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  200  )مترمربع(انبار 
  زيربنا

  100  )مترمربع(تاسيسات و ساير 
   تن در سال800  ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي

  2500  )رمكعبمت(آب 
  768000  ) ساعتكيلو وات(برق 

ميــزان مــصرف  
  ساالنه يوتيليتي

  600  )مترمكعب (وئيلگاز
  450000  )يورو(ارزي 
  10000  )ميليون ريال(ريالي 

ســرمايه گــذاري 
  ثابت طرح

  16255  )ميليون ريال(مجموع 

  محل پيشنهادي اجراي طرح
 ، فارس ، هرمزگان ،خراسان رضوي گلستان،  ،اصفهاناستانهاي

   سيستان و بلوچستان،ي آذربايجان غرب

 
 



    

  شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  

 ب    پياز خشك آماده طبخطرح توليد 

  

  صفحه                                                                                                              عناوين            

  1 .................................................. ...........................................................................................مقدمه
  3 .................................................... ......................................................معرفي محصول: بخش اول 

  3 ..................................................... .....................................)3آيسيك ( نام و كد محصوالت -1 -1

  6 ............................ ..................................................................................... شماره تعرفه گمركي-2-1

  7  ........................................................................ ................................... شرايط واردات محصول-3-1

  7 ....................... .....)ملي يا بين المللي (  بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول -4-1

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

  8 ........................... .................................................................... معرفي موارد مصرف و كاربرد-6-1

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

  10  ...................... .........................................................كي كاال در دنياي امروز اهميت استراتژي-8-1

  10 ......................... ................................ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول-9-1

  11 .................................................................................................. .................... شرايط صادرات-10-1

  13  ....................... ......................................................... وضعيت عرضه و تقاضابررسي: بخش دوم 
  13 ........................ ......ند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنونبرداري و رو  بررسي ظرفيت بهره-1-2

  20 ....................... ...........هاي توسعه در دست اجرا هاي جديد و طرح  بررسي وضعيت طرح-2-2

  22  ........................... ......1385 سوم تا سال   بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه-3-2

  22  ..................................................... بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون-4-2

 
 



    

  شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
  

  

 ت    پياز خشك آماده طبخطرح توليد 

  
  هصفح                                                                                                              عناوين            

  25 .................... ...1385 بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال -5-2

  25   ........................ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم-6-2

  31 ...................................................................................مطالعات فني و تكنولوژيكي  : بخش سوم 
  31  ........................  بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور-1-3

  36   ......................هاي مرسوم در فرايند توليد محصول  تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي-2-3

  37   ..............بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت -3-3

  45   .............................................. برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه و منابع تامين آن-4-3

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

  51  ....................................................................... وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال-6-3

  52 ....................... .... بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي-7-3

  55  .............................................................................هاي اقتصادي و بازرگاني  وضعيت حمايت-8-3

  56  ...بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد   تجزيه و تحليل و ارائه جمع-9-3

  

  

  

  

 
 



    

  شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  ن مشاور بهين انديشان راهبرمهندسي
  

  
  

  مقدمه

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

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

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

  .رديگ يم

ـ ا. باشـد   يم از خشك آماده طبخ   يپد  ي تول ي مقدمات يسنج  گزارش حاضر مطالعات امكان    ن مطالعـات  ي

 فـوق ، ابتـدا محـصول        يده است و مطابق متـدولوژ     يه گرد ي ته يسنج   مطالعات امكان  يدر قالب متدولوژ  

 بازار آن صورت خواهـد گرفـت و         ي رو  الزم يها  ي شده و سپس بررس    يق معرف يمورد مطالعه به طور دق    

 ييز شناسـا  ياز ن ي مورد ن  يافزار  د و امكانات سخت و نرم     ي تول ي در خصوص چگونگ   يدر ادامه مطالعات فن   

 طرح برآورد و ارائه     ي اجرا ياز برا ي مورد ن  يگذار  هي و حجم سرما   ي اقتصاد يها  تيت ظرف يشده و در نها   

ـ ه اطالعات مـورد ن    ي و عالقه مندان محترم بتوانند كل      ه گذران يخواهد شد تا با استفاده از آن سرما        از را  ي

ـ د اسـت ا   يام. نديشفاف اقدام نما   ريد باز و مس   ي با د  ي اقتصاد يه گذار يكسب و در جهت انجام سرما      ن ي

  .اورد ي كشورمان بعمل بي توسعه صنعتي هرچند كوچك در راستايمطالعات كمك
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   معرفي محصول :بخش اول

  )3آيسيك  (و كد محصول  نام  – 1 – 1

ـ ا. باشـد   ياز خشك شده آماده طبخ م     يمحصول مورد مطالعه طرح حاضر، پ      ـ ن محـصول    ي ك مـاده   ي

  . كاربرد استيره دارايغذاها و غ شيها، پ ه انواع غذاها، سوپيده كه در ته بوييغذا

 ي كشورمان به عنوان چاشـن     ي و عموم  ي محل ي است كه حضور آن در بخش عمده غذاها        ياز سبز يپ

ـ  كرد كـه در آن پ يتوان معرف ي را مييد كمتر غذاياستفاده دارد و شا و طعم دهنده مورد از بـه اشـكال   ي

  .داشته باشدمختلف كاربرد ن

ـ  كه پي سرخ شده در روغن است به طوريها سياز عموماً به صورت اساليشكل مصرف پ از تـازه  ي

 در يا بصورت تكـ ير غذاها و يت به همراه سايس برش و در نها   ي شده و سپس به شكل اسال      يريگ  پوست

 استفاده در  ي برا ازي پ يه و آماده ساز   ينجا وجود مشكالت ته   يمسئله قابل طرح در ا    . گردد  يروغن سرخ م  

ـ  ا ياجرا. س آن اشاره كرد   ي و اسال  يريتوان به پوست گ     يغذاها است كه از آن جمله م       ن امـور معمـوالً   ي

ـ ره به دل  يدار و غ     خانه يها   آشپزها، خانم  يبرا ـ ل اشـك آور بـودن پ      ي ـ ي س، ي اسـال ين دشـوار ياز و همچن

 يهـا   جـاد و در سـال     ي آماده طبخ ا   ازيس پ ي اسال يد صنعت ين امر تول  ي هم يباشد و رو    يآنچنان مطلوب نم  

  .ده استيز برخوردار گردي نير از توسعه قابل توجهياخ

 بلندمدت، از حداقل رطوبـت      يت نگهدار يجاد قابل ين حالت الزم است به منظور ا      ياز در ا  يس پ ياسال

  .گردد يه ميس آن به صورت خشك تهياز تازه، اساليله با گرفتن رطوبت پينوسيبرخوردار باشد كه بد

  3 صفحه پياز خشك آماده طبخطرح توليد 
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ـ اسـاس ا  . باشـد   ي بلندمدت غذا م   يت نگهدار يجاد قابل ي، ا يي خشك كردن مواد غذا    يفلسفه علم  ن ي

 خشك شده قـادر  يي مواد غذاي موجود رو  يها  سميكروارگانين اصل ساده استوار است كه م      ي ا يروش رو 

كمتـر از    آنها   1يت آب ي كه فعال  ي مواد يتوانند رو   ين موجودات نم  ي كه ا  ين معن يبه رشد نخواهند بود، بد    

  .ندي است، رشد نما6/0

  :رديگ ير صورت ميها در چهار شكل ز وهيها و م يستم خشك كردن سبزيس

  

  خشك كردن درآفتاب •

   داغي با استفاده از هوايخشك كردن صنعت •

   تحت خالءيخشك كردن حرارت •

 يديخشك كردن تصع •

  

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

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

بهترين روش خشك كردن سبزي و ميوه جات به شمار آمده           ) روش انتخاب شده طرح حاضر    (تصعيدي  

ـ .  ها برخـوردار اسـت        و در آن محصول خشك شده از درجه كيفي بسيار باالئي نسبت ساير روش              ت عل

در فرايند خـشك كـردن اصـلي تـرين          . توان در مكانيزيسم فني خشك كني جستجو كرد           اين امر را مي   

                                                 
ت يفعال. باشد يط ميط بسته به فشار بخار آب خالص نسبت به همان شرايك محي نسبت فشار بخار آب محصول در يت آبيفعال 1

  .كند يدا مي غذا كاهش پي محتو كه با كاهش آبيآب
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عواملي كه اثرگذار در كيفيت محصول خشك شده محسوب مي گردند زمـان و درجـه حـرارت خـشك        

كردن مي باشد چرا كه تحت شرايط خشك كردن در دما و زمان باالتر ، بسياري از مواد مغذي سـبزي                     

از طرف ديگـر از     . د ويتامين ها ، پروتئين ها ، مواد معدني ، رنگدانه ها ، عطر و طعم از بين مي رود                     مانن

) غيـر از روش خـشك كـن تـصعيدي           ( نظر شكل ظاهري نيز سبزي خشك شده از روشـهاي عمـومي             

لـت  ليكن در خشك كن هاي تـصعيدي بع       . چروكيده و از درجه بازار پسندي پائيني برخوردار مي باشند           

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

بخش عمده مواد مغذي سبزي خشك شده حفظ شده و عطر و طعم آن نيز تا ميـزان بـسيار بـاالئي در                        

ي سبزي از   يكي ديگر از مزيت هاي مهم خشك كن تصعيدي برخوردار         . سطح سبزي تازه باقي مي ماند       

شكل ظاهري بدون چروكيده گي مي باشد كه اين امر درجه بازار پسندي سبزي خشك شده را افـزايش                   

مي دهد در طرح حاضر نيز به دليل استفاده از روش خشك كردن تصعيدي ، پيـاز خـشك شـده داراي                      

تـوان بـه       مـي  درجه مرغوبيت باال بوده و تفاوت اندكي با نوع تازه آن خواهد داشت كه از ايـن موضـوع                  

  .عنوان يك مزيت بزرگ براي محصول طرح حاضر ياد كرد

از طرف ديگر برگ هاي پياز از ضخامت پائيني برخوردار هستند اين امر سبب مي گـردد در سـاير                    

روشهاي خشك كردن به دليل كارامله شدن قند محتوي آن ، پياز خشك شده به رنگ قهـوه اي مبـدل                     

ايجاد ظاهر نامطلوب براي آن مي شود بلكه سبب تغييـر مـزه پيـاز مـي                 گردد كه اين امر نه تنها سبب        

در شـكل   . گردد ولي در خشك كن هاي تصعيدي رنگ پياز خشك شده تنها اندكي تغيير پيدا مي كنـد                   

  . زير نمونه هايي از پياز خشك شده يه روش تصعيدي و معمولي آورده شده است 
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پياز خشك شده با روش  
freeze  dryer هاي سنتيپياز خشك شده با روش  

  

   محصولISICكد 

ـ  كـد آ يدارااز خشك آماده طـبخ  يپ ع و معادني وزارت صنايق طبقه بندمطاب  15131124ك يسي

   :باشد يم

  شماره تعرفه گمركي –1 – 2

ـ پ ي برا 7122000 شماره تعرفه    يبا مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگان          از ي

  .  شده است استخراج خشك

  

  6 صفحه پياز خشك آماده طبخطرح توليد 

 



    

  شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  ن مشاور بهين انديشان راهبرمهندسي
  

  

   شرايط واردات-3-1

ـ گ  جـه ي، نت يرات و واردات وزارت بازرگـان     با مراجعه به كتاب مقـررات صـاد         شـده اسـت كـه       يري

  . مورد مطالعه وجود نداردمحصول واردات ي براي خاص تيمحدود

  .  باشد يم  درصد20 تن محصوالي در واردات ايحقوق گمرك

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

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

  . استخراج شده است  1373ن شده در سال ي تدو1625 يمل

  

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

  هاي داخلي  بررسي قيمت-1-5-1

ـ  ر 70000از خـشك معـادل      يلو پ يهر ك مت  يق متوسط   يدانيبا انجام مطالعات م    لـو  ي هـر ك   ي بـرا  الي

  . استخراج شده است 

  . باشد يمت عنوان شده درب كارخانه ميق

  هاي جهاني محصول   مروري بر قيمت-2-5-1

ـ  ، تابع كـشور تول ي شده در سطح جهان    ي تازه و فرآور   يمحصوالت كشاورز مت  يق تـه  يد كننـده ، وار ي

مـي  ..... گر  ي و موارد د   ي سبز يبات غذائ ي ، ترك  نديفرات  يفي ، ك  ي محل كشت سبز   يميط اقل ي ، شرا  يسبز

  .  آن ارائه نمود ي را برايمت خاصي توان قينرو نمياز ا. باشد
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 يل برخوردار ي به دل  ي جهان يران در سطح بازارها   ي ا يد گفت كه محصوالت كشاورز    ينجا با يكن در ا  يل

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

 دالر بر تن    8850 معادل   ن محصول يا ي صادرات يمت ها يمت ها ، با استناد بر ق      ي با سطح ق   يمنظور آشنائ 

  .  است بدست آمده

   و كاربرد موارد مصرف-6-1

، كمـك پخـت، طعـم       ي است كه به عنوان چاشـن      ييك ماده غذا  ي) از خشك يپ(محصول مورد مطالعه    

  . كاربرد استيگر داراي ناخواسته گوشت و موارد ديها مي آنزيدهنده، جذب كننده برخ

ع غذا مورد استفاده دارد كه      يه و توز  يه مراكز ته  ي خانوارها، رستوران و كل    ياز در تمام  يدر حال حاضر پ   

از . رديگ  يمورد استفاده قرار م   )  خرد شده  يها  ورقه(س  يب به اتفاق آن به صورت اسال      ي عمده و قر    بخش

 يها  يمطابق بررس . س مورد توجه قرار گرفته    ياز خشك به صورت اسال    يد پ ي تول زينرو در طرح حاضر ن    يا

ه شده در ي تهي درصد از غذاها   60 طبخ شده در منازل و       ي درصد از غذاها   70كالن انجام گرفته، حدود     

  .ندينما ي خود استفاده مياز جهت غذايس پيه غذا از اساليها و مراكز ته رستوران

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

 مورد نظـر ،     ي به ماده غذائ   يط خاص و در صورت عدم دسترس      يدر صنعت غذا هر چند كه در شرا       

ـ      يگر از موارد غـذائ    يد ي برخ ينيگزي امكان جا  يتا حدود  ـ كن ا ي وجـود دارد ، ل  آنچنـان از    ينيگزين جـا  ي

 مـصرف خـاص خـود را        يوان گفت كه هر ماده غذائ      ت يت م أت مصرف برخوردار نبوده و به جر      يمطلوب

محصول مورد مطالعه   .  را ندارند    يمواد غذائ ر  ي آن با سا   ينيگزي جا ي برا يداشته و مصرف كننده عالقه ا     
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 مصرف مخصوص بخود را دارا بوده و بازار         يت مشابه برخوردار هستند و هر كدام حوزه ها        يز از وضع  ين

 آمـاده طـبخ   نـوع   ن  يگزي جـا  ي كاال ي توان به نوع   يرا م   تازه ازيپگر  يدكن از نگاه    يل.  باشد   يطالب آن م  

از در  يت بر فرهنگ مصرف پ    يبا عنا د گفت كه    ي با ينيگزي كرد و از نظر قدرت جا      ي ها معرف  ين سبز يهم

ـ  دهنـد كـه از پ      يح م يشتر خانوارها ترج  ي آن ، ب   خ نوع آماده طب   ند بود يكشور ما و جد    از تـازه اسـتفاده     ي

 مرفـه جامعـه ، رسـتوران هـا ، افـراد شـاغل و                ياز آماده طبخ در نزد گـروه هـا        يمصرف پ ند و لذا    ينما

ـ جه گيله قابل نتينوسي دارد و بدي و موارد مشابه طرفدار جدي آشپز يبرخوردار از وقت محدود برا      يري

 ي از حـوزه هـا     ياري و در بـس    بـوده ار باال   ي نوع آماده طبخ ، بس     ياز تازه برا  ي پ ينيگزياست كه قدرت جا   

  .  قابل انجام است ي براحتينيگزين جايمصرف ا

س و سرخ   ياز اسال ين محصول پ  يا.  باشد   ياز داغ م  ياز خشك ، پ   ين پ يگزيصوالت جا حگر از م  ي د يكي

 محصول فوق   ينيگزياز نظر قدرت جا   .  گردد   يشده در روغن است كه بصورت منجمد در بازار عرضه م          

كـسان اسـت و     ي هـر دو نـوع محـصول         يت بازار بـرا   يوبد گفت كه مطل   ياز خشك آماده طبخ با    ي پ يبرا

  .  ندارد يح خاصي در انتخاب آنها ترجيمشتر

مـت  ياز خشك آماده طبخ كامال متاثر از ق       ي پ ي توان گفت كه تقاضا    يبا توجه بر مطالب ذكر شده م       

مـت  ي ، ق  ن موضوع يد با توجه بر ا    ين محصول با  يد كنندگان ا  ياز تازه است و لذا تول     ي پ يو سهولت دسترس  

  .  ند ي نمايع و فروش خود را سازماندهي توزيوه هاي و شيگدار
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  ت استراتژيكي كاال در دنيا امروز اهمي-8-1

ه خانوارها و اقشار مختلف جامعه بعنـوان مـاده          يمحصوالت مورد مطالعه طرح حاضر ، هر چند در كل         

ـ  ا  تـوان گفـت كـه      ي از نگـاه كـالن مـ       ي كاربرد است ، ول    ي دارا ي مصرف يغذائ ـ ن محـصوالت اهم   ي ت ي

 تـوان   ي م يك محصول مصرف  ي ندارند و تنها از نگاه       ي جهان ي در داخل كشور و بازارها     يك خاص ياستراتژ

   .  قرار داد ين محصوالت را مورد مطالعه و بررسيا

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

ـ  محـصوالت مـورد مطالعـه ، كل        ي توان گفت كه با توجه بر كاربرد غـذائ         ياز نقطه نظر مصرف م     ه ي

كن از نظر   يل. ن محصوالت محسوب گردند     ي مصرف كننده ا   ي توانند بعنوان كشورها   ي جهان م  يكشورها

 توانند  ي باشند ، م   ي در جهان مطرح م    از تازه يپ يد كشاورز يكه از نظر تول   يد گفت كه كشورهائ   يد ، با  يتول

ـ د كننـده ا يال ده كشور عمده توليذ. عنوان گردند ز يناز خشك يپد كننده ي عمده تول  يبعنوان كشورها  ن ي

  . محصوالت فهرست شده است 

  ديب حجم تولي به ترتازيپد كننده ي ده كشور عمده تول– 1  شمارهجدول

  نام كشورهاي توليد كننده   نام كشورهاي توليد كننده 
  ايران  چين
  اسپانيا  هند
  پاكستان  تركيه
  مصر  آمريكا
  برزيل  ژاپن

  

   اداره آمار و اطالعات– ي وزارت جهاد كشاورز– جهان ي كشاورزيبانك اطالعات: 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   يمحـسوب 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-2جدول شماره 
  شرح  ط الزميشرا  فيرد

  متي به لحاظ قيت رقابتي از مزيبرخوردار  1

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

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

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

2  
 به لحاظ يت رقابتي از مزيبرخوردار

  تيفيك
 ، يت فرآوريفيه ، كيت درانتخاب مواد اوليفين محصوالت شامل كيت در ايفيك

  .  شود ي مي و ارسال كاال تا مقصد صادراتيت بسته بنديفيك

   مناسبياز توان مال يبرخوردار  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

   .  باشدي ميالزامات تجارت جهان

  ي جهانيت كامل استاندارد هايرعا  5
د و محصول ، يت بهداشت توليه ، رعايت مواد اولين استانداردها شامل مرغوبيا

..... ح و ي صحيت مطابق استاندارد كشور مقصد صادرات ، بسته بنديفيكنترل ك
  .  باشد يم

  ه ي بودن مواد اوليعيطب  6

شرفته ، عدم ي پي كشورها بخصوصي جهاني از مباحث مهم در بازارهايكي
ن موضوع در مورد ي باشد كه البته اي مي كشاورزك درياستفاده از مواد ژنر

د ، ي مورد استفاده تولوهيم بودن يعي در هر صورت طبيكشور ما وجود ندارد ول
 گردد كه محصوالت كشور ي محسوب ميت دار در بازار جهاني از موارد مزيكي

   . ت برخوردار استين مزيما از ا

  11 صفحه پياز خشك آماده طبخطرح توليد 

 



    

  شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  ن مشاور بهين انديشان راهبرمهندسي
  

  
  

  

  
  

  رئوس مطالبرئوس مطالب

  

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

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

  توسعه آنتوسعه آن

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

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

  برداري هاي بهره  ظرفيتبررسي) الف

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

  .  ر ارائه شده است ي و در جدول زيدر هر استان جمع بند

  در كشور  از خشكيپد كنندگان ي توليبردار ت بهرهي ظرف-3جدول شماره 

    تن–د ي توليت اسميفظر  تعداد واحدها  ها استان  فيرد

  200  3  يجان شرقيآذربا  1
  16  1  اصفهان   2
  45  1  تهران  3
  25  1  فارس  4

  286  6  جمع
  

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

  

  در كشور از خشكيپتوليد بررسي روند ظرفيت نصب شده ) ب

ـ  فعال موجود، روند ظرف    ي واحدها يبردار  شروع بهره خ  ي ، براساس تار   3توجه به جدول شماره     با   ت ي

  . شده استيبند ر جمعيدر كشور به شرح جدول زاز خشك يپد ينصب شده تول
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   در كشوراز خشكيپد يت نصب شده تولي روند ظرف–4جدول شماره 

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

1378  261  1382  286 

1379  261  1383  286 

1380  261  1384  286  

1381  261  1385  286  
  

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

       

  در كشور از خشكيپبررسي روند توليد واقعي ) ج

ـ پد  ي در تول   فعال يواحدهات نصب شده    يظرف ،   4در جدول شماره     ـ  . آورده شـده    شك  از خـ  ي كن ي ل

ـ تول يد گفت كه بخش عمـده واحـدها       ي فوق با  ي واحدها يد واقع ي روند تول  ي بررس يبرا ـ  از مالك  يدي ت ي

 يباشد و لذا برا     يار دشوار م  ي آنها بس  يد واقع ي به آمار تول   يلذا امكان دسترس  .  برخوردار هستند  يخصوص

 شده اسـت كـه       يريجه گ يشده و بر طبق آن نت      انجام   يدانين واحد ها مطالعات م    ي ا يد واقع ياطالع از تول  

 يد واقعـ  يله تول ينوسي آنها صورت گرفته و بد     يت اسم ي درصد ظرف  80 فعال حدود    ي واحدها يد واقع يتول

  .   شده است ير جمع بنديدر جدول ز ن محصوالتيا

  

   تن – گذشته يها  ساليط از خشكيپ يد واقعي روند تول- 5جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  محصوالت

  229  229  229  229  209  209  209  209  از خشكيپ

  229  229  229  229  209  209  209  209  جمع
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   نشان داده شده است يد واقعير روند توليدر نمودار ز

نمودار روند  توليد واقعي پياز خشك
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تن

  
  بررسي سطح تكنولوژي توليد در واحدهاي فعال) د

  :ر استيبه صورت ز موجود كشور يدر واحدها كاز خشيپد يند توليفرا

  

  

  

  

اساليس 
 كردن پياز

 محصول
  آماده
  فروش

خشك كردن 
تصعيدي 
  اساليس

بسته 
 بندي 

 شستشو
پوست 
گيري 
  پياز

سورت 
 پياز تازه  پياز

  

ـ    ياز خشك از نوع هوا    ي پ ي كشور برا  يدي تول يه واحدها يدر حال حاضر كل     در طـرح    ي داغ است ول

نـد  ي تـوان گفـت نـوع فرا   يب مين ترتي استفاده خواهد شد كه بديدي نوع تصعيحاضر از خشك كن ها    
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ن امر از نكات بارز و مهم طـرح         ي باشد و ا   يكشور م  موجود   ي طرح حاضر متفاوت تر از طرح ها       يديتول

   .  موجود خواهد بوديار باالتر از واحدهاي طرح حاضر بسيديت محصول توليفي چرا كه ك باشديم

  

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

ـ نـد تول  چهـر   گـر   ياز طـرف د   .  اسـت    بوده گذسته در كشور معمول      انياز سال از خشك   يپد  يتول د ي

ـ  ر اسـت  يتنها در حدود سه ماه از سال در كشورمان امكان پذ           ) از تازه يپ  (آنه  يمواد اول  يكشاورز كن ي ل

ن آنرا در   ي امكان تام  ي باشد و لذا هر واحد صنعت      ي دارا م  اام سال ر  ي ا ي در تمام  يت نگهدار ياز تازه قابل  يپ

مـت هـا در     ي ، ق  ير محـصوالت كـشاورز    يد همانند سا  ي در فصل تول   يول.  باشد   يا م ره فصول سال دا   يكل

د ي كنند در فصل تول    ي م يد كننده ، سع   ي تول يه واحدها ي كل ن امر ي هم يحداقل مقدار خود قرار دارد و رو      

 هرچـه   يو بواسـطه آن بهـره بـردار        د نموده يت اقدام به تول   يفت و با حداكثر ممكن ظرف     يبصورت سه ش  

ـ ط فـوق ، تول    ي توان گفت كه با توجه به شـرا        ين م يبنابر ا .  را محقق سازند     متهايحداقل ق شتر از   يب  در  دي

از بازار  يام با توجه به ن    ير ا يگرفته و در سا    صورت   يت عمل ي با صد در صد ظرف     از تازه   يفصول برداشت پ  

ـ ول از ت  يگـر بخـش   ياز طرف د  .  گردد   يم م يد تنظ ياز تازه ، راندمان تول    يد پ ي خر يمت ها يو سطح ق   دات ي

ـ ب توان بـازار     ين ترت ي گردد كه بد   ي به خارج از كشور صادر م      ي صنعت يواحدها  ي و فـروش خـارج     يابي

ـ لـذا در نها   .  گـردد    ي م يد تلق ير گذار در راندمان تول    يگر از عوامل تاث   ي د يكي ،   ي صنعت يواحدها ت بـا   ي

ـ  درصـد ظرف   80ن صنعت متوسط راندمان حـدود       ي توان گفت كه در ا     يتوجه بر مطالب ذكر شده م      ت ي

  .  باشد ي مياسم
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  آالت مورد استفاده توليد هاي سازنده ماشين نام كشورها و شركت) و

 توان به دو قـسمت عمـده        يرا م ) ند منتخب طرح حاضر     يآتحت فر ( از خشك   يد پ ي تول ن آالت يماش

  .  كرد يم بنديتقس

  

 يد آن و بسته بنيس سازياز ، اسالي پين آالت آماده سازيماش: گروه اول  •

   يدين آالت خشك كن تصعيماش: گروه دوم  •

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

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

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

  
  

  از خشك يپد يتول ياصلآالت  ني فهرست ماش-6  شمارهجدول

  نام ماشين آالت  رديف

  ماشين پوست گير پياز  1

  از پوست گرفته شدهي پيستم شستشويس  2

  )س ياسال( از يستم خرد كن پيس  3

   يديستم خشك كن تصعي      س  4
   mmHg  4.6     گراد و فشاري صفر درجه  سانتيتحت دما

  ز يلفون متاال سين  بسته بنديماش  5

  ي و نهائيانيمخازن م  6
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باسـتثناي خـشك    ( در جدول زير شركتهاي داخلي كه توانائي ساخت قسمت هاي عمومي خط توليد              

  .را دارند ارائه شده است ) كن تصعيدي 

  021 – 88421910  شركت خشك كن هاي پارس •

  0511 - 6512673  گروه ماشين سازي آذر •

  021- 88953463-88950538  شركت رهنمون صنعت •

  0411-6376912          شركت آذرسايش •

  0511-6513061    سازي گردوني ماشين •

  021-88836840      شركت تكفا •

   

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

    شركت اتريشي- 1

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

    شركت هندي – 2 

 Cole-Parmer India 

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

Godrej Coliseum 

101 A - 101 B 

Somaiya Hospital Road 

Sion East 

Mumbai 400 022, India 
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Tel: 91-22-6716-2222 

Fax: 91-22-6716-2211 

: Mail-Ein.Coleparmer@info 

  

   شركت كانادائي– 3

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

  شركت اتريشي– 4

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

FREEZ  DRIER TECHNOLOGY PROMOTION BRANCH  

Tel: 0043-1-32541-8452  

Fax: 0043-1-32541-7542  

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

  

  

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

د در  ي جد يها  ت و مشخصات طرح   يع و معادن، وضع   ي وزارت صنا  يالعات صنعت با مراجعه به بانك اط    

  :ر وارد شده استي و در جدول زي، جمع آوراز خشك يپد يجاد توليحال ا
  از خشك يپد يجاد تولي در حال ايها ت طرحي وضع-7  شمارهجدول

تعداد   ها استان
  طرح

متوسط درصد 
   تن -ظرفيت   )ميليون ريال(گذاري  سرمايه  پيشرفت

  80  4150  5  2  آذربايجان شرقي

  75  3850  0  2  اصفهان 

  30  2150  0  1  تهران

  50  2850  0  1  فارس

  235  -  -  6  جمع

  

  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 استيگرفت كه در ادامه هر كدام از آنها مورد بررسن واردات صورت خواهد يهمچن

  واحدهاي فعالتوليد داخل بيني  پيش) الف

.  گذشته آورده شد   يها   سال دراز خشك   يپد  ي تول يت نصب شده كشور برا    يظرف 4 در جدول شماره  

 و   تيظر گرفتن ظرف  نرو با در ن   ياز ا . د  ي برآورد گرد  محصولن  ي ا يد واقع يتول 5ن در جدول شماره     يهمچن

 ي تن در سال بـرا     229در مجموع معادل    ن واحدها   ي، عرضه ا    گذشته ي انجام شده در سالها    يد واقع يتول

  . شده استينيب شينده پيآ يسالها
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  بيني توليد داخل واحدهاي در حال ايجاد پيش) ب

 سوابق موجود،   ن مطابق يبنابرا. جاد كشور آورده شد   يحال ا  در   يها  فهرست طرح  7در جدول شماره    

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

   در حال اجراي از طرحهاي زمان بهره بردارينيش بي پ– 8  شمارهجدول

  دي خواهد رسي كه طرح به بهره برداريسال   طرحيشرفت فعليدرصد پ

  1387سال          درصد75 – 99

  1388سال          درصد50 – 74

  1389سال          درصد25 – 49

  1390سال          درصد1 – 25

  1390تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال    صفر       درصد
  

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

  : استينيب شير قابل پياضافه خواهد شد، به صورت ز

  از خشك يپد يتول جادي در حال ايها دن طرحي رسيبردار  به بهرهينيب شي پ- 9جدول شماره 

  تن  -  از طرحي بهره برداريهاسالداد در تع  تن  –ت يظرف
  شرفت طرح هايدر صد پ

  1391  1390  1389  1388  1387  يعمل  ياسم

  0  0  0  0  0  0  0      درصد75 – 99

  0  0  0  0  0  0  0      درصد50 – 74

  0  0  0  0  0  0  0      درصد25 – 49

  56  48  0  0  0  64  80      درصد1 – 25

  10,8  9,3  0  0  0  124  155   صفر       درصد

  66,8  57,3  0  0  0  188  235  جمع كل 
  

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

  . لحاظ شده استيبردار  در سه سال اول بهرهيت اسميظرف
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  1385بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال  -3-2

ـ  پ يبـرا  واردات   چگونـه ي ه  كشور ،  ي خارج ي آمار ارئه شده در سالنامه آمار بازرگان       مراجعه بر با   از ي

ده نـشده  ي مشابه ديارداتز محصول وين در بازار ن ي همچن شده است   ن مشاهده   گذشته   يدر سالها خشك  

  . است 
  

  جمع بندي عرضه 

  .  آمده است ندهيدر آاز خشك يپ عرضه ينيش بي پير جمع بنديدر جدول ز

  ندهيدر آ از خشكي پ عرضهينيب شيپ يجمع بند -10جدول شماره 
  شرح  تن   –مقدار 

1387  1388  1389  1390  1391  
 229 229 229 229 229   فعاليل عرضه واحدهاي پتانسينيب شيپ

  66,8  57,3  0  0  0   در حال اجرايها  عرضه طرحينيب شيپ

 0 0 0 0 0  واردات

 295,8 286,3 229 229 229  جمع كل عرضه
  

  سوم تاكنون   بررسي روند مصرف از آغاز  برنامه-4-2

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

  .  استفاده خواهد شد يظاهر

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

  

 مصرف= د داخل يتول+  واردات –صادرات   
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    گذشتهيها در سالاز خشك يپزان مصرف ي برآورد م-11جدول شماره 

  شرح   تن–ارقام 
1380  1381  1382  1383  1384  1385  

  229  229  209  209  209  209  د داخل يتول

 0 0 0 0 0 0  واردات

 48 42 36 31 26 23  *صادرات  

  181  187  173  178  183  186  مصرف داخل

  آمارصادرات در ادامه آورده خواهد شد          *  

 تـوان بـصورت سـرانه       ي مصرف آنها را مـ     ي هستند ، لذا الگو    يمحصوالت مورد مطالعه ، مواد غذائ     

ـ اظ كـردن جمع    و لحـ   11نرو با استفاده از جدول شـماره        ياز ا . ف كرد   يمصرف تعر  ت كـشور ، سـرانه      ي

  . ده است يمصرف قابل برآورد گرد

    گذشتهيها  در سالپياز خشكزان سرانه مصرف ي برآورد م-12جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  شرح

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

  181  187  173  178  183  186   تن- زان كل مصرف ساالنه يم

  2,6  2,7  2,6  2,7  2,8  2,9  گرم بر نفر –سرانه مصرف 

ـ  تغ  و رونـد  يدارااز خـشك    يپ گذشته سرانه مصرف     ي دهد كه در سالها    ينشان م باال  جدول    راتيي

ـ .  گـردد    ي سالها كاهش در سرانه مصرف مشاهده م       ي كه در برخ    است بوده يميمال كن بـا توجـه بـر       يل

ره ، به نظـر     ي خانوارها و غ   ي خانه دار ، ارتقاء سطح اقتصاد      ي خانم ها  ياش مشغله ه  يت بازار ، افزا   يوضع

رات نـشان داده شـده      ييگر قرار گرفته و تغ    ير عوامل د  ي رسد كه سرانه مصرف برآورد شده تحت تاث        يم

  .  است  از اثرات عوامل فوق بودهيدر جدول باال ناش
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كسان بودن شماره تعرفه    يو با توجه بر     نرياز ا . از خشك است    يش از پ  ياز داغ در كشور ب    يد پ يتول •

ـ ل محدود بـودن تول    ي رسد كه به دل    ي ، به نظر م    يگمرك ـ د پ ي  از  ياز خـشك در كـشور ، بخـش        ي

  . از داغ بوده است يصادرات از نوع پ

 چهار سـال گذشـته ثابـت بـوده اسـت و از      ياز خشك در كشور برايد پيت نصب شده تول   يظرف •

د ، لذا مشخص اسـت      ين گرد ييت نصب شده تع   ي از ظرف  ي بصورت درصد  يد واقع يكه تول يآنجائ

د ينجا با يكن در ا  يل.  خواهد بود    يت كشور ، سرانه مصرف كاهش     ي بودن جمع  يشيكه با وجود افزا   

ش يفت كـار امكـان افـزا      يش شـ  ي با افزا  ياز بازار براحت  ي كشور بر اساس ن    يديگفت كه واحد تول   

 يع و معـادن ثبـت نمـ       ي وزارت صـنا   ي اطالعات ش معموال در اسناد   ين افزا يت را دارند كه ا    يظرف

  . گردد 

 توان سرانه مـصرف را  ي مجموع م مصرف دري الگويت بازار و بررس  يت با توجه بر وضع    ي نها  و در 

 باشد  يقات بازار قابل حصول م    يق تحق ي از طر  ين موضوع براحت  يكه ا  فرض كرد    يشي افزا يميب مال يبا ش 

   . ن امر اهتمام ورزد ي به ايه گذاري سرماي برايريم گيتصمه گذار الزم است در زمان يكه هر سرما

  .  گذشته را نشان داده است ير روند مصرف در سالهاينمودار ز

نمودار روند  مصرف پياز خشك     
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  1385 بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال -5-2

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

  . ر برآورد شده است يبصورت ز
  

    گذشتهيدر سالهااز خشك يپ صادرات آمار -13جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح

 48 42 36 31 26 23 20 -    تن–ميزان صادرات 

   ي خارجيسالنامه آمار بازرگان: ماخذ 

 . است يبي بر آورد تقر1385 و 1384ار سال آم: ح يتوض

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

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

ن راه ينـرو مناسـب تـر     ياز ا .  باشد   ي م  انسانها يمصرف غذائ  مورد مطالعه در     محصول موارد كاربرد 

 سـرانه   12در جدول شـماره     .  باشد   ي مصرف م  سرانهنده ، استفاده از روش      ي تقاضا در آ   ينيش ب ي پ يبرا

نده برآورد  ينرو با استفاده از آن ابتدا سرانه مصرف در آ         ياز ا . د  ي گذشته برآورد گرد   يمصرف در سالها  

  . دي خواهد گردينيش بينده ، تقاضا پيت كشور در آيو سپس با در نظر گرفتن جمع
  

  نده يدر آاز خشك يپ  داخليزان تقاضاي مينيش بي پ-14جدول شماره 

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

  3,3  3,2  3  2,9  2,8    گرم بر نفر– سرانه مصرف ينيش بيپ

  254,1  242,9  224,4  213,7  203,3   تن-  كل تقاضا ينيش بيپ
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   برآورد قابليت صادرات در آينده-2-6-2

  :  توان استفاده كرد ياز دو روش منده ، يدر آاز خشك يپ يت صادراتي قابليبررس يبرا

   گذشته ي در سالهاي استناد بر سوابق صادرات–الف 

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

نـده  ي بـرآورد آ يصادرات در گذشـته بـرا  ون آمار  ين برآورد از روش رگرس    يالزم به ذكر است كه در ا      

  . استفاده شده است 

ـ  گذشـته مربـوط بـه پ       ي محصول مورد مطالعـه در سـالها       يالزم به ذكر است كه سوابق صادرات       از ي

 طرح حاضر   يديكه محصول تول  ي گرم بوده است در حال     ي هوا يها د شده از روش خشك كن     يخشك تول 

ـ فينكه ك يبا توجه بر ا   نرو  ياز ا .  باشد   ي م يدياز نوع خشك كن تصع     ـ ت محـصول تول  ي  طـرح حاضـر   يدي

 يت بازار برا  يزان مطلوب ي كرد كه م   ينيش ب ي توان پ  يباالتر از موارد مشابه آن در بازار خواهد بود ، لذا م           

ـ  انجـام خواهـد گرد     يز با مقدار باالتر   يشتر بوده و لذا صادرات آن ن      ين كاال ب  يا ـ  ي نجـا جهـت   ي در ا يد ول

 گذشـته  يطرح از پرداختن به موضوع فوق صرف نظر شده و همان روال سـالها       نان  يب اطم يش ضر يافزا

  . ه مطالعات و برآوردها قرار گرفته است يبعنوان پا

  

   استناد بر سوابق گذشته– ندهيدر آاز خشك يپ صادرات ينيب شي پ-15جدول شماره 

  1391  1390  1389  1388  1387  شرح
  96,5  84  73  63,4  55,2    تن–  صادراتينيش بيپ
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  ران ي اي در محصوالت كشاورزيت نسبي استناد بر وجود مز–ب 

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

بنـابراين صـادرات ايـن محـصوالت جـذابيت بـااليي در       . باال در بازارهاي جهاني برخوردار مـي باشـند       

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

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

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

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

  . است 

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

  محصوالت كامال طبيعي 

  طعم و مزه بسيار مطلوب در محصوالت كشاورزي ايران  •

ه توليد به واسطه شرايط اقليمي كشور و طوالني شدن دوره فروش كارخانجات             طوالني بودن دور   •

  توليدي 

  ارزان بودن هزينه و نهاده هاي توليد مانند نيروي انساني ، انرژي ، حمل و نقل و غيره •

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

  ) نده در سياست گذاري توليد و فروشآزادي كامل توليد كن(

  نبود موانع دولتي در امور صادرات  •

 پائين بودن نرخ برابري ريال در مقابل ارزهاي رسمي جهان مانند يورو  و دالر   •
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   برآورد تقاضاي كل-3-6-2

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

  از خشك يپ كل ي برآورد تقاضا-16شماره جدول 
     تن– تقاضا ينيش بيپ

  سال
  صادرات  بازار داخل

    تن– كل يتقاضا

1387  203,3  55,2  258,5  

1388  213,7  63,4  277,1  

1389  224,4  73  297,4  

1390  242,9  84  326,9  

1391  254,1  96,5  350,6  

  

  . ده است ي ، موازنه انجام گردندهياضا در آق عرضه و تينيش بي پيبا جمع بند

   تن – ندهي عرضه و تقاضا  در آ  موازنه- 17شماره جدول 

  )مازاد ( كمبود    تقاضاينيش بيپ   عرضه ينيش بيپ  سال

1387  229  258,5  29,5  

1388  229  277,1  48,1  

1389  229  297,4  68,4  

1390  286,3 326,9  40,6  

1391  295,8 350,6  54,8  
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 نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد از نگاه         پيشنهادگيري مطالعات بازار و       و نتيجه بندي    جمع

  توجيه پذيري بازار

نـده بـازار كـشور از      ي آ يها در سـال   د كـه  ي آ ين بر م  يچن عرضه و تقاضا     ينيش ب يپاز موازنه جداول    

ت يجـاد ، وضـع    ي در حال ا   ي از طرح ها   ي پس بهره بردار   ي حت خواهد بود و  برخوردار  كمبود عرضه   

 يجـاد واحـدها   ي اسـت كـه ا     يريگ  جهين قابل نت  يبنابرا. د  يهمچنان حفظ خواهد گرد   بازار  كمبود در   

گـر  ياز طرف د    . باشد يمر  يه پذ يبه لحاظ بازار توج    يط كنون يدر شرا  محصولن  يد ا ي تول يد برا يجد

 در جهـان   يبگـاه خـو   ي قـرار دارد ، از جا      يه محـصوالت كـشاورز    ين محصوالت كه بر پا    يصادرات ا 

ـ       ين با توجه بر مصرف    ي بنابر ا   باشد ،  يبرخوردار م  ن تجـارب   ي بودن محصوالت مورد مطالعه و همچن

ن محـصول بـاال   ي ايل صادراتي كه پتانس توان گفتي گذشته ، مي صادر كننده در سالها   يشركت ها 

كمبـود  تـوان    يمنصورت  ي برخوردار باشد در ا    ي طرح از توان صادرات    يكه مجر ي در صورت  بوده و لذا  

   .  كرد ينيش بيز پي ن17  شمارهن شده در جدولييزان تعيش از مي بازار را بدر
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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

  للهاي مرسوم در فرآيند توليد محصوهاي مرسوم در فرآيند توليد محصو   تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي--33--22

 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي همراه با برآورد حجـم سـرمايه ثابـت                 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي همراه با برآورد حجـم سـرمايه ثابـت                --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، ، سي و تعيين ميزان آبسي و تعيين ميزان آب برر برر--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

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

  كشورها

  از خشك يپبه روش توليد نگاهي ) الف

 در  يد كننده نقـش خاصـ     يف شده بوده و تول    يش تعر ي نسبتا از پ   يد امر يند تول يآدر صنعت غذا ، فر    

ز ا.  باشـد    يند مـ  يآح فر ي صح ي دقت عمل در اجرا    ي برا يطيجاد شرا ياتنخاب آن ندارد و لذا نقش آن ا       

ـ     يگر اداره نظارت بر مواد غذائ     يطرف د   ين موسـسه اسـتاندارد ، نظـارت هـا         ي وزارت بهداشت و همچن

ـ ت مـواد اول   يفيق ك يت دق ي اعمال كرده و رعا    يد كننده مواد غذائ   ي تول ي واحدها يم و مستمر برا   يمستق ه ي

ـ بنابر ا . د  د تحت نظارت و كنترل دارن     ي تول يندهايآت فر ي و محصول را به همراه دقت در رعا        يمصرف ن ي

 محـصوالت مـورد     يند بـرا  يآن فر يال ا ي باشد كه ذ   يف شده م  يند تعر يآ فر يد كننده موظف به اجرا    يتول

  . مطالعه آمده است 

  

  

  

اساليس 
 كردن پياز

 محصول
  آماده
  فروش

خشك كردن 
تصعيدي 
 اساليس

بسته 
 بندي 

 شستشو
پوست 
گيري 
  پياز

سورت 
 پياز تازه  پياز
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از اينـرو در اينجـا بـه منظـور آشـنايي            . در نمودار باال فرايند توليد پياز خشك آماده طبخ آورده شد          

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

  سورت پياز رسيده به كارخانه 

ها در حين برداشت از مزرعه، حمل و نقل و نگهداري دچار برخي صـدمه                 پياز نيز همانند ساير سبزي    

از اينرو جهت جلـوگيري  . گردد كه تعدادي از آن ضايع و خراب گردد     ها شده و اين امر سبب مي        ديدگي

گنديده، سبز شده و غيره به فرايند توليد، كليه موارد فوق توسـط كـارگران جـدا                 از ورود پيازهاي فاسد،     

  .گردد شده و پياز كامالً سالم به قسمت ورودي فرايند وارد مي

  گيري پوست 

هاي نازك پوست     در اين روش ورقه   . گيري پياز، استفاده از شعله آتش است        ترين روش پوست    مرسوم

در پايان اين عمل نيـز      . ماند  ر نهايت پياز بدون پوست خارجي باقي مي       پياز توسط شعله سوزانده شده و د      

به وسيله سيستم چاقويي پوست خارجي پياز كه معموالً از كيفيـت پـاييني برخـوردار اسـت، از آن جـدا                      

  .گردد مي

  شستشو 

يـره  هايي مانند سموم نباتي، حشرات، گرد و خـاك و غ             آلودگي اها معموالً در مزرعه ب      ها و ميوه    سبزي

در مورد پياز نيز موارد فوق وجود دارد و نظر بر اينكه پياز يك گياه زيرخاكي محـسوب                  . باشند  همراه مي 

بنـابراين بـا انجـام      . هاي موجود در خاك نيز در سطح آن وجود خواهد داشت            گردد، از اينرو آلودگي     مي

  .گردد هاي خارجي پاك مي شستشو كليه آلودگي
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  اساليس كردن پياز 

) اسـاليس (هاي كوچك و نازك اسـت    شكل مصرف پياز در صنعت غذا، به صورت ورقه         بخش عمده 

ها در حالت اساليس و تكه هـاي كوچـك بـه              از طرف ديگر عمليات خشك كردن يا سرخ كردن سبزي         

از اينرو پس از شستشو و تميز كـردن، پيـاز بـه وسـيله ماشـين                 . گيرد  راحتي و با كيفيت باال صورت مي      

  .شود ك خرد مييي به تكه هاي كوچك و باراساليس كن چاقوي

  خشك كردن پياز 

سيستم خشك كن مورد اسـتفاده در       . گردد  پياز پس از اساليس شدن به قسمت خشك كن منتقل مي          

  . خواهد بودFreeze Dryerاين طرح، خشك كن تصعيدي 

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

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

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

فرايند خشك شدن تصعيدي بدينصورت است كه اساليس پياز در روي توري هاي بستر سيال قـرار           

در اين قسمت جريان جريان هـواي       . انجماد دستگاه منتقل مي گردد      داده شده و سپس به داخل قسمت        

سرعت و دبـي هـواي سـرد        . بسيار سرد و خشك روي اساليس وزيده شده و سبب انجماد آن مي گردد             

طوري انتخاب مي گردد كه ورقه هاي پياز در كمترين زمان منجمد شده و از تغييرات فيزيكي نـامطلوب   

  .  سبزي در آن جلوگيري گردد مانند متالشي شدن بافت هاي

در اينجا الزم به ذكر است كه در جريان انجماد ، آب محتوي ورقه هاي پياز منجمد مي گردد و لـذا                      

  . در صورتيكه يخ يا همان آب از ورقه ها جدا گردد در آنصورت پياز خشك حاصل خواهد گرديد
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 شده و سيني ها به محفظـه خـالء          پس از انجماد ، ورقه هاي پياز به روي سيني هاي مخصوص منتقل            

 ميلي متر جيوه رسانده شده و بدينوسـيله شـرايط نقطـه             4,6انتقال و در آنجا به سرعت فشار محفظه به          

 شـدن نمـوده و      2در اين شرايط ، يخ ورقه هـاي پيـاز شـروع بـه تـصعيد               . سه گانه آب ايجاد مي گردد       

 و به عبارت ديگر ورقه هاي پياز بـا از دسـت             بدينوسيله با تصعيد آن آب محتوي پياز از آن خارج شده          

  . دادن آب خود خشك مي گردند 

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

  بندي بسته 

همانند هرماده غذايي ديگر، آخرين مرحله در فرايند توليـد، بـسته بنـدي اسـت كـه در مـورد پيـاز                       

ندي در ظروف پلي استايرن دو جداره و پر شده با گازهاي خنثي مانند گاز كربنيك يا گاز نيتروژن                   ب  بسته

عمليـات  . گردد  بندي و روانه انبار محصول مي        گرمي برخوردار مي باشند بسته     100 و   50كه از گنجايش    

اشين ها همزمان   در اين م  . بندي ظروف پلي استايرني صورت مي گيرد          بندي به وسيله ماشين بسته      بسته

با پر كردن پياز خشك به داخل ظرف ، بوسيله سوزن مخصوص دستگاه هواي داخل ظرف تخليه شده و                   

سپس گاز خنثي در داخل ظرف شارژ شده و همزمان درب ظرف درزبندي حرارتـي شـده و بـسته مـي                      

كننـده از   نقـش اول جلـوگيري      . حضور هواي خنثي در داخل ظرف داراي سه نقش مهم مي باشد             . شود  

اكسيداسيون پياز ، نقش دوم جلوگيري از جذب رطوبت پياز خشك از هوا و در نهايت نقش سـوم حفـظ       

  . مكانيكي پياز از خرد شدن در زمان حمل و نقل مي باشد 

                                                 
  بخار مي گردد  و از همان شكل يخ و بصورت مستقيم در عمل تصعيد يخ بودن تبديل به آب 2
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 ن ينه محصول به مدت معيقرنط 

ـ يد الزم است به مـدت مع      ي پس از تول   يمحصوالت غذائ  نـه شـده و در      ي در انبـار محـصول قرنط      ين

 يكروبي م ي ها يوجود آلودگ .  بازار مصرف گردند     ي ، راه  يكروبي م يورت عدم مشاهده هر گونه آلودگ     ص

گـر قابـل مـشاهده و       يو موارد د  از  ير رنگ پ  يي، تغ ، سوراخ بودن آنها     آن   ي ها بصورت باد كردگ    بستهدر  

   باشد ينه حدود دو هفته ميدر مورد محصول مورد مطالعه زمان قرنط. كشف است 

  محصول آماده فروش به انبار محصول ارسال 

  .  شود يل مي فروش به انبار محصول تحوينه ، محصول برايان دوران قرنطيپس از پا

  

  مقايسه روش توليد معمول كشورمان با ديگر كشورهاي جهان) ب

د ين روش تول  ي كه ا  ين در صورت  يدر بند قبل شرح داده شد بنابرا       مورد مطالعه    محصولد  يروش تول 

  :ر حاصل خواهد شديج زيرد نتايسه قرار گير كشورها مورد مقايد مورد استفاده در ساي توليش هابا رو

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

 ي از سـطح بـاالتر     ي صنعت ي در كشورها  يدي خشك كردن تصع   ن آالت مورد استفاده   يماش كنيلرد  يگ  يم

 يند فـوق تكنولـوژ    ي البته در فرا   . گردد   يد و عرضه م   يردار بوده و محصوالت مرغوب تحت آن تول       برخو

  .است ن آالت و سطح دقت آنها باالتر يت ماشيفي نداشته و تنها كيفرق خاص
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  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            ي تكنولوژ ت بر شرح ارائه شده    يبا عنا  د ي

ـ  توان در ا  ي نم ي خاص  نقاط قوت و ضعف     توان گفت كه   يمحصول ، م   و فقـط الزم  ن مـورد ارائـه كـرد    ي

ـ نـد تول  ين آالت فرا  ي و دقت عمـل ماشـ      يفين مورد اشاره گردد كه سطح ك      ياست به ا    يد در كـشورها   ي

  .  باالتر است يصنعت
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   برآورد حجم سرمايه گذاري ثابتهمراه باي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي  بررس-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    ياشـد ، از ا     ب ي مـ  ينه هائ ين آنها مستلزم صرف هز    ي باشد كه تام   يم.....  ت براسـاس   ي

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

ـ 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 هزيارگذ هي سرمايها نهيهز

  :گردد كه عبارتند از يم

 زمين .1

 محوطه سازي  .2

 ساختمانهاي توليدي واداري .3

 آالت و تجهيزات ماشين .4

 تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي .5

  تاسيسات عمومي  .6
 اثاثيه و تجهيزات اداري .7

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

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

  :گردد يل در ادامه ارائه ميتفص

  از خشك يپد ياز واحد توليه ثابت مورد ني حداقل سرما-18جدول شماره 

  اليون ريلي م–ها  نهيهز  ثابته ياقالم سرما  فيرد

  1160  زمين  1

  235,5  سازي محوطه  2

  2750  ها ساختمان  3

  9455  آالت توليدي ماشين  4

  450  تجهيزات آزمايشگاهي  5

  940  تأسيسات   6

  260  وسايط نقليه  7

  150  وسايل اداري و خدماتي  8

  80  برداري هاي قبل از بهره هزينه  9

  774,5  )  درصد هزينه هاي باال 5( ده بيني نش هاي پيش هزينه  10

               ميليون ريال16255جمع كل سرمايه ثابت        
  

  

  

  زمين - 1

ـ ن مـورد ن   ينرو حداقل زم  ياز ا .  متر مربع برآورد شد    960 طرح معادل    ي كار يمجموع كل فضاها   از ي

ـ مواد اول (  حمل بار    يون ها ي الزم تردد كام   ي با در نظر گرفتن فضا     طرح  2900 معـادل ) محـصول   ه و   ي

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

ـ مت خر ينرو ق يباشد از ا    ي در سطح كشور م    ي صنعت يشهرك ها  ـ  ر 400,000د هـر متـر مربـع آن         ي ال ي

  .گردد يال برآورد ميون ريلي م1160ن 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 نهين موارد به همراه هزياست كه شرح كامل ا

  ي محوطه سازينه هاي  هز-19جدول شماره 

  –مساحت   ي كاريشرح فضاها  فيرد
  متر مربع

نه واحد يهز
  اليون ريلي م–نه كل يهز  )الير(

  43,5  60000  725   سبزيفضا  1

  87  100000  870   و محوطه هانگي پارك، يابان كشيخ  2

  105  200000  525  يوار كشيد  3
  235,5  -  -  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

  از خشك يپد يتول  واحدي كارين حداقل فضاهايي تع-20جدول شماره 

  –مساحت   ي كاريشرح فضاها  فيرد
  متر مربع

نه ساخت واحد متر مربع يهز
  اليون ريلي م–نه كل يهز  )الير(

  1800  3،000،000  600  ديسالن تول  1
  500  2،500،000  200  انبارها  2
  150  2،500،000  60  دي توليبانيساختمان پشت  3
  180  3،000،000  60  ي خدمات– يادار  4
  120  3،000،000  40  ريسا  5

  2750  -  960  جمع كل
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 و  ي است بـصورت كـامال بهداشـت        الزم ي كار يدر صنعت غذا ، مطابق الزام وزارت بهداشت ، فضاها         

ـ ه امكانات مرتبط آنها ن    يقابل شستشو ساخته شده و كل       ينـرو سـاختمانها   ياز ا . ز در نظـر گرفتـه شـود         ي

  .  باشند يع برخوردار مير صناي به نسبت ساي باالترينه هاين صنعت از هزياحداث شده در ا

  

  ماشين آالت - 4

مـورد  از خـشك  يپ ديتول يك واحد صنعتي ير برا ي ز آالت  نيف شده ماش  يد تعر يند تول يبا توجه به فرا   

    .باشد ياز مين

  

  از خشك يپد يك واحد تولياز يآالت مورد ن ني حداقل ماش-21جدول شماره 

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

  2 داخل  ازير پين پوست گيماش  1

  1 داخل  از پوست گرفته شدهي پيستم شستشويس  2

  1 داخل  )س ياسال( از يستم خرد كن پيس  3

  1 داخل  ماشين  بسته بندي سلفون متااليز   4

  2 داخل  مخازن مياني و نهائي  5

  - داخل  ساير  6

د يد بصورت خط تولي تولين آالت داخليشمجموعه كامل ما

ال يون ريلي م3200 تن در سال معادل 200ت يكامل با ظرف

  مت دارد يق

  

7  
  مجموعه سيستم خشك كن تصعيدي 

 تحت دماي صفر درجه سانتي گراد و فشار 
4.6 mmHg  

 خارج
ك ي

  مجموعه
 يورو  450000مجموعه كامل ماشين آالت خارجي معادل 

  قيمت دارد 

  ال يون ريلي      م9455ن آالت     ين ماشينه تاميجمع كل هز
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  يتجهيزات آزمايشگاهي و كارگاه - 5

ـ  باشد كه بـدون تجه     ي م ي اجبار يت امر يفيشگاه مجهز كنترل ك   يدر صنعت غذا ، وجود آزما      ز آن ،   ي

ـ  و آزما  يزات كارگـاه  ي تجه ينه ها يجمع هز نجا  ينرو در ا  ياز ا . ت ندارد   ي اجازه فعال  يديواحد تول   يشگاهي

  . گردد يال برآورد ميون ريلي م450معادل 

   : ر خواهد بوديزات شامل موارد زين تجهيا

  اتوكالو آزمايشگاهي  •

  كوره تعيين درجه خشك شدن ورقه هاي پياز •

   گرم0,01ترازوي دقيق با دقت  •

 ميكروسكوپ  •

   HPLCدستگاه  •

  كلني كانتر  •

  يخچال  •

 محيطهاي كشت مختلف  •

 ميزهاي كار  •

  اي دستگاه استريل كننده شيشه •

  دستگاه توليد آب مقطر •

 دما سنج ديجيتال  •

 فشار سنج ديجيتال  •

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

  ليتر10فريزر آزمايشگاهي با ظرفيت  •
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  تاسيسات - 6

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

  از خشك يپ ديتولاز واحد ي مورد نيكي و مكانيكيسات الكتري تأس-22جدول شماره 

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

  برق  1
زات ي انشعاب و تجهيها نهي   هز400Wتوان  

  الزم
400 

  100  ديگ چدني با متعلقات جانبي  موتور خانه گرمايشي  2

  100  زات الزميه تجهي بار به همراه كل7فشار    فشردهيهوا  3

  100  -  آب  4

  100  ا انشعاب گازي و شامل تانك سوخت  سوخت  5

  50  وهيم خنك كردن انبار ي برا10000ت يظرف   يكولر آب  6

  20  -  تلفن و ارتباطات  7

8  
 و يشيسات گرمايتأس

  يشيسرما
-  70  

  اليون ريلي  م   940جمع كل       
  

  

  وسايل اداري و خدماتي - 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/  حمل و نقل درونوسائط - 8

  . ر دارد يه زيط نقلياز به وساي طرح نيباني و پشتيديات توليانجام عمل

  از طرحيه مورد ني نقلطي وسا– 23شماره جدول 

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

  130  يحمل و نقل مواد  عموم  1  سانيوانت ن  1

  130  رانياستفاده مد  1   پژويخودرو سوار  2
  اليون ريلي      م260جمع كل     

  

  برداري ل از بهرههاي قب 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 حاضر معادل  نشده درينيش بي پيها نهيهز

  .ال خواهد بود يون ريلي م 774,5
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   برآورد حداقل ظرفيت اقتصادي طرح-2-3-3

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

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

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

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

  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 ظرفيبنابرا. باشد يم

   انتظارلحاظ كردن حداقل سود مورد •

+ 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

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

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

  .دينما

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

 تـن   160 يت عمل ي درصد راندمان ، ظرف    80كه در صورت لحاظ كردن       شنهاد شده است  يپ  تن  200

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

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

ع يك روغن مااز خش يزان ده درصد مصرف پ    يالبته به م   باشد كه    ي تازه م  ازيپ طرح   يه مصرف يمواد اول 

  . ز مصرف خواهد شد ي نيخوراك

ب با توجه بر    يتن تر ي است كه بد   پنج حدود خاز خشك آماده طب   يپ تازه به نسبت     ازيپب مصرف   يضر

  .  باشد يدر سال ماز تازه يپ تن 800از به يدر سال ، ن  تن160د يتول يعملت يظرف

  .  د يردن خواهد گيكشور تاماز از داخل يه مورد نيمواد اولاز يكل ن

  :  مختلف كشور آمده است ياز تازه در استان هايد پيزان تولير ميدر جدول ز

  

   ك استانياز  در كشور  به تفكيد پي حجم تول-24  شمارهجدول

  استانها  فيرد    تن–د يمقدار تول
1380  1381  1382  1383  1384  

  385880  351061  381879  390938  406310   يجان غربيآذربا  1
  74528  41844  83579  66665  56816    يجان شرقيباآذر  2
  272751  260884  223440  228780  173343  اصفهان   3
  -  -  -  -  -  بل يارد  4
  12750  11948  10602  8796  3425  الم يا  5
  32752  30822  21006  18648  17271  كرمانشاه   6
  11045  10031  13520  19840  17540  بوشهر   7
  21572  22473  4777  9466  1117  تهران   8
  292  255  450  1450  668  ياريچهارمحال و بخت  9
  131854  123923  111750  112720  107063   يخراسان رضو  10
  58420  67416  53352  60664  84582  زنجان   11
  9741  7579  9347  10534  5184  سمنان   12
  137652  136577  123127  65142  59649  ستان و بلوچستان يس  13
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   ك استانياز  در كشور  به تفكيد پي حجم تول-24  شمارهجدول

  استانها  فيرد    تن–د يمقدار تول
1380  1381  1382  1383  1384  

  157372  153465  140783  156862  78516  فارس   14
  12947  12735  17149  11752  16931  كردستان   15
  2130  2923  21520  6600  4506  كرمان   16
  2741  2675  21780  13063  6660  راحمد يه و بويلويكهگ  17
  563  513  578  739  3898  الن يگ  18
  10752  10650  10542  15080  4580  لرستان   19
  4510  4493  7061  10704  17352  مازندران   20
  27100  25998  27000  29377  28007  يمركز  21
  117311  136326  93167  128196  106227  هرمزگان   22
  21745  22636  20655  16770   12665  زدي  23
  3051  3444  625  451  1705  همدان   24
  502  606  262  207  1091  قم   25
  11742  12692  8580  413  5454  ن يقزو  26
  6590  7124  5823  11102  17189   گلستان  27
  67350  61460  78042  42100  62747  رفت و كهنوجيمنطقه ج  28
  107429  104332  83418  91794  108802  خوزستان  29

  1717562  1626885  1573812  1528853  1419297  جمع كل

  

  هاي مواد اوليه مصرفي  برآورد قيمت)ب

 ي محـسوب مـ    يكشاورزدات  يتول از   لن محصو يا . د  يدف گر ي تازه تعر  ازيپ طرح ،    يديه تول يماده اول 

ـ  از تغ  ير محـصوالت كـشاورز    يمت آنها همانند سا   ين ق يبنابرا. گردند   ـ ار ز يرات بـس  يي  ي در سـالها   يادي

ـ  در هـر روز ن    يحت است كه    ين محصوالت طور  يمت ا يرات ق ييتغ.  باشد   يتلف برخوردار م  خم ـ ز تغي ر يي

 هـر   يبـرا در طول سال    مت  ي گذشته ، متوسط ق    يده از سوابق سالها   نجا با استفا  يد و لذا در ا    ي نما يدا م يپ

  . شده است ال برآورد ي ر2500لو يك
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   بررسي تحوالت اساسي در روند تأمين اقالم عمده مورد نياز در گذشته و آينده)ج

ـ  باشد كـه از كـشاورزان ته       يتازه م  ازيپ طرح   يه مصرف يماده اول  ـ تول .  گـردد    يه مـ  ي د محـصوالت   ي

 ير قابـل تـوجه    ي گردد و ساالنه مقاد    ي كشور محسوب م   ي نسب يت ها ي از مز  يكيدر كشور ما     يكشاورز

 درصد از محصوالت    20 حدود   دن مطابق آمار موجو   يهمچن.  گردد   يد م ين محصوالت در كشور تول    ياز ا 

ـ  از ا  ي رود كه بخش   ين م يع و از ب   ي كشور ضا  يدي تول يكشاورز ـ عات از طر  ين ضـا  ي  يجـاد واحـدها   يق ا ي

 تـوان گفـت     ين مواد م  ي ا ياز نقطه نظر تحوالت اساس    .  باشد   يقابل كاهش م   مشابه طرح حاضر     يفراور

ـ  در آن تغي مشكل اصـل ي گردد وليد مي در كشور تولياز طرح به حد كاف   ي مورد ن  ازيپكه   د يرات شـد يي

 بعـضا   مـت هـا   ين ق يا.  باشد   يت بازار م  يم و تثب  يستم تنظ ي از ناكارآمد بودن س    ي باشد كه ناش   ي م يمتيق

  .  سازد ي را مشكل ميسبز ي فرآوريريه پذي رود كه توجيآنچنان باال م
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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

  امكانات زيربنايي مورد نياز طرح -4

  هاي خاص دولتي حمايت -5

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

   بازارهاي فروش محصول-1

ـ   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         يدر بخش   .  محصوالت طرح باشد   يهابازار ـ  طـرح ، كل    يدي ه ي

 ي طـرح الزم مـ     ين محل اجرا  يبنابرا. باشد  يم غذا در سراسر كشور      بخخانوارها ، رستوران ها و مراكز ط      

ـ  جمع يتراكم و تعداد باال   ل  ير به دل  ي ز ي در استان ها   ي ول . كشور باشد    ي استان ها  يتواند تمام   در  ، ت  ي

   . قرار دارندت ياولو

   فارس ويخراسان رضو،  يجان شرقي آذربا، تهران ، اصفهان ، خوزستان ، گلستان ، مازندران 
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   بازار تأمين مواد اوليه-2

 مطابق جـدول    ين است ول  ي كشور قابل تام   ي استان ها  اكثركه   است   از تازه يپ طرح،   يه مصرف يماده اول 

ـ  ي، آذربا  هرمزگان ي استان ها   24شماره   ـ  ، س  ي ، خراسـان رضـو      فـارس  ،، اصـفهان     يجان غرب ستان و ي

ن از نظـر    يبنابرا.  باشند   ير استانها برخوردار م   ي به نسبت سا   يد باالتر يبلوچستان و خوزستان از حجم تول     

  .شنهاد گردندي طرح پيتوانند به عنوان محل اجرا ي مفوق الذكر ياستان هاه ين مواد اوليبازار تأم

  

  هاي ديگر طرح ات و نيازمندي احتياج-3

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

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

  .ارد به لحاظ انتخاب محل خاص وجود نديتياست 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    اشـاره   رهي

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

  . طرح وجود ندارديمحل اجرا

  

  تي حمايت هاي خاص دول-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
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 آن  ياجـرا  ي به نوع طرح نداشته بلكه تابع محل انتخاب شده بـرا           يها ارتباط   تين حما ي شود كه ا   يدولت

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

  .طرح وجود ندارد

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

  

   طرحي اجرايابي خالصه مكان – 25جدول شماره 

   طرحي اجرايشنهاديل پمح  يابي  مكانيارهايمع

   فروش محصوالتي با بازارهايهمجوار
  

 ، اصفهان و يجان غربيجان شرق ، آذرباي ، آذربامازندران ، گلستان
  فارس

  هين مواد اولي با بازار تأميهمجوار
 ، ي ، اصفهان ، فارس ، خراسان رضويجان غربيهرمزگان ، آذربا
  ستان و بلوچستان و خوزستانيس

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

  . رد يانجام گر يز ي تواند در استان هايم طرح ي، مكان اجرايشنهادي پيها  محليابيبا ارز

  ستان و بلوچستاني  س– يجان غربي آذر با–  فارس– هرمزگان – گلستان –اصفهان
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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-26جدول شماره 

   نفر-تعداد    الزميها تخصص

  1  مديريت

  2  كارشناس فني

  2  ي مال– يكارشناس ادار

  1  كارشناس فروش

  4  ين فنيتكنس

  4   ماهريكارگر فن

  15  ماهر مهي نيكارگر فن

  2  يكارمند ادار

  4   نگهبان- راننده – يمنش

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

  برآورد برق مورد نياز و چگونگي تأمين آن) الف

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

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

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

  .گردد يال برآورد ميون ريليم

  رد آب مورد نياز و چگونگي تأمين آن برآو)ب

 كاركنـان   يدني و آشـام   ي بهداشـت  يازهاين و   )ه  يمواد اول  ( ازهايپ يشستشودر طرح حاضر آب جهت      

ـ ظرفاز خواهد بود كـه بـا توجـه بـه            ي سبز مورد ن   ي فضا ياري آب ين برا يآن و همچن   ـ ت تول ي تعـداد  د و   ي

ـ ردد كه ا   گ ي متر مكعب برآورد م    2500انه  يكاركنان حجم مصرف سال    ـ ن م ي ـ زان آب از طر   ي ق شـبكه   ي

ـ لي م 100نه آن معـادل     ين است كه هز   ي طرح قابل تأم   ي محل اجرا  3ي شهرك صنعت  يكش  لوله ـ ون ر ي ال ي

  . برآورد شده است

   برآورد سوخت مصرفي مورد نياز و چگونگي تأمين آن)ج

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

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

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

                                                 
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتي پيشنهاد شده است 3
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ردار باشـد    برخـو  ي گاز شـهر   يكش   طرح از لوله   ي اجرا ي انتخاب شده برا   يي كه محل نها   ي در صورت  يول

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

باشـد كـه      ي آن مـ   يهـا   يكـش    و لوله  يتري ل 600,000ن آن كه شامل تانك سوخت       ينه تأم يگفت كه هز  

  . گردد يال برآورد ميون ريلي م100معادل 

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

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

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

  تي و ارتباطي الزم و چگونگي تأمين آن برآورد امكانات مخابرا)د

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

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

  . گردد يبرآورد مال يون ريلي م20نه آن معادل يوجود خواهد داشت كه هز

   برآورد امكانات زيربنايي مورد نياز)ه

  راه 

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

  هاي حامل مواد اوليه و محصول عبور و مرور كاميون 

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

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

  .نقليه الزم است در محل اجراي طرح وجود داشته باشد

  53 صفحه پياز خشك آماده طبخطرح توليد 

 



    

  شركت شهركهاي صنعتي استان گلستان

  مطالعات امكان سنجي مقدماتي
    طرح هاي صنعتي

  ن مشاور بهين انديشان راهبرمهندسي
  

  
  عبور و مرور كاركنان 

  

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

  . اجراي طرح داراي امكانات ارتباطي مناسب آن باشدالزم است محل

آهن، فرودگاه و بندر ساير امكانات مانند راه 

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

  .باشد نمي
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  يت هاي اقتصادي و بازرگاني وضعيت حما-8-3

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

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

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

   . دارد نوجود  يقابل قبول يرفه ات تعين محصول حماي اي توان گفت كه برايگر ميعبارت د

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

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

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

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

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

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

عرضـه  كمبـود   نده بازار كشور از     ي آ  يد كه در سال ها    ي آ ين بر م  يجه مطالعات انجام شده چن    ياز نت 

ـ گ جـه ين قابل نتيبنابرا. دا خواهد كرد    ي پ زيش ن ي هر ساله افزا   كمبودن  يبرخوردار بوده و ا     اسـت  يري

ـ توجو با توجه بر بازار داخـل         يط كنون ين محصول در شرا   يد ا ي تول يد برا ي جد يجاد واحدها يكه ا  ه ي

ـ ز مناسب است و كـشورمان در ا       ين محصول ن  ي ا يل صادرات يگر پتانس ي از طرف د   . باشد   ير م يپذ ن ي

ـ  طرح از نظـر بـازار ب       يريه پذ يتوجه بر آن توج    باشد و لذا با      ي م يت نسب ي مز يباب دارا   يشتر مـ  ي

ـ م محـصول تول   ياد آور شـو   يت مضاعف است كه     ي اهم ين موضوع از آن جهت دارا     يا . گردد    يدي

د و عرضه خواهد كرد     يار مرغوب را تول   ي باال محصوالت بس   يل استفاده از تكنولوژ   يطرح حاضر به دل   

 ي آن بـرا   ينيگزي جـا  ي برا ي احتمال قو  يبه بازار ، حت    توان گفت كه با ورود آن        يت م أو لذا به جر   

ن در  ي پـائ  يمحصوالت مشابه موجـود كـشور از تكنولـوژ        ( ز وجود دارد    ي ن يمحصوالت مشابه داخل  

  )ن تر شده است يت پائيد محصول با درجه مرغوبين امر سبب توليند كه اي نمايد استفاده ميتول

از خشك آماده طـبخ     يپ ديتولك واحد   ي يت اقتصاد يحداقل ظرف د گفت كه    ي با ت  ينظر ظرف نقطه  از  

 درصد رانـدمان ،     80د انتخاب شود كه با احتساب       يدر سال با    تن 200 بر اساس تكنولوژي منتخب   

 16255ه ثابـت معـادل      ي خواهد بود كه تحت آن حجم سـرما         تن در سال   160د  ي تول يت عمل يظرف

 انتخـاب شـده اسـت كـه     ي فوق طوريها يگذار هيت و حجم سرما  يال خواهد بود كه ظرف    يون ر يليم

گـذار    هيب سـرما  يز نـص  ي ن يدهد، سود معقول    ي خود را پوشش م    يها  نهيه هز ينكه كل يطرح عالوه بر ا   

  .خواهد نمود
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