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 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 
طرح  خالصه

 
 نشاسته از سيب زميني نام طرح

  تن در سال4000  ظرفيت پيشنهادي طرح (ظرفيت عملي)

نشاسته سيب زميني يك محصول واسطه اي و ماده اوليه در صنايع  موارد كاربرد
كاغذ سازي، نساجي، غذائي، چسب سازي، ريخته گري، حفر چاه 

 هاي عميق و ... مي باشد
 سيب زميني مواد اوليه مصرفي عمده

 تن 1120000 كمبود محصول (پايان برنامه توسعه چهارم)

  نفر37 اشتغال زايي 

  مترمربع2000 زمين مورد نياز 

 

 زير بنا

  متر مربع300 اداري
  متر مربع504 توليدي 

  متر مربع1590 انبار 
 - تاسيسات و ساير 

  تن28000 ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي

 ميزان مصرفي

 ساالنه يوتيليتي

  تن200000 آب 
  كيلووات ساعت900000 برق
  تن480 گاز 

سرمايه گذاري ثابت 

 طرح

 6/187 ارزي (هزار دالر)
 6978 ريالي (ميليون ريال)

 8854 مجموع (ميليون ريال)
 استان كرمان محل پيشنهادي اجراي طرح
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مقدمه: 
 بررسي ميكروسكوپي نشان . نشاسته ذخيره غذايي اصلي گياهان است و در صورت لزوم، گياه آن را مصرف مي كند

داده است كه نشاسته منابع گياهي مختلف، از دانه هاي ريزي تشكيل يافته است كه شكل و اندازه آن ها مختص گياهي 
است كه از آن به دست مي آيد. 

 سانتي متر متغير 015/0 تا 0002/0 بين – اندازه دانه هاي نشاسته - كه در طول بلندترين محور آن اندازه گيري شده اند 
است. ذراتي با اين اندازه را نمي توان با چشم غير مسلح ديد؛ اما در بررسي ميكروسكوپي به وضوح قابل رويت مي 

باشد. اندازه دانه هاي نشاسته ممكن است روي خواص نشاسته اثر بگذارد. به عنوان مثال، دانه هاي بزرگ تر راحت تر 
از دانه هاي كوچك، ژالتيني مي شوند. 

نشاسته در آب سرد حل نمي شود. اگر نشاسته در آب حرارت داده شود؛ آب از ديواره دانه ها عبور مي كند و موجب 
 درجه سانتي گراد ادامه مي يابد؛ 85 درجه سانتي گراد حرارت، آغاز و تا 60متورم شدن دانه ها مي گردد. اين عمل در 

 – برابر افزايش مي يابد. اين فرآيند به ژالتينه شدن موسوم است. چنين سلولي 5به صورتي كه حجم دانه ها تا حدود 
 در اثر سرد كردن به صورت ژل در مي آيد. –در صورتي كه به اندازه كافي غليظ باشد 

 گلوكز تنها منو ساكاريدي است كه در اثر آبكافت نشاسته بدست مي آيد. نشاسته مخلوطي از دو جسم به نام آميلوز و 
 برابر آميلوز 4آميلوپكتين مي باشد. هر دوي اين تركيبات پلي ساكاريد هستند و معموالً مقدار آميلوپكتين در حدود 

 مهمترين منابع استخراج نشاسته شامل دانه غالت نظير گندم، برنج، ذرت، جو، يوالف و گياهان غده اي نظير انواع است.
 سيب زميني و كساوا مي باشد.

 نشاسته ممكن است در ساقه و يا غده هاي سيب زميني ذخيره شود. نكته مهم در مورد نشاسته سيب زميني آن است كه 
دانه هاي نشاسته سيب زميني از يزرگ ترين دانه ها به شمار مي آيند.  

 در طرح حاضر به بررسي توليد نشاسته از سيب زميني خواهيم پرداخت كه در چند دهه اخير در سطح دنيا مورد توجه 
  قرار گرفته است.
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 بخش اول : معرفي محصول
 

 رئوس مطالب
 
 )3- نام و كد محصوالت (آيسيك 1-1
 
 - شماره تعرقه گمركي1-2
 
 - شرايط واردات1-3
 
 - بررسي و ارائه استاندارد1-4
 
 - بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول1-5
 
 - معرفي موارد مصرف و كاربرد1-6
 
 - بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول1-7
 
 - بررسي اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز1-8
 
 - كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول1-9
 
 - معرفي شرايط صادرات1-10
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محصول  معرفي : اول بخش

 )3نام و كد محصول (آيسيك  -1-1
 خواهيم پرداخت. الزم اين محصول بررسي به لذا  مي باشد.نشاسته سيب زميني طرح اين در ما بررسي مورد  محصول

 است: ذيل جدول شرح به فوق آيسيك محصول صنايع، كد وزارت در موجود اطالعات براساس كه است ذكر به
 

  مشخصات كد آيسيك محصول– 1جدول شماره 

 15321141 نشاسته از سيب زميني
واحد آمار وزارت صنايع و معادن (لوح فشرده) 

 
 ويژگي ها و مشخصات فني محصول 

% و فاقد مواد 05/0%، پروتئين 03/0خاكستر ، بدون فيبر، 7 تا PH 5/6%، 19نشاسته سيب زميني با رطويت 
 فيبري

 
 شماره تعرفه گمركي -1-2
نيازها و كاربردهاي  بنابر كه است بروكسل بندي ايران، طبقه خارجي بازرگاني در استفاده مورد بندي طبقه روش 

ليست  در كه  نشاسته سيب زميني.است گرفته انجام ها تعرفه زير در بيشتري هاي بندي معموالً تقسيم موجود، خاص
 11 08تعرفه گمركي  داراي گرديده؛ قيد »نشاسته و فكول؛ اينولين« عنوان تحت واردات و مقررات صادرات راهنماي

 باشد. مي
 

 شرايط واردات -1-3

 متعلق گمركي حقوق و بازرگاني سود بازرگاني وزارت واردات شرايط و مقررات كتب در مندرج اطالعات اساس  بر

. بر اساس نوع كاال متفاوت مي باشد آن به

 

  شرايط گمركي محصول– 2جدول شماره 

 ورود شرايط SUQ حقوق ورودي نوع كاال شماره تعرفه

  Kg 40نشاسته و فكول؛ اينولين  11 08
مآخذ: كتاب قانون واردات و صادرات 
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 بررسي و ارائه استاندارد  -1-4
 :آمد دست به ذيل اطالعات مربوطه استانداردهاي مورد در استاندارد سايت موسسه در شده انجام هاي بررسي  با
  نمونه برداري و آزمون مي باشد.– كه مربوط به نشاسته خوراكي 381استاندارد ملي ايران به شماره  .1

  كه مربوط به ويژگي ها و روش هاي آزمون ميكروبيولوژيكي مي باشد.2843استاندارد ملي ايران به شماره  .2

  كه مربوط به اندازه گيري قدرت كاهندگي نشاسته مي باشد.3683استاندارد ملي ايران به شماره  .3

  كه مربوط به واژه نامه نشاسته، مشتقات و فرآورده هاي جانبي مي باشد.3691استاندارد ملي ايران به شماره  .4

  كه مربوط به اندازه گيري كلرو نشاسته و فرآورده هاي مشتق از آن مي باشد.4387استاندارد ملي ايران به شماره  .5

  كه مربوط به فرآورده هاي آبكافتي نشاسته و روش اندازه گيري آب مي باشد.4401استاندارد ملي ايران به شماره  .6

  كه مربوط به اندازه گيري فسفر نشاسته و فرآورده هاي آن مي باشد.4633استاندارد ملي ايران به شماره  .7

  كه مربوط به اندازه گيري مقدار ازت نشاسته و فرآورده هاي آن مي باشد.4634استاندارد ملي ايران به شماره  .8

  كه مربوط به اندازه گيري خاكستر نشاسته مي باشد.4726استاندارد ملي ايران به شماره  .9

  كه مربوط به اندازه گيري مقدار پي اچ نشاسته و فرآورده هاي آن مي باشد.4727استاندارد ملي ايران به شماره  .10

  كه مربوط به اندازه گيري ازت نشاسته و فرآورده هاي آن مي باشد.4728استاندارد ملي ايران به شماره  .11

  كه مربوط به اندازه گيري مقدار دي اكس مي باشد.4729استاندارد ملي ايران به شماره  .12

  كه مربوط به اندازه گيري رطوبت نشاسته مي باشد.4797استاندارد ملي ايران به شماره  .13

  كه مربوط به اندازه گيري مقدار چربي نشاسته طبيعي يا اصالح شده مي باشد.4798استاندارد ملي ايران به شماره  .14

  كه مربوط به مقدار فلزات سنگين اندازه نشاسته و فرآورده هاي آن مي باشد.4926استاندارد ملي ايران به شماره  .15

  كه مربوط به اندازه گيري مقدار نشاسته به روش پالري  مي باشد.5341استاندارد ملي ايران به شماره  .16

  كه مربوط به اندازه گيري مقدار جيوه نشاسته و مشتقات آن مي باشد.5346استاندارد ملي ايران به شماره  .17

  كه مربوط به مقدار فلزات سنگين نشاسته و فرآورده هاي آن مي باشد.5427استاندارد ملي ايران به شماره  .18

  كه مربوط اندازه گيري مقدار سرب نشاسته و فرآورده هاي آن مي باشد.5513استاندارد ملي ايران به شماره  .19

  كه مربوط به نشاسته هاي مورد استفاده در برچسب هاي راهنمايي مي باشد.5622استاندارد ملي ايران به شماره  .20

  كه مربوط به ميزان فلزات سنگين انداره نشاسته و فرآورده هاي آن مي باشد.5836استاندارد ملي ايران به شماره  .21

  كه مربوط به اندازه گيري نشاسته در خوراك دام به روش پالريمتري مي باشد.5835استاندارد ملي ايران به شماره  .22

  كه مربوط به تعيين درصد گروه هاي كربوكسي نشاسته و مشتقات آن مي باشد.6999استاندارد ملي ايران به شماره  .23

  كه مربوط به اندازه گيري ميزان استيل نشاسته تغيير شكل يافته مي باشد.7773استاندارد ملي ايران به شماره  .24
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 بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول -1-5
 ريال مي باشد. مطابق اطالعات موجود، قيمت جهاني اين محصول بر اساس 6500 قيمت فروش نشاسته كيلويي 

 دالر آمريكا براي هر كيلو مي KosherVitamins.com 59/3 و FitFuel.comاطالعات موجود در سايت هاي 
باشد.  

 
 موارد مصرف و كاربرد -1-6

 نشاسته مي تواند باعث افزايش ويسكوزيته، تشكيل ژل و فيلم، افزايش جذب و نگهداري آب و ايجاد بافت در مواد 
0F در صنايع غذايي از نشاسته بعنوان عامل پيكر دهندهغذايي شود.

1F ، قوام دهنده، ابري كننده�

 در آب نبات ها، آدامس ها �
و پركننده ها استفاده مي شود. موارد كاربرد آن در صنايع نانوايي، شيريني سازي، صنايع گوشت، انواع سس ها، دسرها و 

نشاسته در تركيب پودرهاي نانوايي و مواد بهبود دهنده پخت جهت كاهش بياتي نان، در سوپ ها مي باشد. 
، در صنايع پخت پيش از قالب گيري pHورده و كنترل آفرموالسيون بيسكويت، كيك و كراكر براي بهبود بافت، تردي فر

و براي جلوگيري از چسبيدن خمير به قالب نيز به كار مي رود. همچنين براي ايجاد قوام و پايداري در تهيه انواع دسرها، 
سس ها و ماست ميوه اي از نشاسته استفاده مي شود. از نشاسته در صنايع كنسروسازي (در تهيه سوپ ها و خوراكهاي 

آماده)، صنايع گوشت (در فرموالسيون سوسيس و كالباس به عنوان ماده پركننده و نگهدارنده آب)، صنايع توليد غذاهاي 
منجمد (مانند بستني به عنوان جايگزين چربي)، آدامس، قهوه، شير كندانسه (به عنوان ماده پركننده) نيز استفاده مي شود. 

بدين صورت كه در توليد دكستروز، دكسترين، گلوكز مايع و ساير انواع شربت هاي گلوكز از نشاسته استفاده مي شود.  
از هيدروليز نشاسته تحت شرايط معين، دكسترين و گلوكز مايع تهيه مي گردد كه هر كدام به نوبه خود كاربردهايي 

دارند. 
خواص كاربردي نشاسته و مشتقات آن محدود به صنايع غذايي نمي شود و در صنايع ديگر نظير صنايع شيميايي، 

سازي نيز كاربردهاي ارزشمندي  داروسازي و توليد لوازم بهداشتي، حفاري چاه نفت، توليد پارچه، كاغذ، چسب و رنگ 
نشاسته طبيعي سيب زميني جسمي چسبنده و كش دار است. از نشاسته با آب گرم چسبي مي سازند كه داراي  دارد.

قدرت چسبندگي باال است و در صحافي كتاب و در كاغذ ديواري، آهار زند به لباس و تكميل پارچه به كار برده مي 
شود. نشاسته را براي غلظت دادن مركب چاپ هم به كار مي برند. در كندن چاه هاي بسيار ژرف (عميق) براي آماده 

كردن آبي كه روي مته چاه كني مي ريزند؛ از نشاسته بهره گيري مي كنند. 
% آن در 10%) استفاده مي شود و فقط 30%) و سپس نساجي (60 از نشاسته سيب زميني بيشتر در صنايع كاغذ سازي (

همچنين ضايعات مجموعه فرآيند نشاسته سيب زميني كه عمدتاً حاوي مواد فيبري و سلولزي صنايع غذايي كاربرد دارد. 

                                                           
� Body Agent 

� Cloudy Agent 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

پوست سيب زميني مي باشد؛ پس از پرس كردن و كاهش درصد رطوبت آن، براي خوراك دام مي تواند مورد استفاده 
قرار گيرد. 

 
 بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول -1-7

 نشاسته ذخيره غذايي اصلي گياهان است. نشاسته را مي توان از منابع مختلف از جمله ذرت، سيب زميني، برنج، گندم 
و ... توليد كرد. بنابراين نشاسته ذرت و نشاسته گندم محتمل ترين كاالهاي جايگزين براي نشاسته سيب زميني به شمار 
ميروند اما بايد توجه داشت كه فرآيند استخراج نشاسته از سيب زميني در مقايسه يا توليد نشاسته از ذرت و گندم آسانتر 

مي باشد. كيفيت نشاسته حاصل از سيب زميني در مقايسه با نشاسته گندم و ذرت باالتر مي باشد؛ زيرا قطر دانه هاي 
نشاسته سيب زميني از قطر دانه هاي نشاسته گندم و نشاسته ذرت بزرگ تر است.  

 عالوه بر آن براي مصارف كاغذ سازي و نساجي استفاده از نشاسته سيب زميني ترجيح داده مي شود. دليل آن نيز 
بزرگي قطر دانه هاي نشاسته سيب زميني نسبت به ساير نشاسته ها مي باشد. زيرا سبب باال بودن بودن ميزان و سرعت 

جذب آب در نشاسته سيب زميني نسبت به ساير نشاسته ها مي شود. بعالوه قابليت پخش شدن يه صورت يك لوله 
نازك در صنعت كاغذ سازي بيشتر است و لذا توصيه مي شود در اين صنعت از نشاسته سيب زميني استفاده شود. 

% از نشاسته توليد شده از سيب زميني 30%) استفاده مي گردد. 60 از نشاسته سيب زميني بيشتر در صنعت كاغذ سازي (
% آن براي مصارف جنبي از قبيل توليد گلوكز مايع، قوام دهنده ژله ها، ابري كننده در آدامس 10در صنعت نساجي و 

سازي و آب نبات سازي، پودر نانوائي، انواع سوسيس و ... به كار مي رود. 
 

 گرم 100 ميزان نشاسته استحصالي از هر – 3جدول شماره 

گرم  23سبوس، پوست گندم و گندم 

گرم  80برنج قهوه اي 

گرم  85برنج سفيد 

گرم  8/14سيب زميني 

گرم  6/16سيب زميني ديررس 

 

 اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز -1-8
نشاسته بعنوان يكي از مهمترين منابع تأمين انرژي انساني است. بخش اعظمي از كالري مورد نياز مردم جهان (حدود 

) خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه از مصرف غذاهاي حاوي نشاسته مانند نان، برنج و ساير غذاهاي %70-%80
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

نشاسته اي تأمين مي شود. عالوه بر ارزش تغذيه اي، نشاسته كاربردهاي بسياري در صنايع غذايي دارد و به عنوان يك 
 تركيب با خواص كاربردي متعدد جهت بهبود كيفيت محصوالت مختلف استفاده مي شود.

 

 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده -1-9

% از كل سيب زميني توليد شده در جهان 30 توليد نشاسته از فرآيندهاي عمده سيب زميني محسوب مي گردد. تقريباً 
 International)براي توليد نشاسته مورد استفاده قرار مي گيرد. بنا به گزارش سايت انستيتوي بين المللي نشاسته 

Starch institute) مناطق عمده توليد نشاسته در جهان عبارت بودند از آمريكاي شمالي  ميالدي 2004 در سال
(اياالت متحده و كانادا)، چين، ژاپن و تايلند. 

 
 منابع توليد مورد استفاده براي توليد نشاسته – 1نمودار شماره 

 
مآخذ: سايت انستيتوي بين المللي نشاسته 

 
 سهم هر ناحيه در توليد نشاسته – 2نمودار شماره 

 
مآخذ: سايت انستيتوي بين المللي نشاسته 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 4 ميليون تن خواهد رسيد كه نسبت به سال قبل 212 به بيش از  ميالدي)2007 (ميزان توليد جهاني نشاسته امسال 
 ميليون تن افزايش خواهد داشت.

سياست كشورهاي آفريقايي در حمايت از توليد تجاري نشاسته موجب افزايش توليد اين محصول شده است. ميزان  
 درصد رشد 4 ميليون تن خواهد رسيد كه اين رقم نسبت به سال قبل 45توليد نشاسته در نيجريه امسال به بيش از 

 درصد 12خواهد داشت. ميزان توليد نشاسته در آسيا نيز از رشد شاياني برخوردار خواهد شد. توليد نشاسته در تايلند با 
 36 به 2006 ميليون تن خواهد رسيد. قيمت هر تن نشاسته تايلند طي نوامبر 3/25رشد نسبت به سال قبل به بيش از 
 دالر گذشت. حمايتهاي دولتي همچنين موجب افزايش توليد نشاسته 39 از مرز 2007دالر رسيد و اين رقم طي آوريل 

 در آمريكاي التين خواهد شد.
 ميليون تن 2 ميليون تن نشاسته توليد مي كند. حجم مبادالت بين المللي نشاسته نيز امسال با 28برزيل امسال بيش از  

 ميليون تن نشاسته به بازارهاي جهاني صادر 61/0 ميليون تن خواهد رسيد. تايلند امسال بيش از 12افزايش به بيش از 
 درصدي برخوردار خواهد بود. چين يكي از بزرگترين وارد كنندگان نشاسته 19مي كند كه نسبت به سال قبل از رشد 

 درصدي براي واردات نشاسته تايلند، مهمترين عامل رشد واردات نشاسته چين از اين 6تايلند به شمار مي رود. تعرفه 
  درصد بازار جهاني نشاسته را در اختيار دارد.  90كشور به شمار مي رود. چين در حال حاضر 

 24009، شماره 1386 شهريور 25مآخذ: روزنامه اطالعات، يكشنبه 
 

 شرايط صادرات -1-10

شرايط خاصي براي صادرات محصول ذكر نشده است. 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 

 بخش دوم : وضعيت عرضه و تقاضا
 

 رئوس مطالب
 
 - بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون2-1
 
 - بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا2-2
 
 - بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تاكنون2-3
 
 - بررسي روند مصرف از آغاز برنامه2-4
 
 - بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم توسعه تاكنون و امكان توسعه آن2-5
 
 - بررسي نياز به محصول با الويت صادرات تا پايان برنامه چهارم2-6
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 بخش دوم : وضعيت عرضه و تقاضا

 بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون -2-1
 با استناد به اطالعات موجود در وزارت صنايع و معادن در حال حاضر سه واحد فعال توليدي در زمينه نشاسته از سيب 

 در ذيل به ارائه اطالعات اين واحدهاي توليدي پرداخته شده است.  زميني در كشور در حال فعاليت مي باشند.
 

  واحدهاي فعال توليدي نشاسته از سيب زميني بر حسب تن– 3جدول شماره 

 تاريخ بهره داري ظرفيت اسمي شهرستان نام استان نام واحد رديف

 28/04/79 700 اردبيل اردبيل فرآورده هاي سيب زميني سحر 1

 17/08/73 3000 بروجن چهارمحال و بختياري تيفا 2

 14/01/82 5000بهار همدان صنايع تبديلي سيب زميني الوند  3
 مآخذ: واحد آمار وزارت صنايع معادن (لوح فشرده)  

 

 . روند توليد نشاسته از منابع مختلف در داخل كشور از آغاز برنامه سوم تاكنون طبق نمودار ذيل ارائه مي گردداما

 
 روند توليد نشاسته در كشور – 3نمودار شماره 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا -2-2
 واحد صنعتي، مجوز توليد نشاسته از سيب زميني را اخذ نموده اند. جدول زير مشخصات اين 16در حال حاضر  

واحدها را نشان مي دهد. 
 

  مشخصات واحدهاي توليد نشاسته از سيب زميني (بر حسب تن)– 4جدول شماره 

 پيشرفت ظرفيت اسميشهرستان  نام استاننام واحد  رديف

 0 100شيستر  آذربايجان شرقيجاويد سرافراز  1

 0 300تبريز  آذربايجان شرقيخدماتي بازرگاني برگ گل  2

 0 300بستان آباد آذربايجان شرقي ميثم زمانياد  3

 25 3000تيران و كرون اصفهان شركت آهار تيران  4

 0 4500نجف آباد اصفهان اميني هرندي  5

 5 250فريدن اصفهان سيامك روستايي  6

 10 10800فريدن اصفهان بهرام شيخيان  7

 55 250اصفهان اصفهان حسين قطب  8

 0 100فيروزكوه تهران نريمان مرادي ثاني محمد آباد  9

 29 1100خرمدرده زنجان احمد ساربانها  10

 0 1250زنجان زنجان عباس ابوالحسن  11

 0 200زنجان زنجان مهدي احمد زاده  12

 5 2000سمنان سمنان ميثم سيف بخش  13

 0 3000سنندج كردستان توليدي گلچين خوش طعم  14

 0 40000آق قال گلستان كشت و صنعت پارس نشاسته گلستان   15

 46 30آمل مازندران تعاوني كشت و صنعت خوش خوراك   16
مآخذ: واحد آمار وزارت صنايع معادن (لوح فشرده)   
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 پيش بيني عرضه 
 

  پيش بيني تاريخ بهره برداري از طرح هاي در دست احداث– 5جدول شماره  

 درصد پيشرفت سال بهره برداري رديف

 75 – 99 87سال اول :  1

 50 – 74 88سال دوم :  2

 25 – 49 89سال سوم :  3

 0 – 24 90سال چهارم :  4

 
با توجه به مطالب گفته شده، ميزان عرضه داخلي محصول مطابق با جدول ذيل پيش بيني مي گردد. 

 

  (بر حسب تن)90 تا سال 87 پيش بيني ظرفيت توليد طرح هاي در دست احداث از سال هاي – 6جدول شماره 

 1390 1389 1388 1387 سال

 588601 94501 39001 0 توليد نشاسته و محصوالت نشاسته اي (ذرت و غيره)

 8210 7200 0 0نشاسته از برنج 

 65500 20000 0 0نشاسته از ساير دانه ها 

 1013328 135943 51443 8700نشاسته از گندم 

 13425 7500 0 0نشاسته از ساير مواد گياهي 

 67180 4380 250 0نشاسته از سيب زميني 

 15400 4000 4000 4000نشاسته مديفايد 

 0 0 0 0نشاسته از ضايعات نان 

 1771644 273524 94694 12700جمع 
مآخذ: واحد آمار وزارت صنايع معادن (لوح فشرده)   
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 عملي (توان ميزان ظرفيت كل عرضه محاسبه براي اكنون احداث، دست در واحدهاي عرضه ميزان بيني پيش از بعد 

  .كنيم مي جمع عرضه بيني پيش از اطالعات حاصل با را فعال توليدي) واحدهاي
 

  (بر حسب تن)90 تا سال 87 پيش بيني ظرفيت توليد از سال هاي – 7جدول شماره 

 1390 1389 1388 1387 سال

 2102887 604767 425937 343943 ميزان توليد
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تاكنون -2-3
 شرح به نشاسته واردات ارزش و مقدار واردات و صادرات به مربوط مدارك و اسناد در مندرج اطالعات به توجه  با

 :ذيل است
 

 ميزان واردات نشاسته كشور بر حسب تن – 4نمودار شماره 

 
 

 ميزان واردات نشاسته كشور بر حسب ارزش ريالي – 5نمودار شماره 

 
 
 



 
 

 
18 

 

 

 

 
 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 
 ميزان واردات نشاسته كشور بر حسب ارزش دالري – 6نمودار شماره 

 
چهار سال اخير روند واردات نشاسته سير نزولي دارد.  كه در گردد مي مشاهده فوق اطالعات به توجه با 

 
 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه -2-4

 بنابراين و با توجه به آنچه كه تاكنون مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت؛ مي توان مصرف ظاهري نشاسته در كشور را 
 سال اخير به صورت نمودار زير نمايش داد. همان گونه كه از نمودار نيز پيدا است؛ مصرف نشاسته در كشور روند 5در 

صعودي را طي مي كند و همزمان با افزايش توليد داخلي، سهم ناچيز واردات در تامين نشاسته مورد نياز كشور كم 
رنگتر مي شود.  

 
 85 الي 80 ميزان مصرف ظاهري نشاسته در كشور بر حسب تن طي سال – 7نمودار شماره 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 بررسي روند صادرات از آغاز برنامه سوم تاكنون -2-5
  

 ميزان صادرات نشاسته كشور بر حسب تن – 8نمودار شماره 

 
 

 بر اساس اطالعات موجود در گمرك جمهوري اسالمي ايران، همان طور كه در نمودار نيز مشخص است؛ صادرات 
نشاسته ايران از روند خاصي پيروي نمي كند. 

 
ميزان صادرات نشاسته كشور بر حسب ارزش ريالي  - 9نمودار شماره 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 
 ميزان صادرات نشاسته كشور بر حسب ارزش دالري – 10نمودار شماره 

 
  

 بررسي نياز به محصول با الويت صادرات تا پايان برنامه چهارم -2-6
 62 ميالدي)، 2003، ميزان مصرف نشاسته در جهان مطابق با آخرين آمار (FAO با توجه به اطالعات موجود در سايت 

 كيلوگرم در سال گزارش شده است. 46كيلوگرم براي هر نفر در سال است؛ در حاليكه در همان سال مصرف هر ايراني 
بنابراين نياز به محصول در طي ساليان آينده در ايران برابر خواهد بود با: 

 
70000000 x  (62 – 46) = 1120000000 تن در سال1120000 = كيلوگرم در سال  
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 

 بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي
 

 رئوس مطالب
 

 - بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها3-1

 
 - بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي همراه با برآورد حجم سرمايه ثابت مورد نياز3-2

 
 - ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساليانه، محل تامين و قيمت ارزي و ريالي آن3-3

 
 - پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح3-4

 
 - وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال3-5

 
 - بررسي و تعيين ميزان آب، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي3-6

 
 - وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني3-7

 
 - تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد3-8
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي

 بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول -3-1
 انبار كردن سيب زميني و تجهيزات الزم 

 حمل سيب زميني از مزارع به انبار توسط كاميون صورت مي گيرد. در انبار، سيب زميني به صورت فله نگهداري 
 سانتي 30مي شود. اين كار سبب مي شود ضايعات به طور چشمگيري كاهش پيدا كند. سيب زميني ها را تا ارتفاع 

% در 10-15متر روي هم ريخته و بدين ترتيب خاك زيادي در ميان توده ها جمع نمي شود. وجود خاك تا حدود 
ميان فله، هم زياني به محصول نمي رساند و هم از تبخير زياد رطوبت سيب زميني جلوگيري مي كند. 

 درجه سانتي گراد باشد و مقدار آن، توسط مديريت انبار كنترل 9-15 درجه حرارت هواي داخل انبار بايد حدود 
شود. براي ثابت نگه داشتن درجه حرارت بايد به طور مداوم هوا به داخل انبار دميده شود. مقدار هواي مورد نياز 

 متر مكعب در ساعت براي يك تن محصول فله مي باشد. 70
 سيستم هوادهي بصورت كانال بوده و شامل يك كانال اصلي و چندين كانال فرعي هوا مي شود. 

 بادزن هاي مورد استفاده شامل: 
 بادزن نوع سانتريفيوژي .1

 بادزن نوع اكسيال .2

مي باشد. بدليل نصب و راه اندازي ساده تر، معموالً از نوع دوم استفاده مي شود. 
روشنايي انبار نيز بايد در حدي باشد كه ضمن فراهم آوردن نور كافي براي انجام كارهاي مربوطه، منجر به خرابي 
محصول نشود. روشنايي زياد موجب سبز شدن رنگ و سمي شدن سيب زميني مي گردد. به همين دليل انبار بايد 
به گونه اي ساخته شود كه هيچ نوري از خارج به داخل آن نتابد. مقدار روشنايي براي انبار نگهداري سيب زميني 

 لوكس تعيين شده است. 50
 ارتباط انبار نگهداري سيب زميني با محيط خارج كامالً بايد قطع باشد و بطور كامل با مواد مناسب ايزوله شود. 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 فرآيند تكنولوژي و تجهيزات اصلي خط توليد نشاسته 

 
  (Process Flow Sheet)فلو شيت فرآيند نشاسته از سيب زميني –   11نمودار شماره 

 

 
 

اگر شما از تكه هاي خشك شده سيب زميني استفاده كنيد؛ بايد مخزن خيساندن تكه هاي خشك سيب زميني، ماشين  

syrup-milling را اضافه كنيد و مي توانيد cleaning & transfer و grinder ًرا حذف كنيد اما بقيه فرآيند اساسا 

مانند يكديگر است. 

 ويژگي هاي فرآيند 

 مرحله cleaning 2 و transferring در مواد خام: مي توانيد از (Transfer & Cleaning) انتقال و شستشو – 1

 بايد براي از بين بردن شن، سنگ، cleaningاي براي حجم توليد كم استفاده كنيد. اما براي حجم توليد باالتر، قسمت 

مواد آهن دار و ساير ناپاكي ها استفاده شود. در اين فرآيند صرفه جويي در منابع انساني و منابع آبي مي تواند به دست 

آورده شود. 

 pulverizer  و hammer grinder: له كردن و خرد سازي سيب زميني خام مي تواند با (Crush)له سازي  -2

انجام شود. خرده ها بعد از پودرسازي مناسب هستند و كيفيت خوبي دارند. تجهيزات با استانداردهاي مختلفي مي 

 داراي ويژگي خوب عمر hammer grinderتوانند برطبق بازده هاي متفاوت انتخاب شوند. در ميان تجهيزات، 

خدمت طوالني و نگهداري آسان است. 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

: چندين كارخانه كوچك از كارگاه هاي دستي توسعه يافته اند. نشاسته توليد (Sand Removing)ماسه زدايي  -3

شده مقدار زيادي شن دارد و مزه دارد كه تاثير بسزايي در حجم فروش و قيمت  نشاسته دارد و به اعتبار 

 زدوده شود كه Sand Removerتوليدكننده خدشه وارد مي كند. شن مي تواند از نشاسته به يكباره با استفاده از 

باعث مي شود تا كيفيت افزايش يابد. اين وسيله داراي مزيت عمليات آسان و نتيجه كامل است. بنابراين، شن هاي 

% كاهش يابند.  3/0نشاسته مي توانند تا زير 

: جدا سازي شيره و تفاله يك فرآيند مهم در (Syrup & Residue Separating) جدا سازي شيره و تفاله  -4

توليد نشاسته است. روش استخراج نشاسته توسط فرآيند جدا سازي شيره و تفاله و فرآيند پودر سازي تعيين مي 

شود.  

 چون كارخانه هاي كوچك از نظر فضا، شرايط مالي و اقتصادي، حجم توليد و ديگر داليل بيروني محدوديت 

دارند؛ يك غربال كشيده افقي كه داراي ويژگي هاي توليد بيشتر و صرفه جويي در هزينه است را، براي جداسازي 

 (با سرعت چرخش centrifugal sieveشيره و تفاله پيشنهاد مي كنيم. همچنين براي كارخانه هاي متوسط، 

r/m 2000-1800 -كه شيره و تفاله را با نيروي گريز از مركز توليد شده توسط چرخش سريع جدا مي سازد- ( 

گزينه خوبي است. براي كارخانه هاي بزرگتر، نوعي از تجهيزات پيشرفته استفاده مي شود كه مي تواند نتيجه 

جداسازي شيره و تفاله را، تضمين كند. 

 ضمناً دستگاه افشاننده اسيد سولفوريك مي تواند براي تضمين سفيدي نشاسته و افزايش سرعت ته نشيني استفاده 

شود. روش سنتي اسيد و شيره و فرآيند سفيد كردن شيميايي مي تواند براي كارگاه هايي كه حجم فعاليت آنها در 

محدوده استانداردهاي خوراكي است؛ استفاده گردد. 

: پروتئين بايد درحين نشاسته گيري از سيب زميني، جدا شود. اين (Protein Separating)جداسازي پروتئين  -5

 ناميده مي شود. تجهيزات انتخاب شده، تجهيزات (Purifying Process)فرآيند جداسازي، فرآيند تصفيه سازي 

 مي باشد. كاركرد اين دستگاه vortex machine و disk sparatorتصفيه سازي ناميده مي شوند كه شامل 

اين است كه پروتئين را از شيره نشاسته جدا مي كنند. ماده حاصل عموماً نشاسته زرد ناميده مي شود.  

 مقدار نشاسته زرد نشاسته، براي صنعت غذايي زياد سفت و محكم نيست. ولي براي نشاسته درجه صنعتي، به 

، نشاسته زرد محكم تر است. در نتيجه، تجهيزات تصفيه كننده بايد به عنوان denatured starchخصوص 

تضمين كننده به منظور توليد نشاسته درجه باال به كار گرفته شود. 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 پايه براي رطوبت زدايي وجود دارد. 3: يك ماشين تفكيك كننده (Dehydration)رطوبت زدايي  -6

نوع اول،   نوع محصول خشك سازي بر اساس نيازهاي مختلف ما ساخته شده است.3: (Drying)خشك سازي  -7

 است كه مي تواند مقدار گرما را هنگاميكه ميزان water-stove plate-type spiral flowخشك كن 

مشخصي بخار را آماده مي كند، تامين كند. بر پايه اين تجهيزات، مشتري مي تواند يك حمام كوچك بسازد يا 

 است. seprate-stove plate-type spiral flowحرارت را براي محل كار تامين كند. نوع دوم، خشك كن 

اين خشك كن داراي خصوصيت نصب آسان، متمركز سازي عرضه گرما و ميزان باالي گرما است. نوع سوم، 

heat-conducting oil drier است. اين خشك كن داراي ويژگي هايي همچون تامين حرارات ثابت و حفظ 

 انرژي است. 

 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي -3-2

 ماه 8 ماه)، توليد 2به علت فصلي بودن كار (فصل توليد سيب زميني بهاره و پائيزه + حداكثر مدت ذخيره سازي 
 روز محاسبه گرديده است. 25در سال در نظر گرفته شده و همچنين تعداد روزهاي مفيد كاري هر ماه 

 ساعت در روز) 20 تعداد شيفت در روز: دو شيفت و نيم (
  روز200تعداد روزهاي فعال در سال 

طرح  اجراي مناسب ظرفيت = 4000 سال در تن
 

 برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت طرح 

 صنعتي مي گردد واحد يك ايجاد صرف كه است هزينه هايي بر مشتمل طرح ثابت سرمايه گذاري هزينه هاي

 از: عبارتند كه
 زمين .1

 محوطه سازي .2

 ساختمانهاي توليدي و اداري .3

 ماشين آالت و تجهيزات .4

 تاسيسات عمومي .5

 اثاثيه و تجهيزات اداري .6

 ماشين آالت حمل و نقل درون و برون كارگاهي .7

 هزينه هاي قبل از بهره برداري .8

 هزينه هاي پيش بيني نشده .9



 
 

 
26 

 

 

 

 
 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 تفصيل به جدول اين در موجود اعداد و است شده گنجانده بعد جدول در طرح اين فوق الذكر  هزينه هاي

 گردد. مي ارائه ادامه در
 

  هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت طرح– 24جدول شماره 

 مبلغ هزينه ( ميليون ريال) شرح رديف

 340 زمين 1

 4377 ساختمان  2

 191 محوطه سازي 3

 145 حق انشعاب 4

 1098 تاسيسات  5

 1876 ماشين آالت و تجهيزات  6

 196 تجهيزات و وسايل اداري و خدماتي 7

 210 هزينه هاي قبل از بهره برداري  8

 421 %)5پيش بيني نشده ( 9

 8854 جمع كل

 
 زمين 

 مي باشد. مترمربع 2000 معادل طرح، اجراي جهت ها ساختمان به توجه با نياز مورد  زمين
 

 هزينه كل (ميليون ريال) قيمت واحد (هزار ريال) مساحت (متر مربع) شرح

 340 170 2000 زمين
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 محوطه سازي 

 است. شده آورده ذيل در جدول آن هاي هزينه همراه به موارد اين  شرح
 

  هزينه محوطه سازي– 26جدول شماره 

مساحت  شرح
 (متر مربع)

قيمت واحد 
 ريال)هزار (

قيمت كل 
 (ميليون ريال)

 119 100 1190 خيابان كشي و پاركينگ ، فضاي سبز

 72 200 360 ديواركشي

 191 مجموع

 
 ساختمان 

 به و خدماتي اداري توليدي، انبار، فضاهاي قبيل از كارخانه نياز مورد فضاهاي بيان به گزارش از بخش اين  در

 است. شده پرداخته يك هر هزينه به همراه و تفكيك
 

  هزينه ساختمان– 27جدول شماره 

مساحت  شرح
 (متر مربع)

قيمت واحد 
 (هزار ريال)

قيمت كل 
 (ميليون ريال)

 1260 2500 504 سالن توليد 

 2067 1200 1590 انبار

 1050 3500 300ساختمان هاي اداري و خدماتي 

 4377 مجموع
 
 

 ماشين آالت و تجهيزات 

قيمت هاي واحدهايي كه به روش مورد نظر كار مي كنند از اجزاي زير تشكيل گرديده اند. الزم به ذكر است 
 بندر شانگهاي مي FOB بر اساس چين و .Zhejiang Winchoice Co.,Ltdاستعالم گرفته شده از شركت 

% هزينه خريد 15باشد و هزينه هاي گمركي، حمل، بيمه و ... به هزينه هاي فوق اضافه خواهد شد. اين هزينه ها 
 ماشين آالت در نظر گرفته مي شود.
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 

 ليست قيمت ماشين آالت خط توليد نشاسته از سيب زميني – 28جدول شماره 

قيمت واحد تعداد شرح 

(دالر آمريكا) 

قيمت كل 

(ميليون ريال) 

قيمت كل 

 (دالر آمريكا) 

مشخصات 

Scraper Conveyor 2  1500  -3000 9 Kw, Motor, Reducer 

Washer 1  6000  -6000 9 Kw, Motor, Reducer 

Crusher 1  16000  -16000 30 Kw, Motor, SS 

Centrifugal Sieve 4  4000  -16000 44 Kw, Motor,  
Carbon Steel 

Slurry Sieve 2  2200  -4400 8 Kw, Motor, 
Carbon Steel 

Sand Remover 2  600  -1200 N/A, SS 

Sand Remove Pump 1  1300  -1300 7.5 Kw, Motor, SS 

Rotary Filter 1  1300  -1300 0.5 Kw, Motor, SS 

Hydrocycline 18  2800  -50400 90 Kw, Motor, SS 

Slurry Pump 4  800  -3200 8.8 Kw, Motor, 
Carbon Steel 

High Pole Pump 1  800  -800 3 Kw, Motor, 
Carbon Steel 

Pool Mixer 2  900  -1800 4.4 Kw, Carbon Steel 

Vacuum Filter 1  16000  -16000 18.8 Kw, Motor, SS 

Airstream Dryer 1  27  -49000 26 Kw, SS Dryer 

Control Cabinet 6  1200  -7200 N/A, Painted 

  10000- % ارزش كل  7معادل نصب و راه اندازي 

 -  230% ارزش كل  15معادل  هزينه هاي حمل و نقل، بيمه و ترخيص

  187600 230 مجموع

 
 
 
 



 
 

 
29 

 

 

 

 
 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 تاسيسات 

هر واحد توليدي، عالوه بر دستگاه هاي اصلي خط توليد، جهت تكميل يا بهبود فرآيندها، نياز به تجهيزات و 
تاسيسات جانبي نظير تاسيسات گرمايش و سرمايش، آب، برق، تاسيسات اطفاء حريق و ... خواهد داشت. انتخاب 
اين موارد با توجه به ويژگي هاي فرآيند و محدوديت هاي منطقه اي و زيست محيطي انجام مي گيرد. تاسيسات و 

تجهيزات مورد نياز اين طرح و هزينه هاي تهيه آن در جدول زير ارائه شده است. 
 

 هزينه هاي تاسيسات – 29جدول شماره 

هزينه (ميليون ريال) شرح رديف 

 45انشعاب آب و تاسيسات آبرساني  1

 65تاسيسات اطفاء حريق  2

 100انشعاب گاز و تاسيسات گاز رساني  3

 672انشعاب برق و تاسيسات برق رساني  4

 10تاسيسات گرمايش ساختمانها و انبار  5

 26تاسيسات سرمايش و تهويه ساختمانها و انبار  6

 45تصفيه آب فرآيند  7

 135ديگ بخار  8

 1098مجموع 

  
 وسائل گرمايش و سرمايش با توجه به شرايط آب و هوا منطقه تعيين مي شود. در اينجا، براي گرمايش محيط كار 

 ريال در نظر گرفته شده است. 200000از شوفاژ استفاده شده است. متوسط هزينه شوفاژ كاري براي هر متر مربع 
 متر مربع يك واحد آن مورد نياز است. هزينه هر 150كولر آبي هم براي سرمايش در نظر گرفته شده كه براي هر 

 ريال است.  2500000دستگاه كولر آبي با هزينه نصب آن، حدود 
 50 كيلويي براي اطفاء حريق منظور گرديده است. قيمت كپسول 12 عدد كپسول 8 كيلويي و 50 عدد كپسول 4 

 ريال برآورد مي شود. 250000 كيلويي هر عدد 12 ريال و كپسول 800000كيلويي هر عدد 
 20000 هزينه هاي آب و فاضالب شامل هزينه هاي انشعاب، لوله كشي و يك مخزن ذخيره سازي آب با گنجايش 

ليتر مي باشد.  
 ريال) و سيم 694000 تاسيسات برق شامل هزينه خريد و نصب ترانس و نيرو رساني (هزينه متوسط هر كيلو وات 

  ريال) مي باشد.60000كشي و كابل كشي و وسايل روشنايي (براي هر متر مربع ساختمان 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 اثاثيه و تجهيزات اداري و خدماتي 

 اداري، صندلي، دستگاه فتوكپي، كامپيوتر و لوازم جانبي، تجهيزات ميز و شامل كه طرح اين اداري تجهيزات  جهت

 .است شده گرفته نظر در ريال  ميليون196مبلغ  مجموعًا مي باشد؛ خودرو و تلفن و فكس
 

 هزينه هاي خريد انشعاب 

، 30هر واحد توليدي براي شروع فعاليت و ادامه آن، نياز به آب، برق، گاز، ارتباطات و ... دارد. در جدول شماره 
هزينه خريد انشعاب هاي برق، گاز و تلفن بر اساس ظرفيت مورد نياز واحد ارائه شده است. 

 

 حق انشعاب – 30جدول شماره 

ظرفيت شرح رديف 
مورد نياز 

قيمت واحد 
(ريال) 

هزينه كل 
(ميليون ريال) 

 135 450000 300انشعاب برق  1

 8 8000000 اينچ 2/1انشعاب آب   2

 2 1000000 خط 2تلفن  3

 145مجموع 

  
 هزينه هاي پيش بيني نشده 

 خواهد رخ طرح دوره اجرا در كه پيش بيني قابل غير فعاليتهاي برخي وقوع و قيمت ها نوسان امكان دليل  به

 شود. مي گرفته نظر در نشده بيني پيش هزينه ثابت، به عنوان گذاري سرمايه نياز مورد هاي هزينه %5داد؛ 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 هزينه هاي قبل از بهره برداري 
هزينه آموزش پرسنل و راه اندازي  و مجوزها اخذ مطالعات اوليه، هزينه شامل بهره برداري از قبل  هزينه هاي

باشد كه در جدول زير برآورد شده است.  آزمايشي و ... مي
 

 هزينه هاي قبل از بهره برداري – 31جدول شماره 

هزينه شرح رديف 
(ميليون ريال) 

 150مطالعه اوليه و اخذ مجوزهاي الزم  1

 25مسافرت  2

 25حق الزحمه پرسنلي قبل از بهره برداري  3

 10%) 5ساير موارد پيش بيني نشده ( 4

 210مجموع 

 
 ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساليانه، محل تامين و قيمت ارزي و ريالي آن  -3-3

 بررسي سطح زير كشت كشور 

 هكتار زمين زير كشت سيب زميني قرار گرفته است منجر به 5/163843 جمعاً در كشور 85-86در سال زراعي 
 تن از اين محصول در كل كشور شده است.  4218521توليد 

 با توجه به اين كه توليد سيب زميني و زراعت آن در كشور با دو مشكل عمده نوسانات محصول و ضايعات بعد از 
برداشت روبرو مي باشد؛ لذا توليدات كشور تغييرات شديدي را متحمل شده است. 

 
 بررسي نحوه مصرف محصول 

الف) بررسي ميزان آمار مصرف در سطح كشور 
 تن در سال بصورت تازه خوري در كل كشور مصرف 3500000 كيلوگرم ميزان 50 با فرض مصرف سرانه هر نفر 

مي شود. 
ب) بررسي ميزان صادرات و ورادات  

 تن وارد كشور شده است. 1800 تن سيب زميني صادر و 363، ميزان 85مطابق آمار موجود گمرك، در سال 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

ج) بررسي مصرف در صنايع تبديلي 
 طبق آماري كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي اعالم شده است؛ واحدهاي صنايع تبديلي سيب زميني ساليانه 

  تن سيب زميني جذب مي كنند. 658000

 در كشور موجود بوده است كه مي توان براي 85 تن سيب زميني مازاد در سال 61958بنابراين و طبق آمار فوق، 
آن مورد مصرفي را تعريف كرد. 

 
، قيمت عمده فروشي 86مطابق نرخ عمده فروشي و خرده فروشي محصوالت زراعي، دامي و باغي استان كرمان در سال 

 ريال بوده است. 3000سيب زميني هر كيلو 
 

 بررسي هاي انجام شده در خصوص ارقام مختلف سيب زميني كشت شده نشان مي دهد كه عمده ترين رقم صنعتي 
آگريا بوده كه رقمي نيمه ديررس، داراي خاصيت انبارداري مطلوب و از عملكرد خوبي در هكتار نيز برخوردار بوده 

است. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -3-4

 آن مهم مورد چند به كه گيرد مي بررسي قرار مورد مختلفي پارامترهاي طرحي، هر اجراي محل انتخاب  براي

 گردد: مي اشاره زير بصورت
 
 اوليه مواد به دسترسي 

 هزار هكتار مي باشد. ميزان توليد سيب زميني كشور در سال 164سطح زير كشت سيب زميني در كشور حدود 
 ميليون تن بوده است.  2/4 بيش از 84-85زراعي 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 
 به تفكيك استان هاي كشور (بر حسب تن) 84-85 ميزان توليد سيب زميني توليد شده در سال – 13نمودار شماره 

 
 

 سهم استان هاي كشور در توليد سيب زميني – 14نمودار شماره 

 
همان طور كه از نمودار نيز مشخص است؛ استان هاي همدان، اردبيل، اصفهان، كرمان، كردستان و آذربايجان شرقي 

به ترتيب از اين نظر در الويت اين سرمايه گذاري قرار دارند. 
 
 به بازارهاي فروش دسترسي 

است. از آنجا  مصرف كنندگان به دسترسي امكان طرح، اجراي محل انتخاب پر اهميت پارامترهاي از  يكي ديگر
كه نشاسته سيب زميني يك محصول واسطه اي و ماده اوليه در صنايع كاغذسازي، نساجي، غذائي، چسب سازي، 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

ريخته گري و حفر چاه هاي عميق مي باشد؛ بهتر آنست كه نزديكي محل احداث كارخانه با واحدهاي صنعتي فعال 
در اين زمينه نيز مد نظر قرار گيرد. 

 از: وجود شهرك هاي صنعتي و امكانات زير بنائي، حمل عبارتند پروژه اين در ما گيري تصميم  پارامترهاي ديگر

ايجاد  براي مناسبي مكان هاي نام برده شده استان فوق عوامل به توجه با انساني كه منابع به دسترسي و و نقل
 باشد. مي نظر مورد طرح

 
 
 وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال -3-5

 برآورد نيروي انساني مورد نياز و تعيين پست سازماني هر يك، از اصول اساس هر تشكيالت مي باشد و كارايي و 
اثربخشي آن نيز به كاربرد صحيح و موثر از منابع نيروي انساني و مديريت بستگي دارد. نيروي انساني مورد نياز اين 

واحد در قسمت هاي توليدي، پشتيباني و اداري و مالي مي باشد كه در جدول ذيل نيروهاي هر قسمت برآورد مي شود. 
 
 
 

  شرح پرسنل مورد نياز– 30جدول شماره 

 بخش و شرح وظايف تعداد نيروي انساني 

 

 پرسنل

 توليدي

 مكانيك، برق و صنايع غذايي 3 مهندس

  2 تكنيسين

  25 كارگر ساده
  0 كارگر ماهر

 

 پرسنل

 غير توليدي

  1 مديريت

  2 اداري و مالي

  2 تاسيسات و تعميرگاه

  2 خدمات

  37 مجموع 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 بررسي و تعيين ميزان آب، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي -3-6

 برآورد برق مورد نياز و چگونگي تامين آن 

 از برق توان است و اين شده برآورد  كيلووات ساعت900000توليد ساليانه  و آالت نياز ماشين مورد برق  توان

است.  قابل تأمين كشور هاي استان كليه در كشور و سراسري برق شبكه
 برآورد آب مورد نياز و چگونگي تامين آن 

گردد.  مي برآورد  تن200000ساليانه  مصرف توليد، حجم خط نيازهاي جهت آب طرح اين  در
 برآورد ميزان سوخت مصرفي 

گردد.  مي برآورد  تن480ساليانه  مصرف توليد، حجم خط نيازهاي جهت سوخت طرح اين در
 آن تأمين چگونگي و الزم ارتباطي و مخابراتي امكانات برآورد 

 شهرك طرح اجراي محل آنجايي كه از و باشد مي اينترنت براي خط يك تلفن و خط دو نيازمند حاضر طرح 

 داشت. خواهد وجود راحتي به محل اجرا شهرك از آن تأمين امكان اينرو از است؛ شده پيشنهاد صنعتي
 نياز مورد زيربنايي امكانات برآورد 

 راه

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

 محصول و اوليه مواد حامل كاميونهاي مرور و الف) عبور

محصوالت  و شده وارد طرح اجراي محل به وانت و كاميون وسيله به طرح مصرفي اوليه  مواد
ارتباطي  راههاي اين رو شد. از خواهد حمل مصرف بازار به وسايل همين وسيله به نيز توليدي

 باشد. داشته وجود طرح اجراي محل در است الزم نقليه وسايل اين مناسب حركت
 كاركنان مرور و ب) عبور

كرد  خواهند آمد و رفت طرح اجراي محل به بوس ميني يا سواري خودروهاي وسيله به  كاركنان
 .باشد آن مناسب ارتباطي امكانات داراي طرح اجراي محل است الزم كه

 بندر و فرودگاه آهن، راه مانند امكانات ج) ساير

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

 
 وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني -3-7

 محصول طرح در داخل كشور مورد نياز مي باشد و كشور با كمبود اينگونه مواد روبرو است. بنابراين بحث حمايت از 
صادرات محصول منتفي است. 

 



 
 

 
36 

 

 

 

 
 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد -3-8

% مي باشد. با توجه به وجود ميزان كم نشاسته در سيب زميني 20% الي 18 ميزان وجود نشاسته در سيب زميني حدود 
معموالً واحدهاي صنعتي فعال در اين زمينه در كنار توليد نشاسته به توليد نشاسته از ساير منابع مانند گندم نيز مي 

 پردازند.
 الزم به ذكر است كه توجيه پذيري اقتصادي يك طرح تنها از جنبه مالي آن مد نظر قرار نمي گيرد. توجه به ساير ابعاد 

كه نمونه هاي آن در ذيل آمده است نيز، از ساير مسائلي است كه در هنگام تصميم گيري در مورد سرمايه گذاري مد 
 نظر قرار مي گيرد.

توليد اين محصول اساسي دستخوش تغييرات و نوسانات شديد است و ميزان محصول سال به سال متغير  .1
است. براي اطمينان خاطر زارع از اين جهت كه محصولش از بين نرود و متضرر نشود؛ نياز به كارخانجات 

 صنايع تبديلي سيب زميني احساس مي شود.

صنايع جنبي سيب زميني مي تواند تا حدودي در جذب محصول مازاد موثر باشد و ضمناً از ضايعات محصول  .2
  جلوگيري نمايد.– كه رقم بااليي است –نيز 

صنايع جنبي سيب زميني با توجه به معضل بيكاري مي تواند موقعيت هاي شغلي مناسبي را فراهم نمايد.  .3
همچنين در خصوص افزايش سطح زير كشت اين محصول و باال بردن درآمد و رفاه كشاورزان نيز موثر مي 

 باشد. 


