا
  1386  9444   قارچيترش

  

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

  هاي داخلي ت بررسي قيم-1-5-1

ـ  ر 13600 معـادل    ي گرم 500 كنسرو قارچ    ي هر قوط  يدرب كارخانه برا  متوسط قيمت فروش      يال مـ  ي

 آن ي را بـرا يمـت خاصـ  ي تـوان ق يد داخل ، نميز به علت عدم تولي قارچ نيدر مورد مربا و ترش. باشد  

  . عنوان كرد 

  5 صفحه  كنسرو ، مربا و ترشي قارچطرح توليد 
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  هاي جهاني محصول   مروري بر قيمت-2-5-1

ازه و فرآوري شده در سطح جهاني ، تابع كـشور توليـد كننـده ، واريتـه           محصوالت كشاورزي ت  قيمت  

سبزي ، شرايط اقليمي محل كشت سبزي ، كيفيت كنسرواسيون ، تركيبات غذائي سبزي و مـوارد ديگـر                   

  . از اينرو نمي توان قيمت خاصي را براي آن ارائه نمود . دارد ..... 

 ايران در سطح بازارهاي جهاني به دليل برخورداري         ليكن در اينجا بايد گفت كه محصوالت كشاورزي       

علي ايحال در اينجا به     . آن از كيفيت خدادادي برتر ، از قيمت هاي مناسب تري نيز برخوردار مي باشد                

 يليهر تن محصوالت تبـد    قيمت   ،   ينترنتي ا ي ها يجستجومنظور آشنائي با سطح قيمت ها ، با استناد بر           

   . مت دارد يدالر ق 1700 تا 1500قارچ معادل 

   و كاربرد موارد مصرف-6-1

ايـن  . محصوالت مورد مطالعه ، در فهرست مواد غذائي منتج از محـصوالت كـشاورزي قـرار دارنـد                   

 كـه در ادامـه جزئيـات آن         مي باشـند  محصوالت بصورت مستقيم داراي مصارف غذائي براي انسان ها          

  . ارائه شده است 

  قارچكنسرو  •

ئي متناسب با سليقه و ذائقه هاي مختلف صورت مي گيرد ولـي مـصارف عمـده       مصرف اين ماده غذا   

  . آنرا مي توان به صورت زير ارائه كرد 

  .....  مه و يا ، خورشت قي ، خوراك لوبي مانند ماكارونيغذاهائمصرف در تهيه  

  مصرف در تهيه سوپ ها 

  خورشت ها انواع تهيه  
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  ساالدهايبرختهيه  

 ه املت قارچيته 

  قارچيمرويه نيته 

 ره يس و غي مانند سوسير مواد غذائيب قارچ با سايترك 

 ............... 

   قارچيمربا •

 كـاربرد  ين اقشار مختلـف جامعـه دارا  يا هم غذا در ب  ي و   ي اصل يبعنوان غذا مصرف اين ماده غذائي     

  .  گردد يگر مصرف ميات ديا به همراه لبني و يمربا بصورت تك. است 

   قارچيترش •

 ير ترشـ يز مانند سـا ي قارچ ني شوند و ترشيگر مصرف م ي د ي و همراه غذاها   يبعنوان چاشن  ها   يترش

 بر اساس نوع غـذا و ذائقـه مـصرف           يانتخاب نوع ترش  .  باشند   يگر موارد مصرف خود را دارا م      ي د يها

  .  رد ي گيكننده صورت م

  مصرف محصولبر  ن آ بررسي كاالهاي جا يگزين و تجزيه تحليل اثرات -7-1

ر صنعت غذا هر چند كه در شرايط خاص و در صورت عدم دسترسي به ماده غذائي مورد نظـر ،                     د

ديگر از موارد غـذائي وجـود دارد ، لـيكن ايـن جـايگزيني آنچنـان از                  تا حدودي امكان جايگزيني برخي      

ت مي توان گفت كه هر ماده غذائي مـصرف خـاص خـود را               أمطلوبيت مصرف برخوردار نبوده و به جر      

محـصوالت مـورد    . مـواد غـذائي را نـدارد        ه و مصرف كننده عالقه اي براي جايگزيني آن با ساير            داشت

مطالعه نيز از وضعيت مشابه برخوردار هستند و هر كدام حوزه هاي مصرف مخصوص بخود را دارا بوده                  
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ـ زن را بـصورت     يگزي جـا  يكاالها توان   يمليكن از نگاه ديگر     .  مي باشد    هاطالب آن نيز  و بازار    ـ  ي  ير معرف

  : كرد 

  كنسرو قارچ  •

ـ در كشور ما قارچ تـازه در كل       . ن كنسرو قارچ ، قارچ تازه است        يگزي جا ين كاال ي تر ياصل ه فـصول   ي

 ي كـاال  ين بـرا  يگزي جا ي كاال ينيگزي قدرت جا  گفت كه   توان ينرو م ي باشد و از ا    ي م ي قابل دسترس  سال

كن يل. د  ي تواند از آن استفاده نما     ي م ينده براحت  باشد و مصرف كن    يز برخوردار م  ي ن يزان باالئ ي از م  ياصل

ـ  كامل نبوده و كنسرو قارچ بـه دل        ينيگزي جا ين موضوع به معن   يا  از طعـم و مـزه نـسبتا         يل برخـوردار  ي

از به پاك كـردن هماننـد قـارچ         يعدم ن ( ن آماده مصرف بودن آن      يمتفاوت نسبت به قارچ تازه و همچن      

  .  باشد يكنندگان دارا من مصرف يگاه خود را در بيجا) تازه 

   قارچ يترش •

ـ          ين مصرف كنندگان خود جا    ي قارچ در ب   يترش  ط ي در شـرا   يگاه مخصوص به خـود را دارا اسـت ول

 ، شور و    ي بندر يار شور ، ترش   ي ، خ  ير ترش يته ، س  ي ل ي مانند ترش  ير انواع ترش  يسا به آن ،     يعدم دسترس 

گـاه مـصرف خـود را دارا        ي ها جا  يند هر كدام از ترش     مطرح باشند و لذا هر چ      آنن  يگزي توانند جا  يم.... 

ـ  قابل ي راحت به هر كدام از آنها ، بازار براحت         ي در صورت عدم دسترس    يهستند ول   ين سـاز  يگزيت جـا  ي

  .  باشد يآنها را دارا م

   قارچيمربا •

 ،  ي بـه محـصول اصـل      يط عـدم دسترسـ    ي قـارچ ، در شـرا      يهمانند مطالب ذكر شده در مورد مربا      

   .  را خواهند داشت ينيگزيت جاي باشد ، قابليگر مربا مين كه شامل انواع ديگزيا جيكاالها
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  ت استراتژيكي كاال در دنيا امروز اهمي-8-1

محصوالت مورد مطالعه طرح حاضر ، هر چند در كليه خانوارها و اقشار مختلف جامعه بعنـوان مـاده                   

 تـوان گفـت كـه ايـن محـصوالت اهميـت              ، ولي از نگاه كـالن مـي        هستندغذائي مصرفي داراي كاربرد     

استراتژيك خاصي در داخل كشور و بازارهاي جهاني ندارند و تنها از نگاه يك محصول مصرفي مي تـوان                   

   . اين محصوالت را مورد مطالعه و بررسي قرار داد 

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

كاربرد غـذائي محـصوالت مـورد مطالعـه ، كليـه            از نقطه نظر مصرف مي توان گفت كه با توجه بر            

ليكن از نظر   . كشورهاي جهان مي توانند بعنوان كشورهاي مصرف كننده اين محصوالت محسوب گردند             

 در جهان مطرح مي باشند ، مـي تواننـد           قارچكه از نظر توليد كشاورزي       ييتوليد ، بايد گفت كه كشورها     

  ذيال ده كشور عمده توليـد        . نيز عنوان گردند    آن يليت تبد محصوالبعنوان كشورهاي عمده توليد كننده      

  . كننده اين محصوالت فهرست شده است 

  

    ده كشور عمده توليد كننده محصوالت تبديلي قارچ– 2  شمارهجدول

  نام كشور  نام كشور
  سودان  آمريكا

  آرژانتين  هندوستان
  مكزيك  چين
  مالزي  برزيل
  استراليا  ژاپن

           

   اداره آمار و اطالعات– وزارت جهاد كشاورزي –بانك اطالعاتي كشاورزي جهان : ماخذ               
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   شرايط صادرات-10-1

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

گردنـد، از   ي محـسوب مـ  يغـذائ  يك كـاال ين محصوالت، ي كه اييكن از آنجايل.  وجود ندارد  يتيمحدود

ـ باشد كه در جدول ز      ي م يطيدكننده از شرا  ي تول ي مستلزم برخوردار  ي جهان ينرو ورود به بازارها   يا ر بـه   ي

  .ط فوق اشاره شده استيشرا

  

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

  متي ق به لحاظيت 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

محصوالت مورد مطالعه در نقاط مختلف جهان از .  گردديمقصد صادرات باز م
صادر كننده قبل از ورود به قيمت هاي متفاوتي برخوردار است كه الزم است هر 

   . بازار از اين قيمت ها بطور كامل اطالع داشته باشند 

2  
 به لحاظ يت رقابتي از مزيبرخوردار

  تيفيك
كيفيت در اين محصوالت شامل كيفيت درانتخاب مواد اوليه ، كيفيت فرآوري ، 

  . كيفيت بسته بندي و ارسال كاال تا مقصد صادراتي مي شود 

   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 آگاهي جهانيت در بازار هايفعال

  . شد  باي ميالزامات تجارت جهان

  رعايت كامل استاندارد هاي جهاني  5
اين استانداردها شامل مرغوبيت مواد اوليه ، رعايت بهداشت توليد و محصول ، 
فرموالسيون دقيق ، كنترل كيفيت مطابق استاندارد كشور مقصد صادرات ، بسته 

  . مي باشد ..... بندي صحيح و 
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  رئوس مطالبرئوس مطالب

  

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

  هاي توسعه در دست اجرا هاي توسعه در دست اجرا   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   13851385ا آخر سال    ا آخر سال     بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم ت           بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم ت          --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 محصوالت مورد    ي فعال تول  يفهرست واحدها ع و معادن،    ينابا مراجعه به اطالعات وزارت ص     

  .  ارائه شده است ر استخراج و يمطالعه به صورت ز

 كنسرو قارچ •

  .  فهرست واحدهاي فعال توليد كننده كنسرو قارچ به صورت زير است 

  در كشور  قارچكنسرو د كنندگان ي توليبردار ت بهرهي ظرف-4جدول شماره 

ظرفيت اسمي   محل استقرار  يديحد تولنام وا  رديف
  يسال شروع بهره بردار    تن–توليد 

  1384  100  بوشهر  ان موج ي ليياي دريفراورده ها  1

  1384  200  فارس  هماگون  2
  -  300  جمع

  

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

  قارچيمربا •

ـ چ واحـد تول   ي توان گفت كـه هـ      يع و معادن ، م    يصنابا استناد بر اطالعات و آمار موجود وزارت          د ي

  .  قارچ در كشور وجود ندارد ي مربايكننده فعال برا
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  قارچيترش •

با استناد بر اطالعات و آمار موجود وزارت صنايع و معادن ، مي توان گفت كـه هـيچ واحـد توليـد                       

  .  قارچ در كشور وجود ندارد يكننده فعال براي ترش

  در كشور  قارچي، مربا و ترشكنسرو د يتوليت نصب شده بررسي روند ظرف) ب

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

  . شده استيبند ر جمعيدر كشور به شرح جدول ز  قارچي، مربا و ترشكنسرو د ينصب شده تول

 كنسرو قارچ •

   در كشورقارچكنسرو د يب شده تولت نصي روند ظرف–5جدول شماره 

    تن –ظرفيت نصب شده   سال    تن –ظرفيت نصب شده   سال

1378  0  1382  0  

1379  0  1383  0  

1380  0  1384  300  

1381  0  1385  300  

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

 مرباي قارچ •

د هيچ واحد توليد كننده فعال براي مرباي قـارچ در كـشور وجـود               يز ذكر گرد  يشتر ن يكه پ يهمانطور

  . ان كرد ي توان بي آن نميز براي نيديت توليندارد لذا ظرف

  قارچيترش •

 قـارچ در كـشور وجـود    يهمانطوريكه پيشتر نيز ذكر گرديد هيچ واحد توليد كننده فعال براي ترشـ      

 . دارد لذا ظرفيت توليدي نيز براي آن نمي توان بيان كرد ن
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  در كشور  قارچيليمحصوالت تبدبررسي روند توليد واقعي ) ج

ـ آورده شده و متعاقب آن ظرف      قارچكنسرو  د  ي فعال در تول   ي ، واحدها  4جدول شماره   در    يت اسـم  ي

مطابق تمـاس حاصـل شـده بـا        فوق   ي واحدها يد واقع ي روند تول  ي بررس ي برا لذا. ديز برآورد گرد  يآنها ن 

ـ  درصـد ظرف 90 فعـال حـدود   ي واحدهايد واقعي شده است كه  تول     يريجه گ ينتشان  يا  آنهـا  يت اسـم ي

  .   شده است ير جمع بنديدر جدول ز قارچكنسرو  يد واقعيله تولينوسيصورت گرفته و بد

  تن  – گذشته يها  ساليط يليمحصوالت تبد يد واقعي روند تول- 6جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  محصوالت

  270  270  0  0  0  0  0  0  كنسرو قارچ

  0  0  0  0  0  0  0  0   قارچيمربا

  0  0  0  0  0  0  0  0   قارچيترش

  

   نشان داده شده است يد واقعير روند توليدر نمودار ز

نمودار روند  توليد واقعي كنسرو قارچ      
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  دهاي فعالبررسي سطح تكنولوژي توليد در واح) د

در صنعت غذا ، بسياري از فرايندهاي توليدي حالت يكسان داشته و به نوعي مـي تـوان گفـت كـه                      

روي اجـراي فراينـدهاي فـوق       و موسسه استاندارد    ) وزارت بهداشت   ( الزام اداره نظارت بر مواد غذائي       

ـ ي هاي محصوالت تكنولوژ يد گفت كه بعضا در مورد برخ      ي البته با  .وجود دارد     وجـود داشـته و   ياوت متف

كن يل. ند  ي نما ي م يد ساالنه اقدام به انتخاب تكنولوژ     ي خود و حجم تول    يد كنندگان بر اساس توان مال     يتول

 آنچه در    باشد و لذا   يكسان م ي فعال   يه واحدها يد نزد كل  ي تول يدر مورد محصول مورد مطالعه ، تكنولوژ      

وليـدي شـركت هـاي مختلـف مـي گـردد ،             اين فرايندها سبب ايجاد اختالف در كيفيـت محـصوالت ت          

ـ  دق ي، دقت عمـل در اجـرا      ) تركيب درصد واقعي مواد اوليه و افزودني هاي آن          ( توليد  فرموالسيون   ق ي

ـ     ( كيفيت مواد اوليـه      تيدر نها و  ه الزامات آن    يت كل يد و رعا  يند تول يفرا  ) گـر ي د ي هـا  ي قـارچ و افزودن

يدي در انتخاب مواد ، نگهداري آن تا زمان ورود به خط          بنابر اين دقت عمل واحد تول     . مصرفي مي باشد    

توليد و فرموالسيون ساخت عوامل اصلي تعيين كيفيت محسوب مي گردنـد كـه هـر توليـد كننـده الزم                     

  . است آنرا رعايت كند 

  در واحدهاي توليدي فعال) درصد استفاده از ظرفيت اسمي(نگاهي به راندمان توليد ) ه

ـ  تول يقارچ دارا كنسرو  د  يتولتنها  )  قارچ   يليمحصوالت تبد ( رد مطالعه   از مجموعه محصوالت مو    د ي

مربـا و   ( ر محصوالت   ي سا يبرا. ده است   ي شروع گرد  1384 باشد كه آنهم از سال       ي در كشور م   يصنعت

ز تنها توسـط  ي قارچ ناز طرف ديگر توليد كنسرو.  در كشور وجود ندارد   يد صنعت يهنوز تول )  قارچ   يترش

جـه  ي فوق نت  ينرو با كسب اطالع از واحدها     يرد از ا  ي گ ي در سطح كشور صورت م     يدي واحد تول  تعداد دو 
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ظرفيت اسمي   درصد   90  حدود دين واحدها ، راندمان تول    ين ا يت پائ ي شده است كه با توجه بر ظرف       يريگ

  . مذكور در نظر گرفته شده است يواحدها

  استفاده توليدآالت مورد  هاي سازنده ماشين نام كشورها و شركت) و

 يگر مشابه مـ   ين آالت نسبتا با همد    ي از ماش  يادي ز ي ، بخش ها   يد محصوالت كنسرو  يدر صنعت تول  

. ن اسـت    ي در كشورمان قابل تام    كنسرو توليد    خط يا به عبارت  ين آالت   يه ماش يكلد گفت كه    يو با باشند  

 از ين سـاز تنهـا گروهـ   ياشن آالت ، معموال هر م    ين ماش ي بودن ساخت ا   يكن عموما با توجه بر تخصص     يل

ن خـط كامـل   ي تـام يلذا بـرا . د ي نمايت مي فعاليد آن بصورت تخصص ين االت را انتخاب و در تول      يماش

ـ ن ساز انجـام گ ين ماشين از چندين ، تامي الزم است بر اساس نوع ماش  يك محصول كنسرو  يد  يتول . رد ي

فهرسـت  ن و سـپس  يـي از تع ين آالت مورد ن   يست ماش يابتدا ل ت فوق ،    ي با توجه به وضع    نجاي در ا  نروياز ا 

  .  است آنها ارائه شدهن يمنابع تام

   قارچيليمحصوالت تبدآالت اصلي توليد   فهرست ماشين-7  شمارهجدول

  نام ماشين آالت  رديف  نام ماشين آالت  رديف

  تانك اختالط مواد مربا   9  كانواير سورت اوليه قارچ  1

  ياختالط مواد ترشتانك   10  تانك هاي شستشوي قارچ  2

  ماشين پركن قوطي   11   قارچيماشين برش و آماده ساز  3

  ماشين درب بند قوطي فلزي  12   قارچ تحت خالء يماسين آب ده  4

  كانواير انتقال قوطي ها به اتو كالو   13  80 -  82 ين بالنچ  در دمايماش  5

  آب داغاتو كالو استرليزاسيون با استفاده از   14  ه آب نمكيتانك ته  6

  دستگاه ليبل زن قوطي  15  ه شربت مربايتانك ته  7

  دستگاه شرينگ پك  16  ه آب و سركهيتانك ته  8
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. از طريق سازندگان داخلي قابل تامين مي باشند         فهرست شده در جدول باال      كليه ماشين آالت توليد     

شته و برخي از آنهـا      دااين توليد كنندگان هر كدام تخصص در ساخت بخشي از ماشين االت را بر عهده                

شـركتهايي   كه در جـدول زيـر   خط توليد را بطور كامل طراحي ، ساخته و نصب و راه اندازي مي نمايند              

  . كه توانائي ساخت خط توليد كامل را دارند ارائه شده است 

  

  021-6680041      سازي آرش ماشين •

  021-66801557      پژوهش •

  0511-6633664    سازي پيمان توس مشهد ماشين •

  0511-2453264      تجهيزات و صنايع غذايي كيانلو •

  0511-6650560    سازي توان صنعت شركت ماشين •

  0441 -3377175  شركت سراج آرام •
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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 آور  قارچيليمحصوالت تبدد يجاد توليحال ا
   كنسرو قارچ– قارچ يليمحصوالت تبدهاي در حال ايجاد توليد   وضعيت طرح-8  شمارهجدول

   تن -ظرفيت   متوسط درصد پيشرفت  تعداد طرح  ها استان

  2800  6,7  3  آذربايجان شرقي

  500  0  1  غربي نآذربايجا

  100  0  1  اصفهان

  1000  0  1  بوشهر

  13945  1  22  تهران
  4000  0  1  بختياري چهارمحال

  142  0  2   رضوي خراسان

  2500  0  4  خوزستان

  400540  0  3  فارس
  1200  0  2  قزوين

  8000  0  1  قم

  2  5  1  سمنان

  200  0  1  گلستان

  500  15  1  مازندران

  790  0  2  مركزي

  620  0  1  همدان

  436839  -  47  جمع

  

  . ع و معادن را ندارند يس از وزارت صنايافت جواز تاسيچگونه سابقه دري قارچ هيمربا و ترش
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  بيني عرضه در بازار آينده كشور پيش

جاد و  ي در حال ا   يها   فعال و طرح   يد واحدها يق تول ينده از طر  يدر آ ،   محصوالت مورد مطالعه  عرضه  

  . قرار گرفته استي گرفت كه در ادامه هر كدام از آنها مورد بررسن واردات صورت خواهديهمچن

  توليد داخل واحدهاي فعالبيني  پيش) الف

د كنسرو قارچ وجود داشته و      ي تول ي فعال برا  يديد كه در حال حاضر تنها دو واحد تول        يشتر عنوان گرد  يپ

ـ  ظرف  4 در جـدول شـماره    .  فعال وجود نـدارد      يديچ واحد تول  ي قارچ ، هنوز ه    يدر مورد مربا و ترش     ت ي

ـ تول 6ن در جدول شماره يهمچن. آورده شد قارچ  كنسرود كننده   ي تول يواحدهانصب شده    ـ  ايد واقعـ ي ن ي

،  گذشـته    ي انجام شده در سالها    يد واقع ي و تول   تينرو با در نظر گرفتن ظرف     ياز ا . د  ي برآورد گرد  محصول

  . شده استينيب شيپ تن 270ز ساالنه يننده ين واحدها در آيعرضه ا

  توليد داخل واحدهاي در حال ايجادبيني  پيش) ب

.  آورده شـد    قارچ يلي محصوالت تبد  ي برا جاد كشور يحال ا   در يها  فهرست طرح  8در جدول شماره    

 از آنهـا بـه      ي طرحها ، مقاطع بهـره بـردار       يشرفت فعل ين مطابق سوابق موجود، بر حسب درصد پ       يبنابرا

  :ر فرض شده است يصورت ز

   در حال اجراي از طرحهاي زمان بهره بردارينيش 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

  1390ده درصد طرحها و آنهم در سال تنها    صفر       درصد
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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

  

  قارچ كنسرو – جادي در حال ايها دن طرحي رسيبردار  به بهرهينيب شي پ- 10جدول شماره 

  تن  -  از طرحي بهره برداريهاسال در ظرفيت  تن  –ت يظرف
  شرفت طرح هايپدر صد 

  1391  1390  1389  1388  1387  عملي  اسمي

  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
  13798  12073  0  0  0  15522  17247      درصد1 – 25

  33567  29371  0  0  0  377633  419592  رصد صفر       د

  47365  41444  0  0  0  393155  436839  جمع كل 
  

 درصـد   90 -80 -70هاي صـنعتي بـه صـورت          هاي در حال ايجاد متناسب با عرف طرح         راندمان توليد واقعي طرح   

  .برداري لحاظ شده است ظرفيت اسمي در سه سال اول بهره

  

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

نتيجه گيري شده است كه آماري در مورد واردات ايـن            كشور ،    ي خارج يبا مراجعه به آمار بازرگان    

 توليـد شـده در كـشور تايلنـد در     قـارچ البته در حال حاضـر كنـسرو     . محصوالت به كشور وجود ندارد      

ين واردات اين محصوالت از سال جـاري        بازارهاي داخل قابل مشاهده است ، ليكن به نظر مي رسد كه ا            

به كشورمان آغاز گرديده است كه بدليل آماده نبودن آمار واردات ، هنوز امكان انتـشار رسـمي ميـزان                    

بنابر اين در اينجا بر اساس مطالعات ميداني انجام گرفتـه ، بـصورت كـامال          . واردات بوجود نيامده است     

  20 صفحه  كنسرو ، مربا و ترشي قارچطرح توليد 

 



    

  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  
 تن در سال در نظـر       68 درصد توليد داخل يعني      25ر معادل    به كشو  قارچتقريبي ميزان واردات كنسرو     

  .  هيچگونه واردات مشاهده نشده است  قارچيمربا و ترشدر مورد . گرفته شده است 

  

  جمع بندي عرضه 

  .  آمده است  در آينده قارچيليمحصوالت تبد عرضه  پيش بينيير جمع بنديدر جدول ز

  در آيندهه  عرضينيب شيپجمع بندي  -11جدول شماره 
  شرح  تن   –مقدار 

1387  1388  1389  1390  1391  
 270 270 270 270 270  بيني پتانسيل عرضه واحدهاي فعال پيش

  47365  41444  0  0  0  هاي در حال اجرا بيني عرضه طرح پيش

رچ 68 68 68 68 68  واردات
و قا

سر
كن

  

 47703 41782 338 338 338  جمع كل عرضه

  0  0  0  0  0  يني پتانسيل عرضه واحدهاي فعالب پيش

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

رچ  0  0  0  0  0  واردات
ي قا

ربا
م

  

  0  0  0  0  0  جمع كل عرضه

  0  0  0  0  0  بيني پتانسيل عرضه واحدهاي فعال پيش

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

رچ  0  0  0  0  0  واردات
ي قا

رش
ت

  

  0  0  0  0  0  كل عرضهجمع 
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  برنامه   بررسي روند مصرف از آغاز-4-2

 استفاده  ي مختلف يوه ها ي از ش  گاه محصول مورد مطالعه در بازار ،      ي با توجه بر جا     برآورد مصرف  يبرا

 متفاوت بودن محصوالت مورد مطالعه از نظر شناخت بـازار ، در ادامـه   هبا توجه ب  نجا  يدر ا  گردد كه    يم

  . د ي استفاده خواهد گردن مصرفييتعمناسب  روش از

  كنسرو قارچ  •

ـ گر با توجه بر قابلياز طرف د. ده است شد يش در كشور شروع به تول    ين محصول از دو سال پ     يا ت ي

 تحـول   ) كنـسرو قـارچ اسـت        ين قـو  يگزيقارچ تازه جا  ( ام سال   يه ا ي آسان به قارچ تازه در كل      يدسترس

نـده از روش    ي تقاضـا در آ    ينيش ب ي پ ي برا نروياز ا . شود   ي نم ينيش ب ينده پ ي در مصرف آن در آ     يخاص

   . ه است استفاده شددر گذشته  ي ظاهر مصرفيبررس

   .ر وارد شده است يمحاسبه و در جدول ز  ،حاصلر ي زاز رابطه ي ظاهرمصرف

  

  

 مصرف= د داخل يتول+ ردات  وا–صادرات 

    گذشتهيها در سال قارچكنسرو زان مصرف ي برآورد م-12جدول شماره 

  شرح   تن–ارقام 
1380  1381  1382  1383  1384  1385  

  270  270  0  0  0  0  توليد داخل

  68  68  0  0  0  0  واردات

  0  0  0  0  0  0  *صادرات  

  338  338  0  0  0  0  مصرف داخل
  

  آمارصادرات در ادامه آورده خواهد شد * 
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  .  گذشته را نشان داده است ير روند مصرف در سالهاينمودار ز

نمودار روند  مصرف كنسرو قارچ

0

100

200

300

400

1380 1381 1382 1383 1384 1385

تن

  
   قارچ يمربا •

ـ   ي در گذشته برخوردار نم    يد صنعت ياين محصول از سابقه تول     ـ  تول ي باشد ول  و  يد و مـصرف خـانگ     ي

ـ نـه تول يمغازه داران فعال در زم ( ي صنفي واحدهايد و عرضه توسط برخ  ين تول يهمچن د و فـروش فلـه   ي

  .  را ارائه نمود  ي توان آمار مستنديبرخوردار بوده است كه در آن مورد هم نم) مربا 

   قارچ يترش •

اين محصول از سابقه توليد صنعتي در گذشته برخوردار نمي باشد ولـي توليـد و مـصرف خـانگي و                     

مغازه داران فعال در زمينـه توليـد و فـروش فلـه     ( همچنين توليد و عرضه توسط برخي واحدهاي صنفي    

  .  نمود  برخوردار بوده است كه در آن مورد هم نمي توان آمار مستندي را ارائه ) يترش

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

ـ جه گ ينت كشور ،    ي خارج يئه شده در سالنامه آمار بازرگان     ا آمار ار  استناد بر با    شـده اسـت كـه       يري

  .است وجود نداشته  گذشته ي در سالها محصوالت مورد مطالعهي برايصادراتچگونه يه
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  

  ل با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم بررسي نياز به محصو-6-2

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

 بـرآورد   ينـرو بـرا   يگاه محصوالت مورد مطالعه در بازار متفاوت اسـت از ا          يشتر اشاره شد كه جا    يپ

  .  مختلف استفاده شده است يز از روشهاينده ني آتها در آيزان تقاضايم

  كنسرو قارچ •

ـ  تول1384د در كشور است كه از سال يك محصول جوان و جد   ير چند   ن محصول ه  يا د داخـل آن  ي

 برخوردار اسـت    يار قابل توجه  يكن هر چند مصرف قارچ در كشورمان از رشد بس         يل. ده است   يآغاز گرد 

ـ        يه ا ين در كل  يگزي جا ينكه قارچ تازه به عنوان كاال     ي با توجه بر ا    يول  يام سال و در همه نقاط كشور براحت

 ينده مصرف كنسروها آنچنان از رشد قابل توجه       ي رسد كه در آ    ي باشد ، لذا به نظر نم      ي م يل دسترس قاب

ـ يش ب ي پ ي توان برا  يار م ين اصل ، مصرف در گذشته را بعنوان مع        ي ا يبرخوردار باشد و رو     تقاضـا در    ين

  . نده مورد استناد قرار داد يآ

 بوده است لذا با در نظر گرفتن نرخ رشـد            تن در سال   338 گذشته   يزان مصرف ساالنه در سالها    يم

ـ رشد تقاضـا ن   )  درصد   1  ( 1ينين نرخ رشد شهر نش    يو همچن )  درصد   5/1( ت  يجمع ز وجـود خواهـد     ي

  . ر وارد شده است ي و در جدول زينيش بي پي آتيداشت كه بر اساس آن تقاضا در سالها

  ه نديدر آ قارچكنسرو  يزان تقاضاي مينيش بي پ-13جدول شماره 

  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  شرح
  392  382  373  364  355  346  338   تن- پيش بيني كل تقاضا 

                                                 
 رد ي گي صورت مي شهري مصرف قارچ اكثرا در خانوارها 1
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  
  قارچ ي و ترشمربا •

 توان بر اساس سـوابق    يد ، لذا نم   ن باش ي در كشور برخوردار نم    يد صنعت ي از سابقه تول   تاين محصوال 

   .نده نمود ي تقاضا در آينيش بيمصرف در گذشته اقدام به پ

 و  يد در بازار استفاده از روش بازار سنج       ي تقاضا در مورد محصوالت جد     ينيش ب يروش معمول در پ   

ـ  باشد كه در ا    يت محصول مورد مطالعه از نظر بازار م       ي در خصوص جذاب   ي عموم يافكار سنج  ن رابطـه   ي

الت  محـصو ي بـرا ي بـازار سـنج  ي از جمله مـدلها يز وجود دارد كه مدل ماركو و دلف   ي ن ي علم يمدل ها 

ع پرسشنامه ها ،    يتوز(    م بازار از طرق مختلف      ين مدلها كسب نظرات مستق    يت ا يماه.  باشد   يد م يجد

 يجـاد بـازار بـرا   ي قابل ايبرآورد تقاضاجه آن ياست كه نت..... )  و ي ، مصاحبات تلفنيمصاحبات حضور 

  . د خواهد بود يمحصول جد
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  
  . باب ارائه شده است ن يقات بازار در اي مطالعات و تحقيال گام هايذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ها ، كاربردها ، يژگيف مشخصات محصول ، ويتعر
 ....ت ها و يمز

  هدف  و نمونه هاتعيين بازارهاي

  تعيين و تعريف گروه هاي مرجع
كنندگان  بنكداران ، عمده فروشان ، خرده فروشان ، مصرف( 

  ) ينهائ

 طراحي پرسشنامه ها 

 انتخاب و آموزش پرسشگران

 انجام افكار سنجي و بازار سنجي
بازار سنجي بر اساس كاالهاي
 مشابه بصورت كتابخانه اي 

انتخاب مراكز جغرافياي افكار
 )جامعه هدف ( سنجي  

 نتايججمع بندي و تحليل

 تعميم نتايج به كل كشور
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  
 يت تقاضا ين جذاب يي تع ي آن برا  ي و افكار سنج   يسنجف شده در مورد بازار    ي تعر يبا توجه بر گام ها    

قات مفصل بازار بوده و     ي مطالعات فوق مستلزم انجام تحق     ي گردد كه اجرا   يد ، مشاهده م   يمحصوالت جد 

 ينجا بـا اسـتناد بـر بـازار سـنج          ينرو در ا  ياز ا . حاضر است    طرح   يموارد فوق خارج از چارچوب مطالعات     

 حـدود پـنج    تـوان ي قـارچ را مـ    ي مربا و ترش   ي شده است كه تقاضا    يريجه گ ي صورت گرفته ، نت    ياجمال

ـ  ا ينجا با اسـتفاده از آن تقاضـا       يلذا در ا  . فرض كرد    در كشور    يدرصد مصرف كل انواع مربا و ترش       ن ي

 در  يت نـصب شـده انـواع مربـا و ترشـ           يكه ابتدا ظرف  يبطور. ده است    ش ينيش ب ينده پ يمحصوالت در آ  

ـ   ي مربا و ترش   ين شده و سپس با احتساب پنج درصد از آن ، تقاضا           ييكشور تع  ـ يش ب ي قارچ پ  خواهـد   ين

  . د يگرد

  در كشور   2يترش روند ظرفيت نصب شده توليد انواع – 14جدول شماره 
    تن – شده ظرفيت نصب  سال    تن –ظرفيت نصب شده   سال

1378  51200 1382  84958  
1379  60120 1383  111648  
1380  64881 1384  133578  
1381  70958 1385  143723  

      
  

     در كشور3 روند ظرفيت نصب شده توليد انواع مربا– 15جدول شماره 
    تن –ظرفيت نصب شده   سال    تن –ظرفيت نصب شده   سال

1378  52320 1382  115503  
1379  75210 1383  127138  
1380  95813 1384  146522  
1381  101503 1385  158425  

جمع بندي ظرفيت هاي نصب شده بر اسـاس سـال شـروع    (    مركز آمار و اطالع رساني–وزارت صنايع و معادن : ماخذ

       )واحد فعال توليد كننده بهره برداري

                                                 
  شامل انواع ترشي ليته ، سير ترشي ، مخلوط ، بندري و شوريجات  2
  شامل انواع مربا هويچ ، آلبالو ، توت فرنگي ، بهار نارنج و بالنگ   3
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  
 قارچ در كشور حدود پـنج درصـد مـصرف           ي و مربا  ي ترش يل تقاضا يد كه پتانس  يشتر اشاره گرد  يپ

جـدول  ( ت نصب شده كشور     ينرو با توجه بر ظرف    ي تواند فرض گردد از ا     ي و مربا در كشور م     يانواع ترش 

 بصورت جدول زير قابل ارائـه مـي          قارچ ي مربا و ترش   تقاضاي تقريبي قابل ايجاد براي     ) 15 و   14شماره  

  . باشد 

   در آينده  قارچيمربا و ترشقاضاي  پيش بيني ميزان ت-16جدول شماره 

  1391  1390  1389  1388  1387  منبع  شرح
 يترشپيش بيني توليد انواع 

   تن-در كشور 
برآورد از جدول شماره 

14  
155221  167638  181050  195533  211176  

 يترشپيش بيني تقاضاي 
   تن-  در كشور قارچ

لحاظ كردن پنج درصد 
  ارقام سطر باال

7761  8382  9053  9777  10559  

پيش بيني توليد انواع مربا در 
   تن- كشور 

برآورد از جدول شماره 
15  

171099  184786  199570  215535  232778  

 يپيش بيني تقاضاي مربا
   تن- قارچ در كشور 

لحاظ كردن پنج درصد 
  ارقام سطر باال

8555  9239  9979  10777  11639  

  

   برآورد قابليت صادرات در آينده-2-6-2

  : از دو روش مي توان استفاده كرد نده ، ي در آمحصوالت مورد مطالعه يت صادراتي قابليبررس يبرا

   استناد بر سوابق صادراتي در سالهاي گذشته –الف 

 محصوالت مورد مطالعه وجـود نداشـته        ي برا يچگونه صادرات ي گذشته ه  ينكه در سالها  يبا توجه بر ا   

نده را انجام   ي صادرات در آ   ينيش ب ي سوابق موجود در گذشته ، پ       توان با توجه بر    ينجا نم ياست ، لذا در ا    

  . داد 
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  
   استناد بر وجود مزيت نسبي در محصوالت كشاورزي ايران –ب 

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

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

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            

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

ران ارائـه شـده     ي ا ي محصوالت كشاورز  يت نسب يجاد مز ير گذار در ا   ي موارد عمده تاث   يال برخ يذ. داشت  

  . است 

ـ  و ب  يائيمي از مواد شـ    يرانيعدم استفاده كشاورزان ا    • ـ و تكنولوژ ي ـ ك ژنر ي ـ ك و در نها   ي ـ ت تول ي د ي

   يعيمحصوالت كامال طب

  ران ي ايار مطلوب در محصوالت كشاورزيو مزه بسطعم  •

  رهي ، حمل و نقل و غي ، انرژي انسانيرويد مانند ني تولينه و نهاده هايارزان بودن هز •

ـ  و يمت گذاريه ها و مراكز مشابه در قينبود قدرت اثر بخش اتحاد  • ( ط فـروش  ين شـرا يـي ا تعي

   ) د و فروشي تولياست گذاريد كننده در سي كامل توليآزاد

   در امور صادرات ينبود موانع دولت •

 ورو  و دالر  ي جهان مانند ي رسميال در مقابل ارزهاي رين بودن نرخ برابريپائ •
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  
ـ  شود كه قابل   ي كشور ، فرض م    يع كشاورز ي صنا يلي در محصوالت تبد   يت نسب يبا توجه بر وجود مز     ت ي

ـ نـرو م  ياز ا . وجـود دارد     محصوالت مورد مطالعـه      يصادرات حدود ده درصد از مصرف داخل برا        زان ي

  . ر بر آورد شده است ينده بصورت جدول زين محصوالت در آيصادرات ا

  

   قارچ در آينده يلي پيش بيني ميزان صادرات محصوالت تبد-17جدول شماره 

  1391  1390  1389  1388  1387  منبع  شرح
پيش بيني تقاضاي داخل 

   تن- ترشي قارچ 
  10559  9777  9053  8382  7761 16 جدول شماره

پيش بيني تقاضاي داخل 
   تن-مرباي قارچ 

  11639  10777  9979  9239  8555 16 جدول شماره

پيش بيني تقاضاي داخل 
   تن-كنسرو قارچ 

  392  382  373  364  355 13 جدول شماره

پيش بيني صادرات ترشي 
   تن-قارچ 

لحاظ كردن ده درصد 
   داخليتقاضا

776  838  905  977  1056  

ي صادرات مرباي پيش بين
   تن-قارچ 

لحاظ كردن ده درصد 
   داخليتقاضا

855  924  998  1078  1164  

پيش بيني صادرات كنسرو 
   تن-قارچ 

لحاظ كردن ده درصد 
   داخليتقاضا

35  36  37  38  39  

  

  

  

  

  

  

  30 صفحه  كنسرو ، مربا و ترشي قارچطرح توليد 

 



    

  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  
   برآورد تقاضاي كل-3-6-2

  .ردها آمده استدر جدول زير اين برآو بازار داخل و صادرات است كه ي كل مجموع تقاضايتقاضا

   

   قارچيليمحصوالت تبد كل ي برآورد تقاضا-18جدول شماره 
     تن–پيش بيني تقاضا 

  سال  شرح
  صادرات  بازار داخل

    تن–تقاضاي كل 

1387  355  35  390  
1388  364  36  400  
1389  373  37  410  
1390  382  38  420  

رو 
نس
ك

رچ
قا

  

1391  392  39  431  
1387  8555  855  9410  
1388  9239  924  10163  
1389  9979  998  10977  

1390  10777  1078  11855  

ربا
م

ي
رچ

 قا
  

1391  11639  1164  12803  

1387  7761  776  8537  
1388  8382  838  9220  
1389  9053  905  9958  
رچ  10754  977  9777  1390

ي قا
رش

ت
  

1391  10559  1056  11615  
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  
  . اضا در آينده ، موازنه انجام گرديده است قبا جمع بندي پيش بيني عرضه و ت

  

   تن –  عرضه و تقاضا  در آينده  موازنه-19شماره جدول 

   )مازاد ( كمبود  پيش بيني تقاضا  پيش بيني عرضه   سال  شرح

1387  338  390  52  
1388  338 400  62  
1389  338 410  72  
رچ   )41362(   420  41782  1390

و قا
سر

كن
  

1391  47703  431   )47272(   
1387  0  9410  9410  
1388  0  10163  10163  
1389  0  10977  10977  
رچ  11855  11855  0  1390

ي قا
ربا
م

  

1391  0  12803  12803  

1387  0  8537  8537  
1388  0  9220  9220  
1389  0  9958  9958  
رچ  10754  10754  0  1390

ي قا
رش

ت
  

1391  0  11615  11615  
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  
 نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد از نگاه         پيشنهادگيري مطالعات بازار و       بندي و نتيجه    جمع

  توجيه پذيري بازار

نـده  ي آ سـال سـه   در   كنسرو قـارچ     يبرا د كه ي آ ين بر م  يچن عرضه و تقاضا     ينيش ب يپاز موازنه جداول    

س از آن با بهره برداري از طـرح هـاي در حـال              خواهد بود ولي پ   برخوردار  كمبود عرضه   بازار كشور از    

. كـرد   خواهـد   دا  يز پ يش ن ي هر ساله افزا   مازادن  ياايجاد ، وضعيت بازار به مازاد عرضه تبديل گرديده و           

چ ين محصوالت در كشور ، هنوز ه      يد بودن ا  يل جد يد گفت كه به دل    ي قارچ با  يكن در مورد مربا و ترش     يل

از طرف  .  توان كامال بكر محسوب كرد       يت بازار را م   ينداشته و لذا وضع    در بازار حضور     يد كننده ا  يتول

نزد جامعـه برخـوردار بـوده و در         ت  ين دو محصول از مطلوب    ي انجام شده ، ا    يدانيگر مطابق مطالعات م   يد

 است كـه    يريگ  جهين قابل نت  يبنابرا .جاد خواهد شد  ي آن ا  يد و عرضه آن به بازار ، تقاضا برا        يصورت تول 

ر بوده و در مورد مربـا و  يه پذي توججهت تكميل سبد كاال كنسرو قارچ   د  ي تول يد برا ي جد يواحدهاجاد  يا

ع ي صـنا يد گفت كـه معمـوال واحـدها   يالبته با.  شده است يابير ارزيه پذ يت بازار توج  ي قارچ وضع  يترش

مورد مطالعـه   د هر سه محصول     ي بهتر ، تول   ي و اقتصاد  يجه فن ي قارچ الزم است به منظور كسب نت       يليتبد

 ي كنـسرو قـارچ بـرا      ديد تول ي جد يجاد واحدها ينرو هر چند ا   ياز ا .  خود قرار دهند     يديب تول يرا در ترك  

ران ي ا ي در محصوالت كشاورز   يت نسب ي با توجه بر وجود مز     يد ول ي گرد يابير ارز يه ناپذ يبازار داخل توج  

 توان طرح را از     يب در مجموع م   ي ترت نير بوده و بد   يز امكان پذ  ين محصول ن  يجاد و توسعه صادرات ا    ي، ا 

  .  كرد يابير ارزيه پذينظر بازار توج
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي
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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

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

  امكانات مخابراتي و ارتباطيامكانات مخابراتي و ارتباطي، ، سوختسوخت، ، برقبرق، ، ان آبان آب بررسي و تعيين ميز بررسي و تعيين ميز--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

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

  كشورها

   قارچيليمحصوالت تبدنگاهي به روش توليد ) الف

 كنسرو قارچ •

 و يا قطعه قطعه شده      )Sliced(براي توليد كنسرو قارچ از اين ماده به صورت درسته، ورقه ورقه شده              

(Chopped)شود  استفاده مي.  

تـوان    به طوري كه از نظر اندازه مـي       . ل آيد در انتخاب قارچ براي كنسروسازي بايد دقت الزم به عم         

هـايي هـستند كـه داراي انـدازه كوچـك و يكنواخـت                ترين آنها براي كنسرو، قـارچ       گفت كه مناسب  

  .باشند مي

هاي الزم در انتقال قارچ از مزرعه به كارخانه بايد به عمل آيد، به طـوري كـه            از طرف ديگر مراقبت   

هاي پالستيكي قرار داده شده و به كارخانـه حمـل    رچ در كيسهبالفاصله پس از برداشت الزم است قا    

بنابراين در  . كاهد  گردد تأخير در اين امر سبب تبخير رطوبت قارچ شده و از كيفيت آن به شدت مي                

  .استفاده شود) سردخانه(صورت نگهداري آن در كارخانه الزم است از انبار سرد 
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  
  .رده شده استن كنسرو آويدر نمودار زير فرايند توليد ا

  

  

  

  

  

تميز  قارچ تازه
كردن 

سورت 
كردن 
  قارچ

  

  شست
  و شو

  دهي  آب
  در خالء

  بالنچينگ
 خرد

كردن 
 قارچ

 پركردن 
در 

  شيشه

 فرايند
  

  حرارتي

  %2 آب نمك   
2/5 = PH  

انبار كردن  سرد كردن
 كنسرو

كنسرو قارچ 
  آماده فروش

  جوشانيدن  صاف كردن

  .هاي فرايند توليد ارائه شده است ذيالً توضيحات مختصري در خصوص هر كدام از فعاليت

  تميز كردن قارچ 

هاي رسيده به كارخانه جهت كنسروسازي، الزم است پايه قارچ را از نزديـك                قارچبراي آماده سازي    

تميز كردن قـارچ معمـوالً بـه        . باشدكالهك جدا نمود به نحوي كه ساقه آن بيشتر از يك سانتيمتر ن            

  .رد ي گي انجام مصورت دستي

  سورت كردن قارچ 

دار، ترك خـورده، تغييـر رنـگ داده، غيريكنواخـت از نظـر             هاي آسيب ديده، لكه     در اين مرحله قارچ   

  .گيرد عمليات سورت كردن به صورت دستي انجام مي. شوند شكل و اندازه از مجموعه جدا مي

  شستشو 

هـا نيـز وجـود دارد كـه ايـن             مراه قارچ بقاياي خار و خاشاك مزرعه، كودها و ساير آلودگي          معموالً ه 

چسبند و لذا الزم است به وسيله شستشو از آن جدا شده و قـارچ تميـز                   ها معموالً به قارچ مي      آلودگي

  .وارد خط توليد گردد
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  
 Caccum hydrationآب دهي در خالء  

زهاي موجود در بافت گياه و جايگزيني آن با آب نمك انجـام             در اين حالت به منظور خارج سازي گا       

ها هنگام انجام بالنچينگ در اثـر افـزايش حجـم گـاز               شود كه كالهك    اين عمل موجب مي   . مي گيرد 

  .دچار آسيب نشوند

  بالنچينگ 

عمليات بالنچينـگ   . گيرد   درجه سانتيگراد و توسط بخار انجام مي       80-82عمل بالنچينگ در حرارت     

ب چروكيدگي، تغيير رنـگ و      جست به نحو صحيح صورت گيرد چرا كه در غير اين صورت مو            الزم ا 

  .شود افت وزني محصول مي

  خرد كردن قارچ 

پيشتر اشاره گرديد كه كنسرو قارچ در سه شكل قارچ درسته، اساليس شده و يا قطعـه قطعـه شـده                     

م از اشكال مورد نظـر بـه وسـيله    از اينرو در اين قسمت براساس خواست بازار هر كدا   . گردد  تهيه مي 

  .گردد هاي برش مخصوص تهيه مي ماشين

  ي فلزيقوطپر كردن قارچ در  

گـردد و پـس از آن         ها پر مـي     هاي تهيه شده در مرحله خرد كردن، در اوزان مشخص در شيشه             قارچ

. نـد هاي موجود شيشه در داخل آب نمك قرار گير          شود تا اينكه كليه قارچ      آب نمك به آن اضافه مي     

  .گيرد آب نمك مورد استفاده به صورت جوشانده و اسيديته مشخص مورد استفاده قرار مي

 فرايند حرارتي 

كليه مواد غذائي كنسروي الزم است پس از قوطي شدن ، تحت دمـا و زمـان مشخـصي اسـتريليزه                     

 نگهـداري   اين عمل سبب از بين رفتن كامل ميكروارگانيسم هاي محتوي غذا شده و آنـرا بـراي                . گردند  
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 درجـه   90در مورد كنسروهاي مورد مطالعه دمـاي استريليزاسـيون حـدود            . بلند مدت آماده مي سازد      

  .  دقيقه است 15سانتي گراد و زمان حدود 

  انبار كردن كنسرو 

ها را براي مدتي حـدود پـنج هفتـه در شـرايط               پس از اتمام مراحل توليد كنسرو الزم است كه بسته         

توان محصول را بـه       ها يكنواخت شود و پس از آن مي         تا تركيبات محتوي بسته   مناسب نگهداري نمود    

  .بازار عرضه نمود

   قارچ يمربا - ب

  . قارچ آورده شده استيدر نمودار زير فرايند توليد مربا

  

  

 

 
 
 
 
 

 

تميز  قارچ تازه
كردن 

  شست
  و شو

  

جوشاندن 
به مدت 

  قهي دق10

پخت 

  آوري
  يريآبگو قوام 

اضافه
كردن 
 شكر

 پركردن 
در 

  شيشه

 فرايند
  

  حرارتي

  آب و شكر  
 

انبار كردن  سرد كردن
 كنسرو

مرباي قارچ 
  آماده فروش

  جوشانيدن   آوريقوام

 
 

هـاي فراينـد توليـد        با توجه بر نمودار باال ، ذيالً توضيحات مختصري در خصوص هر كدام از فعاليت              

  .رائه شده استا
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  
  تميز كردن قارچ 

هاي رسيده به كارخانه جهت مربا سازي، الزم است پايـه قـارچ را از نزديـك                 براي آماده سازي قارچ   

تميز كردن قـارچ معمـوالً بـه        . كالهك جدا نمود به نحوي كه ساقه آن بيشتر از يك سانتيمتر نباشد            

  .صورت دستي انجام مي گيرد 

  شستشو 

هـا نيـز وجـود دارد كـه ايـن             بقاياي خار و خاشاك مزرعه، كودها و ساير آلودگي        معموالً همراه قارچ    

چسبند و لذا الزم است به وسيله شستشو از آن جدا شده و قـارچ تميـز                   ها معموالً به قارچ مي      آلودگي

  .وارد خط توليد گردد

  قه ي دق10جوشاندن به مدت  

  .  شود يخته ميت آب آن دور ري نهاقه جوشانده شده و دريقطعات قارچ معموال به مدت ده دق

  آبگيري 

كـه   قارچ كه در مرحله جوشاندن وارد آن شده است ، الزم است از آن گرفته شود                  يه آب محتو  يكل

 گردند تا بطور كامـل      يه ، در داخل آبكش پهن م      ي اول يرين منظور ، قطعات قارچ پس از آبگ       ي ا يبرا

  .  آن گرفته شود يآب اضاف

  اضافه كردن شكر  

لو گرم شـكر بـه آن اضـافه شـده و مـدت             يم ك يك و ن  يلو گرم قارچ ، حدود      ي قارچ بازاء هر ك    ي مربا در

  . نفوذ كند ن ز در بافت آي كامل قارچ ، شكر ني شود تا تا عالوه بر آبدهيحدود دو ساعت صبر م
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
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 پخت و قوام آوري 

ـ  شعله كم ، شربت آن را قوام آورده و در نها           ين مرحله رو  يدر ا  ـ  قطـع حـرارت ، م      ت قبـل از   ي زان دو  ي

  .  گردد يمو به آن اضافه ميدرصد آبل

  قارچ در شيشه يمرباپر كردن  

  .گردد  ها پر مي ، در اوزان مشخص در شيشهپس از آماده شدن مربا 

 فرايند حرارتي 

كليه مواد غذائي كنسروي الزم است پس از قوطي شدن ، تحت دمـا و زمـان مشخـصي اسـتريليزه                     

ارگانيسم هاي محتوي غذا شده و آنرا بـراي نگهـداري            بب از بين رفتن كامل ميكرو     اين عمل س  . گردند  

 درجـه سـانتي     80 مورد مطالعه دماي استريليزاسيون حدود       يمربادر مورد   . بلند مدت آماده مي سازد      

  .  دقيقه است 10گراد و زمان حدود 

  شه هايشانبار كردن  

هـا را بـراي مـدتي حـدود پـنج هفتـه در شـرايط                  سته الزم است كه ب     مربا پس از اتمام مراحل توليد    

توان محصول را بـه       ها يكنواخت شود و پس از آن مي         مناسب نگهداري نمود تا تركيبات محتوي بسته      

  .بازار عرضه نمود
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
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   قارچ يترش -ب 

  . قارچ آورده شده استيترشدر نمودار زير فرايند توليد 

  

  

 

 
 
 
 
 

 

تميز  قارچ تازه
كردن 

  شست
  و شو

  

جوشاندن 
به مدت 

  قهي دق10

جوشانيدن
 5به مدت 
  دقيقه

  مخلوط  يريآبگ
  كردن

 پركردن
در 

 شيشه

 فرايند
  

  حرارتي

   هايگر افزودنيسركه و د

 قارچ ترشي  انبار كردن 
  اده فروشآم

 

هـاي فراينـد توليـد         توضيحات مختصري در خصوص هر كدام از فعاليت        با توجه بر نمودار باال ، ذيالً      

  .ارائه شده است

  تميز كردن قارچ 

 سازي، الزم است پايه قارچ را از نزديـك          يترشهاي رسيده به كارخانه جهت        براي آماده سازي قارچ   

مـوالً بـه    تميز كردن قـارچ مع    . كالهك جدا نمود به نحوي كه ساقه آن بيشتر از يك سانتيمتر نباشد            

  .صورت دستي انجام مي گيرد 

  شستشو 

هـا نيـز وجـود دارد كـه ايـن             معموالً همراه قارچ بقاياي خار و خاشاك مزرعه، كودها و ساير آلودگي           

چسبند و لذا الزم است به وسيله شستشو از آن جدا شده و قـارچ تميـز                   ها معموالً به قارچ مي      آلودگي

  .وارد خط توليد گردد
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   دقيقه 10جوشاندن به مدت  

  . قطعات قارچ معموال به مدت ده دقيقه جوشانده شده و در نهايت آب آن دور ريخته مي شود 

  آبگيري 

كليه آب محتوي قارچ كه در مرحله جوشاندن وارد آن شده است ، الزم است از آن گرفته شود كـه                     

دند تا بطور كامـل     براي اين منظور ، قطعات قارچ پس از آبگيري اوليه ، در داخل آبكش پهن مي گر                

  . آب اضافي آن گرفته شود 

   ها يمخلوط كردن افزودن 

 گرم نمـك ، جنـد       100 گرم شكر ،     50تر سركه ،    يل قارچ بازاء هر كيلو گرم قارچ ، حدود يك           يترشدر  

  .   شود يده و چند عدد برگ بو با قطعات قارچ مخلوط مياه نكوبيعدد فلفل س

   دقيقه 5جوشانيدن به مدت  

  . شود يقه جوشانده ميت به مدت پنج دقي در نهايرشمخلوط ت

   در شيشهيترشپر كردن  

  .گردد  ها پر مي  ، در اوزان مشخص در شيشهيترشپس از آماده شدن 
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  مقايسه روش توليد معمول كشورمان با ديگر كشورهاي جهان) ب

ـ كـه ا   ين در صـورت   يدر بند قبل شرح داده شد بنابرا      كنسروهاي مورد مطالعه    د  يروش تول  ن روش  ي

ر حاصل خواهـد  يج زيرد نتايسه قرار گير كشورها مورد مقايد مورد استفاده در سا    ي تول يد با روش ها   يتول

  :شد

 اسـت كـه در كـشور مـا انجـام            ير كشورها همان روشـ    ي در سا   عنوان شده  دي و روش تول   يتكنولوژ

ـ فين عوامـل ك   يگفت كه ا  توان    ي م يت است و حت   ي اهم يد دارا يند تول يآنچه كه در فرا   كن  يلرد  يگ  يم ت ي

  .مي دهند ل يد شده را تشكيتولمحصول 

o ند ساختي آالت مورد استفاده در فرانيماشت و دقت عمل يفيك  

o هايقارچ و افزودن ( يه مصرفيت مواد اوليفيك (    

o  رعايت بهداشت در كليه فرايندهاي آماده سازي توليد ، بسته بندي و نگهداري 

o ون ساخت مناسب دقت عمل در انتخاب فرموالسي 

o  لحاظ كردن چگونگي ذائقه عموم جامعه در طراحي فرموالسيون ساخت 

هر جامعه اي در مورد غذا ، ذائقه مخصوص به خود را دارد ، بطوريكه حتي مي توان گفت يك فرمـول سـاخت كـه در                           ( 

  )ي مواجه نگردد شهري از درجه مقبوليت بسيار باالئي برخوردار است ، در شهر ديگر شايد با استقبال خاص

  در فرآيند توليد) به صورت اجمالي( تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم -2-3

ـ  مرسـوم در تول    ي و با توجـه بـر همـسان بـودن تكنولـوژ            يت بر شرح ارائه شده تكنولوژ     يبا عنا  د ي

   .ن مورد ارائه كرد ي توان در اي نمي خاص نقاط قوت و ضعف توان گفت كهيمحصول ، م
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   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  يائنه ه 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 از برآورد و سپس براساس آن حـداقل ظرف        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 هيرما سيها 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
 اثاثيه و تجهيزات اداري -7

   كارگاهيبرون/ 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

   قارچيليمحصوالت تبدد ياز واحد توليه ثابت مورد ني حداقل سرما-20جدول شماره 

  اليون ريلي م–ها  نهيهز  ه ثابتياقالم سرما  فيرد

  750  زمين  1

  257,5  سازي محوطه  2

  3250  ها ساختمان  3

  3442  آالت توليدي ماشين  4

  250  تجهيزات آزمايشگاهي  5

  2020  تأسيسات   6

  260  وسايط نقليه  7

  150  وسايل اداري و خدماتي  8

  80  برداري هاي قبل از بهره هزينه  9

  522,5  )  درصد هزينه هاي باال 5( بيني نشده  هاي پيش نههزي  10

                   ميليون ريال10982جمع كل سرمايه ثابت        
  

  

  زمين - 1

ـ ن مورد ن  ينرو حداقل زم  ياز ا .  متر مربع برآورد شد    1160 طرح معادل    ي كار يمجموع كل فضاها   از ي

 3500 معـادل ) مواد اوليـه و محـصول       ( مل بار    با در نظر گرفتن فضاي الزم تردد كاميون هاي ح          طرح

 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 م750ن 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  يها، درب ورود    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 نهيه هزن موارد به همراياست كه شرح كامل ا

  ي محوطه سازينه هاي  هز-21جدول شماره 

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

 52,5  60000 875  فضاي سبز  1

2  
خيابان كشي ، پاركينگ و 

  محوطه ها
1050 100000  105 

 100  200000 500  ديوار كشي  3

  257,5  -  -  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

  محصوالت تبديلي قارچد يتول  واحدي كارين حداقل فضاهايي تع-22جدول 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
  750  2،500،000  300  انبارها  2
  250  2،500،000  100  انبار سرد  3
  150  2،500،000  60  ساختمان پشتيباني توليد  4
  180  3،000،000  60   خدماتي–اداري   5
  120  3،000،000  40  ساير  6

  3250  -  1160  جمع كل
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در صنعت غذا ، مطابق الزام وزارت بهداشت ، فضاهاي كاري الزم است بـصورت كـامال بهداشـتي و                    

از اينـرو سـاختمانهاي     . قابل شستشو ساخته شده و كليه امكانات مرتبط آنها نيـز در نظـر گرفتـه شـود                   

  . ر مي باشند احداث شده در اين صنعت از هزينه هاي باالتري به نسبت ساير صنايع برخوردا

  ماشين آالت- 4

تبـديلي   محصوالت ديتول يك واحد صنعت  ي ير برا يآالت ز   نيف شده ماش  يد تعر يند تول يبا توجه به فرا   

    .باشد ياز ميمورد نقارچ 

  محصوالت تبديلي قارچآالت مورد نياز يك واحد توليد   حداقل ماشين-23جدول شماره 

   ميليون ريال–قيمت كل    ميليون ريال–قيمت واحد   دتعدا منبع تامين   االت شرح ماشين رديف

  150  150  1 داخل  كانواير سورت اوليه قارچ  1

  40  40  1 داخل  تانك هاي شستشوي قارچ  2

  210  210  1 داخل  ماشين برش و آماده سازي قارچ  3

  320  320  1 داخل  ماسين آب دهي قارچ تحت خالء  4

  175  175  1  داخل  80 - 82ماشين بالنچر  در دماي   5

آب نمك ، شربت مربا ، (تانك هاي مختلف   6
  )آب و سركه 

  260  65  4 داخل

  452  226  2 داخل  )  مواد ترشي –مواد مربا ( تانك اختالط   7

  175  175  1 داخل  ماشين پركن قوطي براي كنسرو قارچ  8

  130  130  1 داخل  ماشين درب بند قوطي فلزي  9

  280  140  2 داخل  تو كالو كانواير انتقال قوطي ها به ا  10

  520  520  1 داخل  اتو كالو استرليزاسيون با استفاده از آب داغ  11

  100  100  1 داخل  دستگاه ليبل زن قوطي  12

  130  65  2 داخل  دستگاه شرينگ پك  13

  500  -  - داخل  تانك هاي واسطه ، لوله كشي ها و پمپها  14

  ميليون ريال     3442جمع كل هزينه تامين ماشين آالت     
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  تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي- 5

در صنعت غذا ، وجود آزمايشگاه مجهز كنترل كيفيت امري اجباري مي باشد كه بـدون تجهيـز آن ،                    

ـ  و آزما  يزات كارگـاه  ي تجه ينه ها يجمع هز از اينرو در اينجا     . واحد توليدي اجازه فعاليت ندارد        يشگاهي

  . گردد يال برآورد ميون ريلي م250معادل 

  : اين تجهيزات شامل موارد زير خواهد بود 

  اتوكالو آزمايشگاهي  •

  ترازوي دقيق  •

  بريكس سنج  •

• PH متر ديجيتال    

  ميكروسكوپ  •

  كلني كانتر  •

  يخچال  •

 محيطهاي كشت مختلف  •

 ميزهاي كار  •

  اي دستگاه استريل كننده شيشه •

 دستگاه فشار سنج قوطي •

 دستگاه تست نشتي قوطي ها •

 ب بندي قوطي هادستگاه تست در •

 دستگاه تست باد كردگي قوطي ها •

•  ....... 
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  تاسيسات- 6

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

   قارچيلي محصوالت تبدديتولاز واحد ي مورد نيكي و مكانيكيسات الكتري تأس-24جدول شماره 

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

  برق  1
 انشعاب و يها نهي   هزKW  400توان  

  زات الزميتجه
400 

2  
ديگ بخار و تجهيزات 

  جانبي آن
  500  سه تن ظرفيت با متعلقات جانبي

  100   بار به همراه كليه تجهيزات الزم7فشار   هواي فشرده  3

  100  -  آب  4

  100  شعاب گازشامل تانك سوخت و يا ان  سوخت  5

  50   براي خنك كردن انبار سبزي10000ظرفيت   كولر آبي   6

7  
  تجهيزات انبار سرد  

  ) سردخانه  ( 
  700   تني20كليه تجهيزات براي انبار سرد 

  20  -  تلفن و ارتباطات  8

9  
تأسيسات گرمايشي و 

  سرمايشي
-  50  

    ميليون ريال      2020جمع كل       
  

  خدماتي وسايل اداري و- 7

 يل خـدمات  يره و وسا  يها و غ    لي، فا يوتر و متعلقات، مبلمان ادار    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/ ط حمل و نقل درون وسائ- 8

  . انجام عمليات توليدي و پشتيباني طرح نياز به وسايط نقليه زير دارد 

   نقليه مورد نياز طرح وسايط– 25شماره جدول 

  ميليون ريال  –هزينه كل   موارد استفاده  تعداد  شرح وسايط نقليه  رديف

  130  يحمل و نقل مواد  عموم  1  وانت نيسان  1

  130  استفاده مديران  1   سواري پژوخودرو  2
        ميليون ريال260جمع 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

 هاي پيش بيني نشده   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 522,5
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  برآورد حداقل ظرفيت اقتصادي طرح-2-3-3

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

نرو با نگرش   يا ز 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 استناد بر آنها، حداقل ظرف داده شده و سپس باي شرح مختصرياقتصاد

  ديلحاظ كردن نقطه سربسر تول •

 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

  . الزم است باالتر از نقطه سربسر باشديد اقتصاديت تولين ظرفيبرابنا. 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  ظرف ، حداقل   الزم يل ها يه و تحل  يت بر مطالب ذكر شده و پس از تجز        يبا عنا   طـرح   يت اقتـصاد  ي

 قـارچ و    ي مربـا   تن 200 و   قارچ تن كنسرو    150 كه ظرفيت فوق شامل      شنهاد شده است  يپ  تن  550

   . خواهد بود  قارچي تن ترش200
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   ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه،  محل تامين و قيمت ارزي  و ريالي آن-4-3

 

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

  . در جدول زير مواد اوليه مورد نياز طرح در ظرفيت اسمي كامل آمده است 

   كامليت اسمياز طرح در ظرفيمواد مورد ن -  26  شمارهجدول
  ميزان مصرف ساليانه   درصد-ضريب مصرف 

  نام مواد رديف
  يترش  مربا  كنسرو  يترش  مربا  كنسرو

  واحد

  تن   *176   *88   *115  80  40  70  قارچ  1

  تن  0  130  30  0  65  20  شكر  2

  تن  6  2  3  3  1  2  نمك  3

  تن  20  0  0  10  0  0  سركه  4

  تن  0  4  0  0  2  0  پكتين   5

  تن  4  2  1,5  2  1  1  زاج سفيد   6

  تن  0  0,3  0,3  0  0,2  0,2  اسيد سيتريك  7

  تن  6  0  0  3  0  0  سبزيجات معطر  8

  عددر هزا  0  0  300  0  0  2   گرمي 500قوطي فلزي   9

10  
 با درب و ي گرم330شه يش

  غالف دور آن
  هزار عدد  600  600  0  3  3  0

  عات و پرت لحاظ شده است يدر مورد برآورد قارچ ده درصد ضا*  

  

  .  كشور تامين خواهد گرديد مواد اوليه مورد نياز از داخل كل 
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 هاي مواد اوليه مصرفي برآورد قيمت) ب

  . مت هر كدام از آنها ارائه شده استينجا قيلذا در ا. اال آورده شد  در جدول بماده اوليه توليدي طرح

  مت مواد مورد نياز طرح ي ق - 27 شماره جدول
  اسيواحد ق  ال ي ر–مت واحد يق  نام مواد  رديف

  لويك  15000  قارچ  1

 لويك  5000  شكر  2

 لويك  1000  نمك  3

 لويك  2000  سركه  4

 لويك  35000  پكتين   5

 لويك  18000  زاج سفيد   6

 لويك  22000  اسيد سيتريك  7

 لويك  4000  سبزيجات معطر  8

  عدد  1320   گرمي 500قوطي فلزي   9

  عدد  1050   گرمي با درب و غالف دور آن330شيشه   10
  

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

توليـد  .   مي باشد كـه از كـشاورزان تهيـه مـي گـردد               زهقارچ تا اصلي ترين ماده اوليه مصرفي طرح       

محصوالت كشاورزي در كشور ما يكي از مزيت هاي نسبي كشور محسوب مي گـردد و سـاالنه مقـادير                    

 درصـد   20 حدود   دهمچنين مطابق آمار موجو   . قابل توجهي از اين محصوالت در كشور توليد مي گردد           

ت ي از وضع  ين امر در مورد قارچ حت     يااز بين مي رود كه      از محصوالت كشاورزي توليدي كشور ضايع و        

بخشي از اين ضايعات از طريق ايجاد واحدهاي فراوري مشابه طـرح حاضـر              .  باشد   ي برخوردار م  يبدتر

 مورد نياز طـرح بـه   قارچاز نقطه نظر تحوالت اساسي اين مواد مي توان گفت كه           . قابل كاهش مي باشد     

  .  باشد ين ميه مناطق كشور قابل تاميو از كلردد حد كافي در كشور توليد مي گ
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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

 بازارهاي فروش محصوالت -1

  بازارهاي تأمين مواد اوليه -2

   ديگر طرح احتياجات و نيازمندي -3

  رد نياز طرحامكانات زيربنايي مو -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   يدي هر طرح تول   يابي  مكان يارهاي از مع  يكي ـ  نزد ي اسـت كـه دارا     ي، انتخاب محل ن فاصـله بـا     يتـر   كي

ـ ك شرح داده شد كه بـازار محـصول تول         ي در بخش .  محصوالت طرح باشد   يبازارها ـ  طـرح ، كل    يدي ه ي

 . كـشور باشـد      ي استان ها  ي تواند تمام  ي طرح الزم م   ين محل اجرا  يبنابرا. باشد  يقسمت مختلف بازار م   

  .  باشد يت مي در اولون محصوالتيمناسب بودن بازار فروش ال ير به دلي زي در استان هايول

 -  فارس – ي خراسان رضو  – يجان شرق ي آذربا – تهران   –فهان   اص – خوزستان   – مركزي   – مازندران  

  كرمان
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  بازار تأمين مواد اوليه-2

  ، است كه اكثـرا در اسـتان هـاي هرمزگـان ، مازنـدران ، گـيالن      قارچ طرح،   ي اصل ماده اوليه مصرفي  

واد اوليه اسـتان    بنابراين از نظر بازار تأمين م     . گردد     توليد مي   و تهران  يجان شرق ي، آذربا گلستان ، فارس    

  .توانند به عنوان محل اجراي طرح پيشنهاد گردند هاي فوق الذكر مي

 

 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 يح ن فوق در سطيها 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    ي، شبكه برق سراسـر    ي ارتباط يتوان به راهها    ي م ييربناياز جمله امكانات ز    ره اشـاره   ي

 در انتخـاب  يت خاصـ يت و حساسين گفت كه محدودتوا ياز طرح، ميكرد كه در طرح حاضر در سطح ن     

  . طرح وجود ندارديمحل اجرا

 

   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 .  آن وجود داشته باشد    يبرا

 آن  ياجـرا  ي به نوع طرح نداشته بلكه تابع محل انتخاب شده بـرا           يها ارتباط   تين حما ي شود كه ا   يدولت
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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 استيدر جدول ز طرح ي مناسب اجراي، محل اجرايابي  مطالعات مكانيبند با جمع

  

   طرحي اجرايابي خالصه مكان – 28جدول شماره 

   طرحي اجرايشنهاديمحل پ  يابي  مكانيارهايمع

  
   فروش محصوالتي با بازارهايهمجوار

  

 آذربايجان – تهران – اصفهان – خوزستان – مركزي –مازندران 
   فارس- خراسان رضوي –شرقي 

   اوليههمجواري با بازار تأمين مواد
جان يآذرباهرمزگان ، مازندران ، گيالن ، گلستان ، فارس و تهران ،

  يشرق
   كشوريها ه استانيكل  گر طرحي ديها يازمندياجات و نياحت

   كشوريها ه استانيكل  از طرحي مورد نييربنايامكانات ز

  :رد يم گ انجاريز ي تواند در استان هايم طرح ي، مكان اجرايشنهادي پيها  محليابيبا ارز

    فارس– ي خراسان رضو– يجان شرقيآذربا – اصفهان– خوزستان – گلستان –مازندران  -تهران 
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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- 29جدول شماره 

   نفر-تعداد    الزميها صصتخ

  1  مديريت

  2  كارشناس فني

  2  ي مال– يكارشناس ادار

  1  كارشناس فروش

  2  ين فنيتكنس

  4   ماهريكارگر فن

  12  ماهر مهي نيكارگر فن

  2  يكارمند ادار

  4   نگهبان- راننده – يمنش

  30  جمع
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 براتي و ارتباطي بررسي و تعيين ميزان تامين آب،  برق،  سوخت،  امكانات مخا-7-3

 برآورد برق مورد نياز و چگونگي تأمين آن) الف

ـ آالت و تأس    نياز طرح با توجه بـه مـصرف ماشـ         يتوان برق مورد ن    ـ   ي ـ ن ن يسات و همچن  يياز روشـنا  ي

 كـشور و    ي از شبكه برق سراسـر     ين توان برق به راحت    يا.  برآورد شده است   400kwره،  يها و غ    ساختمان

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

  .گردد يال برآورد ميون ريليم

 برآورد آب مورد نياز و چگونگي تأمين آن) ب

 يدني و آشـام   ي بهداشـت  يازهاي ن  ،   قارچ يد ، شستشو  يند تول ي استفاده در فرا   يبرادر طرح حاضر آب     

ـ ظرفاز خواهد بود كه بـا توجـه بـه           ي سبز مورد ن   ي فضا ياري آب ين برا يكاركنان آن و همچن    ـ ت تول ي د و  ي

ـ  گردد كـه ا    ي متر مكعب برآورد م    5000انه  يتعداد كاركنان حجم مصرف سال     ـ ن م ي ـ زان آب از طر   ي ق ي

ـ لي م 100نه آن معـادل     ين است كه هز   ي طرح قابل تأم   ي محل اجرا  4ي شهرك صنعت  يكش  شبكه لوله  ون ي

  . ال برآورد شده استير

 ت مصرفي مورد نياز و چگونگي تأمين آنبرآورد سوخ) ج

ن سـوخت   ي بهتر . بود   خواهد   يشيسات گرما يتاسديگ بخار و     مصارف   يارطرح حاضر ب  سوخت در   

 ي برخـ  ي گاز بوده ول   يكش   لوله يها دارا      شهرك ينكه برخ ي نظر بر ا   ي است ول  ي طرح، گاز شهر   يشنهاديپ

ـ            ل ب ينرو در طرح حاضر گازوئ    يگر فاقد آن هستند از ا     يد  در  يه عنـوان سـوخت انتخـاب شـده اسـت ول

                                                 
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتي پيشنهاد شده است 4
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 برخوردار باشد انتخاب آن     ي گاز شهر  يكش   طرح از لوله   ي اجرا ي انتخاب شده برا   يي كه محل نها   يصورت

نـه  يتوان گفت كه هز     يل به عنوان سوخت م    يدر حال حاضر با فرض انتخاب گازوئ      . ت خواهد داشت  ياولو

ـ لي م 100باشد كـه معـادل        ي آن م  يها  يكش  وله و ل  يتري ل 20,000ن آن كه شامل تانك سوخت       يتأم ون ي

  . گردد يال برآورد مير

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

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

  .  له كشي و اتصاالت گاز شهري ، خريد انشعاب و غيره هزينه مورد نياز خواهد بوددر باال براي سيستم لو
  

 برآورد امكانات مخابراتي و ارتباطي الزم و چگونگي تأمين آن) 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       يده است لذا امكان تأم    شنهاد ش ي پ ي طرح شهرك صنعت   يمحل اجرا 

  . گردد يال برآورد ميون 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

   اوليه و محصولهاي حامل مواد 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        . وسيله همين وسايل به بازار مصرف حمل خواهد شد        

  .نقليه الزم است در محل اجراي طرح وجود داشته باشد
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  
  كنانعبور و مرور كار 

  

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

  .الزم است محل اجراي طرح داراي امكانات ارتباطي مناسب آن باشد

آهن، فرودگاه و بندر ساير امكانات مانند راه 

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

  .باشد نمي
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  

  وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني-8-3

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

ـ  ، وضـع كـردن م    يت ها از نگـاه تعرفـه گمركـ        ي ، حما   مورد مطالعه    يكنسروهادر واردات      45زان ي

 عنوان كرد   يع داخل ي از صنا   اثر بخش  تي حما ي توان نوع  ين امر را م   ي باشد كه ا   ي م يدرصد حقوق ورود  

   .  وجود دارد يخوب يت تعرفه اين محصول حماي اي توان گفت كه برايگر ميا به عبارت ديو . 

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 آيطه آن امكان مطالعه در اق مشخص گردد تا بواسيصادرات بطور دق

  شركتها ي سرمايه گذار–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   يت عموم الت حال ين تسه يباشد كه ا    ي م يالت بانك يسطح ارائه تسه  

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

  . وجود ندارد يخاص
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  ي استان گلستانشركت شهركهاي صنعت

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  

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

ـ  يه ناپذيهد كه براي كنسرو قارچ بازار داخل توج     د يجه مطالعات بازار نشان م    ينت  تـوان  ي مـ ير بـوده ول

در مورد مربا و ترشي قارچ بايد گفت كه به دليل جديد بودن ايـن  . د يجاد و توسعه بخش   يصادرات آنرا ا  

محصوالت در كشور ، هنوز هيچ توليد كننده اي در بازار حضور نداشته و لذا وضعيت بازار را مـي تـوان                      

 اين  يجاد تقاضا برا  يت ا ي از قابل  يقات كالن صورت گرفته بازار حاك     يجه تحق ينت. ر محسوب كرد    كامال بك 

 طرح توجيه پـذير ارزيـابي شـده         ين در مجموع اجرا   يبنابر ا .  باشد   ي م يق بازار ساز  يدو محصول از طر   

  . است 

 ي بـرا  ي بـازار سـاز    ورترل ناشناخته بودن آن در بازار ضـ       يد گفت كه به دل    ين طرح با  يالبته در مورد ا   

  .  برخوردار باشد ين توانائي طرح از ايجاد تقاضا وجود دارد كه الزم است مجريا

 550 قارچ   يليمحصوالت تبد  ديتولك واحد   ي يت اقتصاد يحداقل ظرف د گفت كه    ي با تينظر ظرف نقطه  از  

 قـارچ و     تـن مربـاي    200 تن كنسرو قارچ و      150شنهاد شده است كه ظرفيت فوق شامل        يتن در سال پ   

ـ ون ر يليم   10982ه ثابت معادل    يكه تحت آن حجم سرما     تن ترشي قارچ خواهد بود       200 ال خواهـد   ي

ـ نكـه كل ي انتخاب شده است كه طرح عالوه بـر ا ي فوق طور  يها  يگذار  هيت و حجم سرما   يبود كه ظرف   ه ي

  .گذار خواهد نمود هيب سرمايز نصي نيدهد، سود معقول ي خود را پوشش ميها نهيهز
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