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  :معرفی محصول ) 1

محصولی است غده اي، که در موقع برداشت بایستی ابتدا از داخـل خـاك خـارج شـود، و سـپس بـه       زمینی  سیب

وجود دارد که  زمینی سیبراي برداشت روشهاي متعددي ب. وسیله دست یا ماشین از روي زمین جمع آوري گردد

را مـی تـوان بـه    زمینـی   سـیب به طور کلی ماشینهاي برداشت . براي هر یک وسایل مختلفی را می توان به کار برد

  :سه دسته مهم زیر تقسیم بندي کرد

 کن دوارزمینی  سیب -1

 کن با زنجیر نقالهزمینی  سیب -2

 ماشین برداشت کامل سیب زمینی -3

کـن دوار یـا   زمینـی   سـیب اشته باشد و سطح زیر کشت نیـز کـم باشـد،    در صورتیکه کارگر به اندازه کافی وجود د

در صـورتی  . کن با زنجیر نقاله را می توان براي خارج کردن محصول از داخل خاك زمین به کـار بـرد  زمینی  سیب

که سطح زیر کشت زیاد باشد و نیروي انسانی هم به اندازه کافی وجـود نداشـته باشـد از ماشـین برداشـت کامـل       

  .استفاده می گرددزمینی  سیب

  :کن دوارزمینی  سیب

کن دوار وجود دارد که معموال براي استفاده در شرایط مختلف یاخته می شـوند، نـوع   زمینی  سیبانوع مختلفی از 

زمینـی   سـیب در واقـع ایـن نـوع    . معموال شرایط را مشخص می نماید شود میکاشته زمینی  سیبخاکی که در آن 

کن می تواند از نوع کششی، چرخ گـرد یـا از   زمینی  سیباین نوع . اکهاي نرم مناسب استکن براي استفاده در خ

نوع سوار بیشتر از نوع کششی مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا خاصیت مـانور  . نوع سوار محور تواندهی گرد باشد

   .دهی و کار راحت با آن و حرکت توسط قدرت تراکتور مناسب تر است
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تیغه، انگشتیهاي دوار، چـرخ تنظـیم عمـق و ارتفـاع، دیسـک      : کن دوار عبارتند اززمینی  سیبیک قسمتهاي مهم 

  .خاشاك

تیغه صفحه اي مثلثی شکل است که عرض آن تقریبا به اندازه عرض ردیف کاشت بوده و در موقع حرکت ماشـین  

انگشـتی هـاي   . باال مـی آورد  کرده و تا حدوديها را سست زمینی  سیبها رفته و خاك حاوي زمینی  سیببه زیر 

را بـه بیـرون   زمینـی   سـیب به صورت شعاعی قرار گرفته و به طور عمودي به زمین برخورد کرده و غده هـاي   دوار

  . پرتاپ می کند

  :کن با زنجیر نقالهزمینی  سیب

د این دستگاه یک ماشین برداشت است که در مناطق مختلف به خصوص مناطقی که داراي بافت سـنگین نیسـتن  

کن پـس از برداشـت سـیب زمینـی، محصـول را در یـک ردیـف        زمینی  سیباین نوع . مورد استفاده قرار می گیرد

کـن بـا زنجیـر    زمینی  سیب. باریک در مزرعه قرار می دهد که موجب آسانتر شدن بجمع آوري محصول می گردد

یمه سوار و سـوار کـه صـرفنظر از از    کنهاي کششی، نزمینی  سیب: نوع محتلف وجود دارد که عبارتند از 3نقاله در 

کنهـا ممکـن اسـت یـک یـا دو      زمینـی   سیباین نوع . این اختالفها، همه آنها اساسا طبق یک منطق کار می کنند

  . ردیفه باشند
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تیغه، نقالـه هـا، جعبـه دنـده، کـالچ ایمنـی، چـرخ        : عبارتند ازکن با زنجیر نقاله زمینی  سیبقسمتهاي عمده یک 

  .تنظیم عمق حمل و نقل، چرخ

تعداد تیغه ها ممکن است یک عدد بوده یـا اینکـه دو یـا چنـد تیغـه در کنـار یکـدیگر قـرار داده شـده باشـند و           

کنهـاي  زمینـی   سـیب هماننـد  . کنهاي دوار بوده لیکن اندازه آنها بزرگتر استزمینی  سیبمشخصات تیغه ها شبیه 

رفتـه و در زیـر و وسـط ردیـف     زمینـی   سـیب ن تـرین  دوار بایستی ماشین را طوري هدایت کرد کـه بـه زیـر پـائی    

عـدد مـی باشـند و توسـط محـور       2یـا   1و بـه تعـداد   نقاله ها معموال زنجیري بـوده  . ها حرکت نماید زمینی سیب

این زنجیرها از میله هاي مسـتقیم و گـرد فـوالدي    . تواندهی تراکتور و به کمک جهبه دنده به حرکت در می آیند

فاصله میله هاي گرد از یکدیگر بـه انـدازه اي   . یکدیگر متصل شده و تشکیل زنجیر داده اند تشکیل شده اند که به

  .ها جلوگیري نمایدزمینی  سیباست که خاك بتواند از میان آنها عبور کرده و بر روي زمین بریزد، ولی از سقوط 

نقالـه  . شـود  مـی نجیر نقاله هـدایت  در این دستگاه خاك توسط تیه یا تیغه ها کنده شده و باال می آید و به روي ز

د و از جـدا مـی کنـ   زمینی  سیبضمن تکان خوردن خاك را از  ،به عقب دستگاهزمینی  سیبضمن هدایت خاك و 

  .پشت یا پهلو به صورت نواري باریک بر روي زمین می ریزد
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  :ماشین کامل برداشت سیب زمینی

ها را بـه طـور   زمینی  سیباله را طوري طراحی نمود که کن با زنجیر نقزمینی  سیباگر بتوان دستگاهی مانند یک 

هـا مجـددا روي   زمینـی   سـیب کامل از زیر خاك درآورده و آنها را از خاك جدا نماید، عاقالنه به نظر نمی رسد که 

راه حل منطقی این است که وسـیله برداشـت کننـده طـوري     . خاك ریخته شوند و بعدا با دست جمع آوري شوند

ها را داخل یک مخزن ریخته و آنها را کیسه کرد یـا بـه داخـل تریلـی منتقـل      زمینی  سیبتوان بطراحی شود که 

اعمـل ذکـر شـده فـوق دقیقـا در یـک ماشـین کامـل برداشـت          . نمود و از ریختن آنها به روي زمین اجتناب نمود

  . انجام می گیردزمینی  سیب

  
و در نتیجه کاهش خاصـیت انبـار داري   زمینی  بسیآنچه در تماماي سه دستگاه فوق مهم است عدم آسیب دیدن 

براي این منظور تنظیم مناسب شدت تکان دادن و سرعت نقاله، موجب باقی مانـدن مقـداري خـاك بـر     . آن است

از روي دسـتگاه  زمینـی   سـیب ضمنا ارتفاع افتادن . روي نقاله شده و در نتیجه میزان آسیب را به حداقل می رساند

  .بیشتر باشد سانتی متر نباید 15از 
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 :نام و کد محصول )1-1

تولید ماشـین آالت کشـاورزي و جنگلبـانی    که به  2921با کد  3.1کد بین المللی آیسیک  درزمینی  کمباین سیب

 از چهار رقم تشکیل شده که مشخص کننده طبقه صنعت ISIC کدهاي بین المللی .شود میتعلق دارد شناخته 

چهار رقم هـم  . صنعت استطبقه  و نشانگر گروهبعدي رقم  دوانگر بخش و دو رقم سمت چپ، نش. مورد نظر است

شـامل  (چهار رقم اول . کمک می کند توسط کشور به رقمهاي قبلی اضافه می شود که به شناسایی دقیق محصول

 بـراي تعیـین چهـار رقـم دوم نیـز     . امعیت الزم برخوردار اسـت ج بین المللی دارد و از ءمنشا) بخش، گروه و طبقه

اقدام مـی  ) محصول(هشت رقمی  معادن وجود دارد که نسبت به تهیه کدهاي جدیدو  اي در وزارت صنایع کمیته

  .شده استتعریف  29211336رقمی  8با کد آیسیک زمینی  کمباین سیب. دکن

   

  :شماره تعرفه گمرکی) 1-2

مربوط بـه   84335320ه گمرکی تعرف 1387طبق اطالعات موجود در کتاب مقررات صادرات و واردات ایران سال 

  .باشد می) Potato Harvester(زمینی  کمباین سیب

 

  :شرایط واردات  )1-3

 : شوند کاالهاي صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم میطبق قانون مقرارت صادرات و واردات ایران 

  .کسب مجوز ندارد که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کاالیی است: کاالي مجاز -1

  . کاالیی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است: کاالي مشروط -2

بـه اعتبـار خریـد و فـروش یـا      (کاالیی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسـالم  : کاالي ممنوع -3

  . و یا بموجب قانون ممنوع گردد) مصرف
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واردات ایـن کـاال   ، کامل ضـوابط با رعایت  .باشد می 1جزء گروه  84335320 با تعرفه گمرکیزمینی  کمباین سیب

 توسـعه  سـوم  برنامـه  قـانون  از مـوادي  اصـالح  قـانون ) 2( ادهمـ  طبـق  این ماده که ایهپ حقوقبال مانع است و نیز 

 اعانو کاال، سفارش ثبت حق مالیات، گمرکی، حقوق شامل ایران، اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

 بـه . شـود  مـی  تعیـین  کاالها گمرکی ارزش% 4 معادل، باشد می وارداتی کاالهاي از وجوه دریافتی سایر و عوارض

 ورودي حقـوق  می شود، تعیین وزیران هیات توسط مربوطه قوانین طبق که بازرگانی سود و این دریافتی مجموع

% 4 شـود  مـی جـدول ذیـل مالحظـه     همانگونـه کـه در   84335320تعرفـه   بـراي  ورودي قوقح. شود اطالق می

 .باشد می

  

 زمینی  کمباین سیب یتعرفه گمرک)  1-1 جدول

 شماره تعرفه نام کاال حقوق ورودي SUQ مالحظات

 U 4 84335320 زمینی  کمباین سیب 

  

  :بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی)1-4

شـماره   شـود  مـی د و تحقیقـات صـنعتی ایـران تعیـین     استاندارد ملی براي تولید هر ماده توسط موسسه اسـتاندار 

استانداردهاي تدوین شده براي ماشـین آالت  تدوین نشده است، زمینی  کمباین سیبمستقل جهت  استاندارد ملی

  :کشاورزي و بخصوص کمباین سیب زمینی در سایر کشورها به شرح زیر است

1- BS 4026:Part 3:1969  :ماشینهاي برداشـت  . اشینهاي برداشتمشخصات مربوط به اجزاء ارتباطی م

 .سیب زمینی بخصوص بلند کننده اصلی کمباینهاي اصلی سیب زمینی

2- BS 4026-1:1966  :         ماشینهاي بلند کننـده و برداشـت کننـده سـیب زمینـی و نقالـه اصـلی بـر روي

 .کمباین کامل سیب زمینی
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  :قیمت تولید داخلی و جهانی محصول)1-5

  :قیمت در ایران §
) کیلـوگرم  150وزن متوسط هر دستگاه ساده (زمینی  کمباین سیبقیمت ریالی یک تغییرات  روند 1-1 در نمودار

در زمینـی   کمباین سـیب قیمت وارداتی یک  شود میمالحظه  همانگونه که .ارائه شده است 1387تا  1380از سال 

ایـن گـروه   واردات بـه  جـه  بـا تو رونـد تغییـرات قیمـت    در بررسـی   .باشـد  مـی ریال  میلیون 30 ددر حدو 86سال 

مورد بررسی قرار گرفت که مالحظـه   1387تا  1380، روند تغییرات قیمت از سال از کشورهاي اروپاییمحصوالت 

 .باشـد  مـی  صـعودي و به صورت   55%در حدود آن قیمت سالیانه  تغییرمتوسط  بوده وصعودي ، این روند شود می

ر منبع واردات از کشورهاي اروپاي غربـی بـه کشـور بـالروس     مربوط به تغیی 1387در سال کاهش قیمت محصول 

وارد شـده از  هاي  دستگاهضمنا قابل ذکر است که اکثر  .، که بالتبع قیمت محصول بسیار افت خواهد نمودباشد می

کامـل بـوده کـه ایـن     زمینـی   سـیب کشورهاي اروپاي غربی نظیر آلمان، فرانسه، هلند و انگلیس از نوع کمباینهاي 

  .بر قیمت دستگاه نیز تاثیر خواهد گذاشتموضع 

  
کمبـاین  قیمـت ارزي یـک    3-1و جـدول   2-1 در نمـودار زمینی  کمباین سیبجهت بررسی قیمت ارزي وارداتی 

رونـد تغییـرات    شـود  میهمانگونه که در نمودار مالحظه . شده است ارائه 1387تا  1380هاي  سالدر زمینی  سیب

داشـته  رشـد  % 13 سبت به سال قبـل نهر سال بوده و به صورت متوسط  صعودياراي روند ، ددورهیمتها در این ق
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از  1381افـزایش بـاالي حجـم واردات محصـول در سـال      مربوط بـه   1382الی  1380هاي  سالروند نزولی  .است

مربـوط بـه واردات تعـدادي     1382و در نتیجه کاهش قیمت خرید به علت خرید باال بوده و در سال  کشور فرانسه

کشـورهاي  هـاي   دسـتگاه که بالتبع محصوالت وارداتی قیمت کمتـري نسـبت بـه     باشد میدستگاه از کشور ترکیه 

مربوط به تغییر منبع تامین از کشورهاي اروپاي غربی بـه کشـور   نیز روند نزولی  1387در سال . اروپاي غربی دارد

   .باشد میبالروس 

  
  

  زمینی  کمباین سیب کی یالیو ر )دالر( يارز متیق) 2-1جدول
 سال

 تغییرات قیمت قیمت هر دستگاه کمباین سیب زمینی
 )دالري(ارزي  ریالی )دالر(ارزي  ریالی

1380 5,214,249 2,971     
1381 15,051,669 1,900 189% -36% 
1382 4,212,443 532 -72% -72% 
1383 6,334,221 745 50% 40% 
1384 14,394,769 1,599 127% 115% 
1385 -  -  -  -  
1386 31,364,218 3,375 118% 111% 
1387 5,514,175 597 -82% -82% 
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بـه طـور   ، شـود  مـی همـانطور کـه مشـاهده    . است هشد ارائه  3-1در نمودار  87تا  81نرخ ارز نیز از سال تغییرات 

  .رشد داشته است% 3.1در حدود نرخ ارز، ال گذشته هر سال نسبت به سمتوسط 

  
  

  :قیمت جهانی محصول §
صـادراتی از کشـورهاي مختلـف    زمینـی   کمبـاین سـیب  قیمت یـک   شود میمالحظه  3-1 همانگونه که در جدول

ط قیمـت جهـانی در   متوسـ  شـود  میهمانگونه که در جدول مالحظه  .نشان داده شده است 2008جهان در سال 

 344 با قیمـت  صربستانکشور وط به بمر 2008ترین قیمت در سال  ارزان. باشد میدالر  1445 حدود 2008سال 

  .باشد میدالر  3721 قیمتبا  کشور لتونیدالر و گرانترین قیمت مربوط به 

ارائـه  زیـر  مودارهـاي  جـدول و ن مختلف در در مناطق  گذشتههاي  سالدر زمینی  کمباین سیبروند تغییر قیمت  

هر سـال نسـبت   قیمت کمباین سیب زمینی  2008تا  2005از سال ) 5-1نمودار ( یشمال يکایدر امر .شده است

بـه  ) 6-1نمـودار  ( 2008تـا   2000از سـال  است، این موضوع در اروپاي غربی  رشد داشته% 25.2به سال گذشته 

تغییـرات قیمـت   رونـد  کشـورهاي اروپـاي شـرقی    ر د .اسـت  بوده% 9 طور متوسط هر سال نسبت به سال گذشته

شـود، میـزان رشـد     ارائه شده است، همانطور که مشـاهده مـی   7-1کمباین سیب زمینی در این منطقه در نمودار 

  .باشد می% 15.2قیمت این دستگاه در این منطقه، ساالنه حدود 
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  )دالر( 2008تلف جهان در سال مخ يدر کشورهازمینی  سیبکمباین دستگاه  کی یصادرات متیق )3-1 جدول

 )دالر(قیمت  کشور )دالر(قیمت  کشور

 1,750 آفریقاي جنوبی 3,721 لتونی

 1,728 پرتغال 3,189 دانمارك

 1,695 تایلند 2,694 جمهوري چک

 1,587 روسیه 2,396 آلمان

 1,498 اطریش 2,317 مولداوي

 1,382 اوکراین 2,281 سوئد

 1,270 لیتونی 2,245 نروژ

 1,235 انگلیس 2,199 ایرلند

 1,159 فنالند EU-271  2,117کشورهاي گروه 

 1,151 لهستان 1,832 ژاپن

 1,092 کراوسی 1,829 بلژیک

 1,000 اسلونی 1,775 ایتالیا

 757 بالروس 1,758 هند

 742 ترکیه 1,751 مالزي

 655 برزیل 1,750 مکزیک

 624 نیوزیلند 1,750 استرالیا

 598 مانیرو 1,750 چین

 489 سوئیس 1,750 فرانسه

 441 سایر کشورهاي آسیا 1,750 ایاالت متحده آمریکا

 344 صربستان 1,750 هلند

   1,750 کانادا
  
  

 
 

                                                   
 ش،یاطـر  ونـان، یفنالند، فرانسه، آلمان،  ،یچک، دانمارك، استون يبلغارستان، قبرس، جمهور ک،یبلژ ش،یاطرشامل کشورهاي  1
  .یو لتون سیسوئد، انگل ا،یاسپان ،یاسلون ،یاسلواک ،یلوگزامبورگ، مالتا، هلند، لهستان، پرتغال، رومان ،یتوانیل ا،یتالیا رلند،یا
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  :موارد مصرف و کاربرد )1-6

برترین بخشهاي تولید سیب زمینی برداشـت آن اسـت، بـا اسـتفاده از      با توجه به اینکه یکی از سخت ترین و زمان

محصـول  کمباین سیب زمینی می توان سهولت و سرعت برداشت محصول را افزایش و درنتیجه قیمت تمام شـده  

گـردد کـه    کر است که کاهش هزینه بهینه در زمانی حاصـل مـی  الزم به ذ .کاهش داد نهایی، یعنی سیب زمینی را

  .سایر بخشهاي تولید سیب زمینی نیز به صورت مکانیزه انجام بپذیرد

  

  :بررسی کاالهاي جایگزین  )1-7

کمباین سیب زمینی دستگاهی است که به صورت اختصاصی جهت برداشت غده هاي سیب زمینی طراحی شـده  

  .ندارد است و کاالي جایگزین دیگري

  :اهمیت استراتژیک کاال)1-8

کمباین سیب زمینی را نمی توان جزء کاالهاي استراتژیک در نظر گرفت، زیرا این دستگاه عالوه بر سادگی تولیـد،  

لـیکن در صـورتی کـه کلیـه مباحـث      . قابل تولیـد اسـت  در داخل کشور  تکنولوژي پیچیده اي نداشته و به راحتی

بـه  مـردم   ییدر سبد غـذا  ینیزم بیس ینیگزیبه امکان جاکانیزه گردد، با توجه به مربوط به تولید سیب زمینی م

مـی تـوان   تمام شـده آن   متیو کاهش ق دیتول شیافزا ، باجامعه ییغذاو در نتیجه افزایش امنیت  نان و برنج يجا

یب زمینـی بـا   برداشـت سـ  الزم به ذکـر اسـت کـه    . سطح دسترسی افراد جامعه را به این ماده غذایی افزایش داد

درنتیجـه بـازدهی را افـزایش مـی     برابر شـده و   10کمباین سیب زمینی سبب افزایش سرعت برداشت محصول تا 

  . دهد
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  :کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول)1-9

  :کشورهاي تولید کننده §
ارائـه   2008سـال   ها درو ظرفیت تولید آنزمینی  کمباین سیبلیست کشورهاي عمده تولید کننده  5-1 در جدول

کمبـاین  بزرگترین تولیـد کننـده    دستگاه، 111000با ظرفیت تولید  آلمانکه مشخص است انگونه مه .شده است

بلژیک، ایـاالت متحـده   ن آپس از . از ظرفیت تولید جهانی را در اختیار دارد% 45.4به شمار می رود و زمینی  سیب

 کشـورهاي آسـیایی نیـز    نبـی  در. می باشـند  دستگاهین تولیدکنندگان این بزرگترآمریکا، ایتالیا، لهستان و فرانسه 

بـه شـمار    بزرگتـرین تولیدکننـدگان آسـیایی   دسـتگاه   100و  175، 241تولیـد   هايبا ظرفیت چینژاپن، ترکیه و 

  .دنرو می

   2008زمینی و ظرفیت تولید آنها در سال  کشورهاي عمده تولید کننده کمباین سیب) 5-1جدول
 )تعداد(ولید ت کشور
 111,640 آلمان

 89,198 اتحادیه اروپاکشورهاي 
 21,730 بلژیک

 8,150 ایاالت متحده آمریکا
 4,363 ایتالیا
 1,864 لهستان
 1,453 فرانسه
 984 بالروس
 742 انگلیس
 643 سوئیس

  

و نمـودار   6-1جـدول  در همچنـین  . می دهـد ارائه را سهم هر کشور از ظرفیت تولید جهانی محصول  8-1نمودار 

اروپـاي  و آمریکاي شمالی  ،اروپاي غربی .گردد می مشاهدهتوزیع ظرفیت هاي تولید در مناطق مختلف جهان  1-9

بـاالترین ظرفیـت را در منـاطق مختلـف      ،ظرفیت تولید جهانی از درصد 2.1و  3.5و  93.9هر کدام با سهم  شرقی



٢٠  

 .دنمـی باشـ  زمینـی   کمباین سیبتولید کننده  و قزاقستان ترکیه روسیه، ،کشورهاي همسایه ایراندر  .جهان دارند

  .دنباشدر سال می  دستگاه 59و  175، 279داراي ظرفیت تولید ها به ترتیب این کشور

   

 

  
  

  زمینی  کمباین سیب دیتولسهم هر یک از مناطق جهان در ) 6-1 جدول
  

 )تعداد(ظرفیت تولید  منطقه
 230,916 روپاي غربیا

 8,472 آمریکا
 5,099 اروپاي شرقی
 1,327 آسیا و آفریقا
 115 اقیانوسیه
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  :کشورهاي مصرف کننده §
نشـان داده شـده    2008بـا میـزان مصـرف در سـال     زمینی  کمباین سیبکشورهاي مصرف کننده  8-1 در جدول

، سروسـیه، فرانسـه، انگلـیس، اوکـراین، چـین، کانـادا، بـالرو        شـود  میوق مشاهده همانگونه که در جدول ف .است

ي ذکـر شـده در   باالترین میزان مصرف را دارا می باشند و مجمـوع مصـرف کشـورها    به ترتیب ...ترکیه، استرالیا و 

 .مصرف جهانی باالتر است % 93از  جدول

  2008 مصرف در سال زانیبا مزمینی  کمباین سیبمصرف کننده  يکشورها) 8-1 جدول
  

 )تعداد(مصرف  منطقه/کشور )تعداد(مصرف  منطقه/کشور
 1,840 سوئیس 47,405 روسیه
 1,670 کرواسی 16,161 فرانسه
 1,642 سوئد 10,505 انگلیس
 1,353 لیتوانی 10,378 اوکراین
 1,280 آفریقاي جنوبی 9,257 چین
 1,217 فنالند 5,310 کانادا
 1,199 داويمول 5,229 بالروس
 929 آرژانتین 4,529 ترکیه
 867 قزاقستان 3,631 استرالیا

 826 ایاالت متحده آمریکا 3,148 کشورهاي اتحادیه اروپا
 818 بلغارستان 2,759 چک

  144,061 جمع کل جهان 2,478 اطریش



٢٣  

  
همانگونـه  . شـود  میمشاهده زیر  جهان در جدول در مناطق مختلفزمینی  کمباین سیبهمچنین وضعیت مصرف 

ـ منـاطق دنیـا دار   مصـرف را در  بـاالترین سـطح   اروپاي شرقی و غربیمی بینیم  که همچنـین مصـرف منطقـه     .دن

  . باشد میکل مصرف جهانی % 3.3معادل دستگاه و  4700 حدود 2008سال در خاورمیانه 

  2008در سال  مختلف جهان در مناطقزمینی  کمباین سیبوضعیت مصرف )  9-1جدول 
 مصرف  تعداد منطقه

 39,975 اروپاي غربی
 6,184 آمریکاي شمالی
 74,941 اروپاي شرقی

 15,527 آسیا
 3,946 اقیانوسیه
 2,166 آفریقا

 1,322 آمریکاي جنوبی
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  2012پیش بینی مصرف در سال  §
پـیش   2012در سـال   .ارائه شـده اسـت   2012طق مختلف جهان در سال پیش بینی مصرف منا 10-1 در جدول

پـیش بینـی    2008در مقایسـه بـا سـال     کـه  ،برسـد  هزار دسـتگاه  251 که مصرف جهانی به حدود شود میبینی 

آفریقـا، اقیانوسـیه و آمریکـاي    مربـوط بـه   مصـرف  ش یبیشـترین افـزا   .افزایش یابـد  %74.3مصرف جهانی، شود می

برسـد کـه نسـبت    دستگاه  7990 که مصرف به شود میهمچنین در خاور میانه پیش بینی  .ستا مرکزي و جنوبی

 .افزایش می یابد % 70حدود  2008به سال 

 

  2012مصرف مناطق مختلف جهان در سال  ینیب شیپ) 10-1 جدول
 2008افزایش مصرف نسبت به سال  )تعداد( 2012مصرف در  منطقه

 %5.4 42,137 اروپاي غربی

 %25.4 7,755 کاي شمالیآمری

 %50.2 112,583 اروپاي شرقی

 %309.0 63,508 آسیا

 %238.0 13,339 اقیانوسیه

 %259.7 7,792 آفریقا

 %197.7 3,935 آمریکاي مرکزي و جنوبی

 %74.3 251,048 جمع کل
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  :شرایط صادرات) 1-10

جزء کاالهـاي مجـاز    84335320با شماره تعرفه ، این کاال 1387طبق قانون مقرارت صادرات و واردات ایران سال 

و درصورتی کـه کـاالي تولیـدي از     باشد میو بدون هیچگونه شرایط خاص امکان صادرات را دارا  باشد می) 1گروه(

  .استانداردهاي الزم برخوردار بوده و قابل رقابت با قیمت جهانی این محصول باشد صادرات آن میسر خواهد بود
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  تقاضا وضعیت عرضه و) 2

  :واحدهاي تولیدي فعال )1- 2

صنعتی در زمینـه تولیـد   واحد فعال  آمار وزارت صنایع و معادن رسانی و اطالع آمار دفتر طبق اطالعات اخذ شده از

  :باشد می به شرح زیر دستگاه 2318با ظرفیت کل  زمینی کمباین سیب

 در داخل کشورفعال لبست واحدهاي تولیدي ) 1-2جدول

 شماره جواز تاریخ جواز ظرفیت تلفن کارگاه شهر استان دنام واح ردیف

1 
 -   صفاهان   کشت   یدك

  شرکت
  اصفهان

   نجف
 آباد

03322232626 40 19/3/1381 1121 

2 
سید  -   سبط روضاتی

 جعفروحسن ونفیسه ونسیمه
 7012 26/9/1377 400 231114  اصفهان  اصفهان

 5668 11/7/1380 20 09131710225  فریدن  اصفهان محمد -   دارانی  رحیمی 3

  ایالم  ایالم علمداد فورج 4
09123780091-

2233323 
400 19/4/1386 122/6373 

5 
تولیدادوات کشاورزي فدك 

 فرادنبه
  چهارمحال
  بختیاري

 1347 19/10/1383 10 4120- 0382452  بروجن

 کرامت رییسی وانانی 6
  چهارمحال
  بختیاري

 11571 22/7/1387 60 09131833556 شهرکرد

 19954 25/4/1386 200 6652360 مشهد رضوي  خراسان پور  حسین  اکبربهنام 7

 22799 14/11/1385 80 6239144  چناران رضوي  خراسان سلیمان قربانی اول 8

 188866 25/12/1379 118 7273019  زنجان  زنجان  زنجان   کشت  مهران 9

 4877 24/5/1375 50 25979 هرودشا  سمنان شاهرود کشت  جهان 10

 767 26/2/1374 40   بهار  همدان  صفر و جعفر خاوري 11

 117 20/1/1371 800 2664166-0811  همدان  همدان  فلزکارهمدان 12

 1833 4/4/1386 100 4542799-0812 بهار  همدان منصور جهانشاه 13
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لیـد  در زمینه تو) 13و  7بجز ردیف (این شرکتها  کثراسال گذشته  3و تماسهاي صورت گرفته در طبق تحقیقات 

فعال بوده و صرفا به امر خدمات پس از فروش دستگاههاي تولیـد شـده اشـتغال    دستگاه کمباین سیب زمینی غیر

  .باشد میدستگاه در سال  40لذا حجم تولید فعلی این واحدها حدودا .  دارند
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  بررسی وضعیت طرحهاي جدید )2- 2

نام واحدهاي داراي مجوز جهت تولید کمباین سیب زمینـی کـه هنـوز تکمیـل     اطالعات مربوط به  2-2 در جدول

شـرکت   19بـه   طبـق جـدول   .رسانی وزارت صنایع ارائه شـده اسـت   و اطالع آمار مطابق با اطالعات دفتراند،  نشده

 بـرآورد  ي واحدهاي در دست اجـرا انداز راهبا  .اند واحد داراي پیشرفت فیزیکی بوده 6 تنهاجواز تولید داده شده که 

  .برسد دستگاه 3205به فیت تولید شود که ظر می

  واحدهاي در دست) 2-2جدول 

یف
رد

 

 ظرفیت تلفن شهر استان نام واحد
تاریخ 
 جواز

شماره 
 جواز

وضعیت 
 پیشرفت

 بهزادعظیمی سقین سرا 1
  آذربایجان
  شرقی

 0 27044 1/8/85 50 423322-0432 آباد  بستان

 0 125/14344 14/8/87 15 8846084- 0451  اردبیل  اردبیل نی عدل نوآوري اردبیلتعاو 2
 10 12255/37 24/9/83 75 0718- 451- 0914  اردبیل  اردبیل علی شیر زاده 3
 25 1521.3 11/4/81 20 7711756- 0451  اردبیل  اردبیل  ناصر عبداللهی 4

  اصفهان محسن-شمس 5
شاهین 
 شهرومیمه

2668588 20 14/10/83 30496 0 

6 
حسین و  و جعفر- سبط روضاتی

 سیده نفیسه سیده و نسیمه
 27 18301 31/4/85 200 09133131252  اصفهان  اصفهان

7 
  کشاورزي   تولیدادوات 410  تعاونی

 خانمیرزا
  چهارمحال
  بختیاري

 20 4811 15/5/80 75 0 لردگان

  بهادر فرامرزي 8
  چهارمحال
  بختیاري

 50 4739 13/5/80 50 2134-0382552 لردگان

 حسن حسن زاده 9
  خراسان
 رضوي

   تربت
  حیدریه

05323373421 10 22/3/85 434 0 

 0 12435 1/11/80 24    قروه  کردستان  وکامبیززارعی  ماشااهللا 10
 0 7238 4/3/85 20 533692-0872  قروه  کردستان ادوات کشاورزي مخترعان 2084تعاونی 11
 0 4/135793 27/3/85 60 0342316970  جیرفت  کرمان ي ساالري امیريمهد 12
 0 8727 20/5/84 50 08623443244  اراك  مرکزي حسین حیدري 13
 0 16315 8/12/83 35 4225133-0812  همدان  همدان علی اکبر واالیی  صفا 14
 0 29195 1/11/82 60 4223011-0812  همدان  همدان مهدي بهمنی قدس 15
 0 49267 19/5/85 30 4222376-0812 بهار  همدان میرزآقا نصرتی موفق 16

17 
تعاونی تولیدات کشاورزي و 

 صنعتی میثاق همدان
 0 55947 5/9/85 20 7223213-0812  همدان  همدان

 0 36354 4/12/84 25 4542726-0812 بهار  همدان اباذر غفاري درویش زاده 18
 50 60736 8/12/85 48 09183113812 بهار  همدان سترمقاوم ساز بناي عدالت گ 19

  



٣٠  

  :بررسی روند واردات محصول) 3- 2

کمبـاین  سـاله واردات   7بررسی روند  .ارائه شده است 87تا  77از سال زمینی  کمباین سیبواردات  1-2 در نمودار

ال نسـبت بـه سـال    هـر سـ  زمینـی   کمبـاین سـیب  در ایران نشان می دهد که به طور متوسط واردات زمینی  سیب

سـطح زیـر کشـت     مربوط به کـاهش  83نزول واردات در دوره بعد از سال  .رشد داشته است% 190 گذشته حدود

هاي پیش آمـده در کشـور و تولیـد محصـول جـایگزین در صـنایع داخلـی         سیب زمینی کشور به علت خشکسالی

  .باشد می

  
  

امـارات متحـده   فرانسـه، آلمـان و    ایتالیـا،  از کشـورهاي زمینـی   کمباین سیبین واردات عمده تر 87تا  80از سال 

بـه تفکیـک    87تـا   80از سـال  زمینـی   کمبـاین سـیب  میـزان واردات   3-2 در جـدول  .ورت گرفته اسـت ص عربی

  .هاي صادرکننده نشان داده شده استکشور



٣١  

  1387تا  1377مختلف از سال  کننده ي صادراز کشورهازمینی  کمباین سیبروند واردات ) 3-2 جدول

 کشور طرف معامله
 جمع سال

1376 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1386 1387 

 552 0 0 123 429 0 0 0 0 0 ایتالیا
 237 0 0 101 107 0 0 29 0 0 آلمان
 218 0 0 0 0 0 183 0 0 35 فرانسه

 139 0 0 0 9 0 0 0 0 130 امارات متحده عربی
 113 0 49 27 37 0 0 0 0 0 تانانگلس
 59 0 0 29 0 31 0 0 0 0 هلند
 35 0 0 8 0 27 0 0 0 0 ترکیه
 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 بالروس

  
  
  



٣٢  

  :بررسی روند مصرف)4- 2

لـذا مصـرف    ،گردد میتأمین و تولید داخلی  در ایران از طریق وارداتزمینی  کمباین سیببا توجه به اینکه مصرف 

ن آحاصل جمع حجم تولید و واردات ایـن مـاده منهـاي صـادرات     توان برابر با ایران را می در نی زمی کمباین سیب

بـوده و بـه    نزولـی مصرف هر سال نسبت به سال گذشته  بینیم تغییر همانگونه که در جدول زیر می .در نظر گرفت

علت کاهش مصـرف کمبـاین سـیب زمینـی وقـوع خشکسـالیهاي چنـد سـال          .داشته است نزول %8 طور متوسط

  .گذشته و کاهش سطح زیر کشت سیب زمینی می باشد

  تعدادبر حسب  87تا  80از سال زمینی  کمباین سیبروند مصرف، واردات و صادرات )4-2 جدول
  1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1391 

 29 6 49 0  288 582 57 183 29 واردات
 0  0  0  0  0  0 3 0  12 صادرات
   41 44 101 230 12 18 196 37 144 تولید
 71 50 150 230 300 600 250 220 162 مصرف

  
 

  
  



٣٣  

الزم به ذکر است در صورت تحقق بارش مناسب و بهبود وضعیت مزارع و برنامه ریزي مناسـب بـراي صـادرات بـه     

توان باالي تولید داخل این محصول، امکان افزایش حجـم تولیـد ایـن محصـول در     جه به ي همسایه، با توکشورها

بـه بـیش از    1391ر سال دزمینی  کمباین سیبکه مصرف  شود میپیش بینی با این حال . حجم وسیع وجود دارد

  .برسددستگاه  71



٣٤  

  :بررسی روند صادرات) 5- 2

صـادرات   1382و  1380، 1379وري اسـالمی ایـران فقـط طـی سـالهاي      از گمرك جمه طبق اطالعات اخذ شده

  .بوده است آذربایجان به کشوردستگاه، و  23به مقدار جمعا زمینی،  کمباین سیب

  87تا  79مختلف از سال  يبه کشورهازمینی  کمباین سیبصادرات ) 5-2 جدول
 )دالر( ارزش دالري )ریال( ارزش ریالی تعداد سال

1379 8 5,001,750 2,850 

1380 12 6,405,750 3,650 

1382 3 4,981,938 629 
  

  87تا  79مختلف از سال  يبه کشورهازمینی  کمباین سیبصادرات ) 6-2 جدول

 )دالر(ارزش دالري  )ریال(ارزش ریالی  تعداد کشور طرف معامله

 7,129 16,389,438 23 آذربایجان

  
  
 



٣٥  

  :ادراتبررسی نیاز به محصول با اولویت ص) 6- 2

 و پـیش بینـی   باشـد  مـی دستگاه  50اشاره گردید در حال حاضر نیاز داخلی در حدود  4-2 همانگونه که در بخش

همانگونـه  خصوص بازارهاي مستعد جهـت صـادرات   در  .برسد دستگاه 71سال آینده به بیش از  4که در  شود می

 روسـیه ي ذکـر شـده و صـادرات آنهـا،     با در نظر گـرفتن میـزان واردات کشـورها   ، که در جدول زیر مشخص است

، اوکـراین، انگلـیس، چـین، کانـادا، ترکیـه،      فرانسـه آن پس از  .باشد میزمینی  کمباین سیببزرگترین بازار وارداتی 

 گاندبزرگترین وارد کننـ بالروس، استرالیا، چک، اطریش، قزاقستان، کرواسی، لتونی، مصر، رومانی، یونان، مقدونیه 

  .دنه شمار می روبزمینی  کمباین سیب

کشورهاي فرانسه، انگلیس، کانادا، استرالیا و اتریش جزء کشورهاي توسعه یافته با درصد مکانیزاسیون بـاال بـوده و   

عمدتا از کمباینهاي سیب زمینی خودگردان و بزرگ استفاده می نمایند، که عالوه بـر تکنولـوژي بـاال، تولیـد ایـن      

  .بوده و کاربري آن نیز سطح دانش باالیی را می طلبد کمباینها نیازمند سرمایه گذاري زیاد

سایر کشورهاي ذکر شده در لیست عموما داراي سطح مکانیزاسیون کشاورزي متوسـط و پـائین بـوده و عمـدتا از     

بـازار هـدف ایـران بـراي صـادرات بـا       لـذا  . وسایل ساده تر براي تولید محصوالت سیب زمینی استفاده می نماینـد 

  :انجام داد 6-2با توجه به جدول  توان مبناي نزدیکی به بازار مصرف و بزرگی بازار هدف، می بندي بر اولویت

شـامل کشـورهاي   بازار هدف صادراتی ایران با توجه به سابقه اندك ایران در زمینه تولید کمبـاین سـیب زمینـی،    

 54746زار وارداتـی معـادل   کـه داراي حجـم بـا    ه،یروسـ  و ، عمـان ، مصـر  گرجستان جان،یقزاقستان، آذربا ه،یترک

   .ایران قرار دارند نزدیکیبوده و در  دستگاه

بـا توجـه بـه اینکـه در مجـاورت       هیمقدون ونان،ی ،یرومان ،یلتون ،یبالروس، چک، کرواس ن،یچ ن،یاوکراکشورهاي 

بـراي   و خود عمدتا تولید کننده این محصول مـی باشـند،  کشورهاي عمده تولید کننده کمباین سیب زمینی بوده 

  .بازار صادراتی ایران در مرحله اول مناسب نیستند



٣٦  

 2700 نیاز به محصول را در حـوزه صـادراتی حـدود    ،بازار کشورهاي داراي اولویت %5توان با هدف گذاري  لذا می

کمبـاین  دستگاه  2800 بازار هدف را معادل در نظر گرفت و با توجه به نیاز داخلی می توان در کل حدوددستگاه 

  .نمود برآوردرا زمینی سیب 



٣٧  

  )دستگاه( مختلف يکشورهادر زمینی  کمباین سیب واردات) 6-2جدول 

 )تعداد(واردات  )تعداد(صادرات  نام کشور )تعداد(واردات  )تعداد(صادرات  نام کشور

 986 177 قزاقستان 47,963 836 روسیه

 944 23 آرژانتین 19,066 4,358 فرانسه

 915 210 ستانصرب 12,064 11,955 هلند

 893 723 ژاپن 11,988 2,225 انگلیس

 818 0 بلغارستان 11,145 1,151 اوکراین

 767 11 ایرلند 9,461 305 چین

 671 61 لتونی 7,674 29,290 بلژیک

 596 0 مصر 7,309 118,446 آلمان

 500 3 رومانی 7,196 2,951 بالروس

 481 0 اسلواکی 5,412 153 کانادا

 465 85 یونان 4,879 526 ترکیه

 437 38 بوسنی هرزگوین 4,759 6,053 لهستان

 429 7 پرتغال 4,146 4,244 دانمارك

 345 783 استونی 3,835 306 استرالیا

 266 40 نیوزیلند 3,257 1,168 اطریش

 203 0 مقدونیه 3,127 1,930 سوئیس

 158 0 آذربایجان 3,008 374 چک

 155 661 اسلونی 1,919 9,243 ایاالت متحده آمریکا

 88 0 گرجستان 1,780 207 سوئد

 82 66 برزیل 1,736 100 کرواسی

 76 0 عمان 1,719 549 لیتوانی

 66 0 کاستاریکا 1,634 5,892 ایتالیا

 66 57 مکزیک 1,510 465 مولداوي

 60 0 اردن 1,373 234 فنالند

 53 0 پاراگوئه 1,292 18 آفریقاي جنوبی

    1,184 758 نروژ
  
  
  
  
  



٣٨  

  :تولید روش) 3

 کنیلـ . ردیگ یانجام م ما است که در کشور یکشورها همان روش ریمحصوالت طرح در سا دیتکنولوژي و روش تول

عملکـرد و   تیـ فیعوامـل ک  نیـ ا  کـه  گفـت  توان یم یاست و حت تیسازي دارا ي اهم نیماش ندیآنچه که در فرا 

اسـت نـه   برداشـت محصـول   در  نیماشـ  عملکـرد  کنولـوژي منظور ت( دهد  یم لیرا تشک نیسطح تکنولوژي ماش

 لیـ مـوارد ذ  باشـد  یاز درجـه بـاالتري برخـوردار مـ     یصـنعت  عوامل در کشورهاي نیو ا) نیتکنولوژي ساخت ماش

  .هستند

  انیو انتظارات بازار و مشتر ازیو درك ن یدر طراح یو مهندس یفن توان •

  مورد استفاده یجانب زاتیقطعات و تجه تیفیک •

  ساخت تیفیک •

فرآیند تولید کمباین سیب زمینی مانند تولید باقی ماشین آالت از فرآیندهاي صـورت گرفتـه بـر روي مـواد خـام      

  :فلزي حاصل می گردد و به صورت فرآیند زیر قابل نمایش است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جوشکاري برشکاري نبشی آهنی

 شکل دهی برشکاري آهنی ورق

میله گرد 
 فوالدي

 برشکاري

سایر قطعات و 
 تجهیزات

 مونتاژ نهایی آماده سازي

 رنگ آمیزي



٣٩  

نها، چرخ، پیچ و مهره، میـل گـاردان، تیغـه و    ، یاتاقاها بلبرینگتجهیزات و لوازم جانبی شامل، زنجیر و دنده زنجیر، 

  .باشد می... 

  :باشد میبا توجه به موارد فوق فعالیتهاي الزمه براي تولید محصول به شرح زیر 

عمده دستگاههاي تولیدي در ایران از روي دستگاههاي مشابه خارجی کپـی بـرداري   : طراحی و مهندسی -1

با توجه بـه سـاده بـودن دسـتگاه در نـوع کششـی یـک        . شده و با روش مهندسی معکوس تولید شده اند

در صـورتی کـه تمایـل بـه تولیـد       .باشـد  مـی ردیفه یا دو ردیفه، دانش فنی باالیی براي تولید مورد نیـاز ن 

دستگاههاي خود کشنده و کامل باشد، انعقاد قرارداد انتقال تکنولوژي بـا کمپانیهـاي معتبـر خـارجی بـا      

 .ضروري است

در ایـن مرحلـه، کلیـه فرآینـدهاي     . باشـد  مـی بخش طراحـی و مهندسـی، سـاخت    ز مرحله بعد ا: ساخت -2

صورت می گیـرد کـه بـه صـورت     ... معمولی ساخت نظیر ماشین کاري، جوشکاري، برشکاري، ورقکاري و 

 :شود زیر توضیح داده می

با توجه به تحت فشار بودن ماشین بایستی سازه اصلی فلزي دسـتگاه  : ساخت اسکلت ماشین - 1-1

براي این منظور و با توجه ارزان بودن مـواد اولیـه موجـود در کشـور از     . الد ساخته شوداز فو

 .شود مینبشی و قوطی هاي فلزي معمولی استفاده 

اجزاء دوار و محرك دستگاه کمباین سیب زمینی بایستی از نظر ورود مواد خـارجی  : ورقکاري - 2-1

ضـمنا جهـت   . افظـت شـوند  مح) بخصوص زنجیرها و چـرخ زنجیرهـا  (و تماس با این بخشها 

آهنـی  لـذا بـا اسـتفاده از ورقهـاي     . ایمنی اپراتور دستگاه پوشاندن این بخشها ضروري اسـت 

 .معمولی موجود ضمن عملیات برش و فرم دهی پوشش مناسب تهیه می گردد

جهت جلوگیري از زنگ زدگی سازه فلزي الزم است قطعاتی که در مقابل زنـگ  : رنگ آمیزي - 3-1

 .شوند تد، با روش مناسب در مقابل زنگ زدگی محافظزدگی مقاوم نیستن

تهیـه  بخشی از قطعات این دستگاه قطعاتی است که بایستی به صـورت آمـاده   : نصب قطعات - 4-1

، هـا  چـرخ دنـده  ، هـا  بلبرینـگ ها، کالچ ایمنـی، یاتاقـان و    شوند، این قطعات شامل تیغه، نقاله



٤٠  

پـس از نصـب    .باشـد  مینظیم عمق ، چرخ حمل و نقل و چرخ تغلتکهاي زنجیر، جعبه دنده، 

مجموعه قطعات بر روي شاسی تهیه شده، نسـبت بـه کنتـرل میـزان بـودن تلرانسـها اقـدام        

 .شود می



٤١  

  :تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژیهاي مرسوم در تولید محصول)4

. اسـت  قبـول  قابـل  یدانـش فنـ   کیساخت مطابق آن، مستلزم استفاده از  نیو همچن تیفیبا ک یطراح کیانجام 

 یهـاي فنـ   یدگیچیبه لحاظ پ یصنعت آالت نیاز ماش یاست که در برخ نیالزم بذکر است ا نجاینکته اي که در ا

آالت جوابگـو نبـوده و لـذا     نیبراي ساخت ماش معکوس یهاي معمول مهندس وهین ، شیعملکرد ماش تیو حساس

. اسـت   ریابداع کننده آن اجتنـاب ناپـذ   ای نیماش یطراح و سازنده اصل یاصل حوزه ها استفاده از مستندات نیدر ا

 دانـش  قـال انت – سـانس یکسب ل( و صاحب تکنولوژي  یها با انجام شراکت با شرکت اصل شرکت از یبرخ نرویاز ا

شـرکت هـا نسـبتا     نیـ ا ديیـ محصـول تول . نـد یمان یمـ  نیرا از آن کسب و بر اساس ان اقدام به ساخت ماش یفن

اجازه استفاده از نشان تجاري شرکت صاحب  یرانیان شرکت ا بر بوده و عالوه همسان با شرکت صاحب تکنولوزي

 تیـ آالت سـاخت داخـل ، قابل   نیماشـ  یقـدرت رقـابت   شیامر عالوه بـر افـزا   نیا که .تکنولوژي را خواهند داشت 

  :روشهاي مختلفی براي ساخت ماشین وجود دارد که به ترتیب عبارتند از .ابدی یم شیافزا زین یصادرات

 تکنولوژي از شرکت صاحب یسب دانش فنک )1

 :نقاط قوت  .أ 

 عملکرد باال تیفیبا ک نیماش دیتول •

 یدر بازارهاي داخل یخارج امکان استفاده از نشان تجاري طرف •

 در صادرات یخارج امکان استفاده از نشان تجاري طرف •

 :نقاط ضعف  .ب 

 گذاري باال هیسرما •

 ساخت معکوس در مهندسی روش از استفاده )2

 :نقاط قوت  .أ 

 متوسط بري سرمایه •



٤٢  

 داخل در آالت ماشین ساخت قابلیت •

 خارجی هاي شرکت بر تکیه بدون کشور •

 :نقاط ضعف  .ب 

 است باال حالت از کمتر ین ماش عملکردي کیفیت  •

 است پائین فروش قابلیت ، معتبر تجاري نشان نبود بدلیل ها بازار برخی در  •

 است ضعیف صادرات امکان  •

 ساخت در سازي کپی روش از استفاده )3

 :نقاط قوت  .أ 

 پائین گذاري سرمایه  •

 فروش قیمت بودن پائین  •

 :نقاط ضعف  .ب 

 است پائین ماشین عملکردي کیفیت  •

 است پائین مشتریان اعتماد  •

  

محصـول بـه علـت     نیـ ا. باشـد  یمـ  فـه یدو رد ایـ  کی یکشش ینیزم بیس نیکمبا دیتول يمحصول مورد نظر برا 

 یمـ  دیـ در کشـور در حـال تول  کپی بـرداري  ار نبوده و هم اکنون با برخورد ییباال يساختار ساده از سطح تکنولوژ

کپـی بـرداري از روي محصـوالت مشـابه خـارجی و عـدم        ،محصـول  دیـ نقطه ضعف تکنولـوژي تول  نیبارزتر. باشد

به علت عـدم ارتبـاط مـداوم و مـوثر بـا      ضمنا . دستیابی به دانش مهندسی در زمینه تولید این محصوالت می باشد

تـر وارد کشـور نشـده و     ی، تکنولوژیهاي جدیدتر و پربـازده معتبر خارجی و اتکاء صرف به تولیدات داخلکمپانیهاي 

نتیجه این امـر کـاهش رانـدمان تولیـد در     . ضمنا فرهنگ سازي مناسب جهت ترویج آنها نیز صورت نخواهد گرفت

  . می باشد کشورهادر مقایسه با آن  مقایسه با سایر کشورها و عدم رشد موثر مکانیزاسیون کشور



٤٣  

لیکن بایستی به این موضوع توجه داشت که تولید این محصول با استفاده از کپی برداري خـواه نـاخواه منجـر بـه     

اي بـر ضـریب    رفع بخش عمـده نیازهـاي کشـور در زمینـه کمبـاین سـیب زمینـی شـده و تـاثیر قابـل مالحظـه           

 .داشته است و کاهش فعالیتهاي کشاورزانمکانیزاسیون مزارع سیب زمینی 

   



٤٤  

  بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي و سرمایه گذاري ثابت)5

واحـدهاي   دیـ تول تیـ بازار براسـاس ظرف  یبررسوابسته به حجم بازار هدف،  دیاقتصادي تول تیحداقل ظرف نییتع

ابـت مـورد   ، در ایران و دنیا، قیمت تمام شده محصول، نقطه سر به سر و سرمایه گـذاري ث فعال و در دست احداث

از  یکـ ی. شـود  مـی  نیتـام واحـدهاي کوچـک و واردات    قیـ از طرزمینی  کمباین سیب دیدر کشور ما تول .نیاز است

محصوالت وارداتی با محصوالت داخلی و در صـورت   ینیگزیجا ،زمینی کمباین سیب دیهاي تول اهداف اجراي طرح

ظرفیت تولید می بایسـت بـه گونـه اي     ار معموالدر زمینه حجم باز. امکان صادرات محصوالت تولید شده می باشد

زیرا اگـر ظرفیـت تولیـد از نیـاز فعلـی و آتـی بـازار         ،انتخاب گردد که مساوي یا کوچکتر از حجم بازار هدف باشد

توضـیح داده شـد    6-2 همانگونه که در بخش .بزرگتر باشد همواره بخشی از ظرفیت تولید بدون استفاده می ماند

پـس ظرفیـت    .مـی باشـد  کمباین یک ردیفه سیب زمینـی  دستگاه  2800شده در حدود  آوردبرحجم بازار هدف 

   .تولید می بایست مساوي یا کوچکتر از این مقدار انتخاب شود

و  یداخلـ  دکننـدگان یتول اتیـ آن بـا تجرب  قیـ موجـود و تطب  یبراساس اطالعـات جهـان  در مجموع با جمع بندي، 

در کمباین سیب زمینـی یـک ردیفـه    دستگاه  250 دیتول زانیبه متولید ظرفیت آالت،  نیشرکتهاي فروشنده ماش

  .بدست آمده است سال

  



٤٥  

  :اقتصادي  ظرفیت حداقل در گذاري ثابت سرمایه برآورد
  :باشد می زیر موارد شامل طرح ثابت گذاري سرمایه

  هزینه هاي مقدماتی -

  زمین -

  محوطه سازي -

  احداث ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی -

  تجهیزات -

  تأسیسات -

  تجهیزات اداري و اثاثیه -

  وسایل نقلیه -

 .که در ادامه هر یک از آیتمهاي فوق مورد محاسبه قرار گرفته است

  



٤٦  

  هزینه هاي مقدماتی )3-5 جدول
 )میلیون ریال(مبلغ  شرح

 10 هزینه مطالعات مقدماتی طرح 
 30 هزینه تاسیس شرکت، دریافت مجوزهاي مربوطه

 70 جاري در دوره اجراي طرح هزینه اي
 0 هزینه دریافت وام بانکی

 90 هزینه هاي آموزش راه اندازي و بهره برداري آزمایشی
 10 %)5(سایر هزینه هاي قبل از بهره برداري 

 210 جمع کل
  
 

  
  هزینه زمین) 4-5 جدول

 واحد متر مربع شرح عملیات
  قیمت واحد

 )میلیون ریال(
  قیمت کل

 )میلیون ریال(

 497 0.3 متر مربع 1,657 کل مساحت زمین مورد نیاز
 
   

  هزینه محوطه سازي) 5-5جدول 

 واحد متر مربع شرح عملیات
  قیمت واحد

 )میلیون ریال(
  قیمت کل

 )میلیون ریال(

 88.04 0.06 متر مربع 1,467 خاکبرداري و تسطیح
 39.8 0.12 متر مربع 331 خیابان کشی و پارکینگ

 39.8 0.06 تر مربعم 663 فضاي سبز
 57.0 0.35 )متر 2به ارتفاع (مترمربع  163 دیوار کشی

 16.3 1 عدد 16 چراغهاي محوطه
 240.8    جمع کل

  
 
  



٤٧  

  هزینه احداث ساختمانهاي صنعتی و غیرصنعتی) 6-5 جدول

 نام واحد
  مساحت مسقف

 )متر مربع(
  مبلغ واحد

 )میلیون ریال(
  جمع کل

 )میلیون ریال(

 400 2 200 سالن تولید

 90 1.5 60 انبار مواد اولیه
 133.3 1 133 انبار محصول
 60 2 30 تاسیسات

 150 3 50 اداري، رفاهی، خدماتی
 833.3    473 جمع

  
  
  
  
 

  هزینه تأسیسات مورد نیاز) 7-5 جدول
 )میلیون ریال(ارزش ریالی  شرح تأسیسات مورد نیاز

 39 انشعاب برق
 65 تأسیسات برق

 4 انشعاب آب
 40 تأسیسات آب

 55 سوخت گاز طبیعی
 28 تأسیسات سرمایش و گرمایش

 30 سیستم اطفاء حریق
 50 فاضالبتصفیه 

 5 سیستم تلفن
 316 جمع کل ارزش تاسیسات

  
 



٤٨  

  هزینه تجهیزات مورد نیاز) 8-5 جدول

 واحد تعداد نام ماشین آالت 
  قیمت واحد

 )میلیون ریال(
  قیمت کل

 )میلیون ریال(

 50 50 دستگاه 1 تگاه جوشکاريدس

 50 50 دستگاه 1 اره نواري
 30 30 دستگاه 1 مته ستونی

 20 20 دستگاه 1 برش گاز دستی
 40 40 دستگاه 1 قیچی ورق بر

 40 40 دستگاه 1 خم کن

 15 15 دستگاه 1 پمپ باد
 5 5 سري 1 وسایل رنگ آمیزي

 2 2 دستگاه 1 موتور برق اضطراري
 3 3 دستگاه 1 سنگ دیواري
 2 2 دستگاه 1 سنگ دستی
 1 1 دستگاه 1 دریل دستی

 20 10 سري 2 ابزار مونتاژ و متفرقه
 13.9 %)5(سایر هزینه هاي پیش بینی نشده 

 291.9 جمع کل
  
 



٤٩  

  هزینه لوازم اداري و اثاثیه )9-5جدول 

 تعداد تجهیزات اداري
  قیمت واحد

 )میلیون ریال(
  جمع کل

 )میلیون ریال(
 3 1.5 2 ز و صندلی اداريمی

 10 10 1 کامپیوتر و لوازم جانبی

 0.3 0.3 1 تجهیزات اداري

 2.5 2.5 1 فاکس

 1.5 1.5 1 کتابخانه

 4 4 1 میز جلسات

 0 10 0 مبلمان

 1 0.5 2 صندلی معمولی
 22 جمع کل

  
 

 هزینه وسایل نقلیه مورد نیاز) 10-5 جدول

 تعداد شرح
  قیمت واحد

 )میلیون ریال(
  قیمت واحد

 )هزار ریال(
 70 70 1 تنی 1وانت 

 70 جمع کل
  

  



٥٠  

  با توجه به هزینه هاي ذکر شده در جداول فوق کل سرمایه مورد نیاز طرح در جدول زیر آورده شده است

  
  سرمایه ثابت مورد نیاز طرح) 11-5 جدول

 )میلیون ریال(مبلغ  عنوان هزینه سرمایه گذاري ثابت
 210 هزینه هاي مقدماتی

 497 زمین

 240.8 محوطه سازي
 833.3 احداث ساختمانهاي صنعتی و غیرصنعتی

 316 هزینه تأسیسات
 291.9 هزینه تجهیزات

 22 هزینه لوازم اداري
 70 هزینه وسایل حمل و نقل

 124.1 هزینه هاي پیش بینی نشده

 2395.4 جمع کل
  
 
  

  

  



٥١  

  نمواد اولیه مورد نیاز و محل تأمی برآورد) 6

  :لیست زیر می باشدمواد مصرفی مورد نیاز براي تولید کمباین سیب زمینی شامل 

  زمینی  کمباین سیبمیزان مواد مصرفی مورد نیاز براي تولید ساالنه ) 1-6جدول 

 واحد مقدار مواد اولیه اصلی
  ارزش واحد

 )میلیون ریال(
  ارزش کل

 )میلیون ریال(

 82.5 0.006 کیلوگرم 13750 پروفیل و مقاطع فوالدي

 16.5 0.006 کیلوگرم 2750 ورق فوالدي
 110 0.1 متر 1100 نقاله فلزي

 27.5 0.05 عدد 550 چرخ
 33 0.06 عدد 550 دیسک

 137.5 0.5 عدد 275 تیغه برش خاك
 82.5 0.3 عدد 275 کالچ ایمنی

 110 0.1 عدد 1100 یاتاقان و بلبرینگ
 275 1 عدد 275 جعبه دنده
 55 0.05 عدد 1100 چرخ دنده

 82.5 0.3 عدد 275 میل گاردان

 6.875 0.05 لیتر 137.5 رنگ

 110 0.2 کیلوگرم 550 الکترود جوشکاري
 80 80    ...)پیچ، مهره، ( سایر مواد الزم

 1208.8 جمع کل
  

مناسـب بـراي   مواد اولیه مورد نیاز بطور کامل در مناطق مختلف کشور قابل تهیه می باشند، لیکن عمده استانهاي 

مرکـزي،  سـتانهاي  ا. با اولویت نزدیکـی بـه بازارهـاي صـادراتی مـی باشـند      ، صنعتی/این موضع قطبهاي کشاورزي

، همدان، اصفهان، خراسان رضوي و اردبیل مناطق مناسـبی بـراي احـداث ایـن     ، آذربایجان شرقیآذربایجان غربی

   .واحدها می باشند



٥٢  

  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح)7
  :عبارتند اززمینی  کمباین سیبپارامترهاي اصلی جهت انتخاب منطقه مناسب طرح تولید 

  یکی به مواد اولیهنزد -

 مصرف نزدیکی به بازار -

 امکان تامین انرژي  -

 متخصص دسترسی به نیروي انسانی -

  هاي دولتی سایر حمایت مالیاتی و امکان استفاده از معافیتهاي -

مرکزي، اصفهان و آذربایجان شرقی و امکان تـامین مناسـب مـواد اولیـه و نیـرو      دن استانهاي صنعتی بوبا توجه به 

بـه  اسـتانها  ایـن  نزدیکـی  انسانی متخصص مورد نیاز، این استانها براي تولید این محصول مناسب می باشند، ضمنا 

ت دیگـري جهـت بـازار    و همـدان مزیـ  آذربایجان غربی، اردبیـل  قطبهاي اصلی تولید سیب زمینی در کشور نظیر 

  . مصرف دستگاه تولید شده می باشد

شایان ذکر است که میزان مصرف داخلی این محصول پائین تر از ظرفیت تولید این واحد بـوده و بایسـتی تمرکـز    

  .بیشتري بر امر صادرات داشته باشد



٥٣  

  وضعیت تأمین نیروي انسانی و اشتغال) 8

واحـد   یانسـان  رويیـ تعـداد و تخصـص ن   نیـی در تع یپارامترهاي مختلفـ نیروي انسانی مورد نیاز هر واحد تولیدي 

بـه اسـتفاده از    لیـ بـه سـطح تکنولـوژي مـورد اسـتفاده، تما      تـوان یعوامـل م  نیـ ا از جمله. دخالت دارند  ديیتول

نوع و تعـداد نیـروي انسـانی مـورد      .اشاره کرد ازیحدود تخصص و مهارت مورد ن و کیاتومات ای یدست ستمهايیس

  :این واحد به شرح زیر استنیاز 

 

  واحد تولیديتعداد کارکنان ) 1-8 جدول
 تعداد عنوان

 1 مدیر تولید
 5 کارگر ماهر

 1 کارمند مالی و اداري
 1 خدمات

 8 تعداد کل کارکنان
 

  



٥٤  

  برق و سایر امکانات بررسی و تعیین میزان آب،سوخت،)9
 :برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن برآورد §

د نیاز برق با توجه به مصرف ماشین آالت و تأسیسات و همچنـین نیـاز روشـنایی سـاختمانها و غیـره      توان مور

 رق سراسـري کشـور و در کلیـه   این تـوان بـرق بـه راحتـی از شـبکه بـ       .شده است برآوردکیلووات  70 حدود

 .باشد میهاي کشور قابل تأمین  استان

 انرژي الکتریسیته مورد نیاز سالیانه) 1-9 جدول
 )مگاوات ساعت(مصرف سالیانه  )کیلو وات(توان مصرفی  مینه مصرفز

 9.8 3.3 روشنایی محوطه
 23.7 9.5 روشنایی ساختمانها

 12.0 8.0 تاسیسات
 19.8 49.5 ماشین آالت خط تولید

 65.2 70.2 جمع کل
 

 :آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن  برآورد §
دنی و بهداشـتی  یآشام، نیاز ...)شستشوي قطعات، محصول و ( یند تولیدفرآجهت نیازمندیهاي از آب، در این طرح 

ـ     .کارکنان و نیز آبیاري فضاي سبز مورد استفاده قرار می گیرد ه مصرف آب آشامیدنی و بهداشـتی در ایـن واحـد ب

 رد نیـاز و به منظور تأمین آب مـو  لیتر در روز محاسبه شده است 150ازاي تعداد پرسنل و با در نظر گرفتن سرانه 

جهت فرآینـد تولیـد    .لیتر در نظر گرفته می شود 1.5فضاي سبز و آبیاري محوطه به ازاي هر متر مربع در هر روز 

  . متر مکعب آب مورد نیاز است 3با توجه به مشخصات دستگاهها به میزان روزانه 

  آب مورد نیاز سالیانه) 2-9 جدول
 )متر مکعب(مصرف سالیانه  )لیتر(میزان آب مورد نیاز روزانه  زمینه مصرف

 30 لیتر براي هر دستگاه 150 فرآیند تولید
 300 لیتر به ازاي هر نفر در روز 150 جهت شرب و بهداشت فردي

 268 لیتر به ازاي هر متر مربع در روز 1.5 فضاي سبز
 598 جمع کل



٥٥  

 میزان سوخت مصرفی برآورد §

 نیـاز  مـورد  بخـار و حـرارت   تـامین  منظـور  بـه  رفیمصـ  سوخت شامل صنعتی واحدهاي در سوخت مصرف موارد

 بـه  توجـه  بـا  گرمایش سیستم مصرفی سوخت .میباشد نقل و حمل وسایل سوخت و ساختمانها گرمایش فرآیند،

 ازاي متوسـط بـه   طور به که ترتیب این به. میشود محاسبه و خدماتی اداري، آزمایشگاه، و تولید فضاهاي مساحت

 بناهـاي  مسـاحت  بـه  توجـه  با بنابراین. شود می گرفته نظر درترمکعب گاز طبیعی م 22مساحت  مربع یکصد متر

 مقـدار  ایـن . بـود  خواهد روز هر در یعیمترمکعب گاز طب 100حدودا  گرمایش تاسیسات مصرفی موجود سوخت

 شـده  گرفتـه  نظـر  در شـوفاژ  سیسـتم  بـا  خدماتی و رفاهی اداري، فضاهاي گرمایی انرژي براي تامین گاز طبیعی

مربـع،   متـر  270هر  ازاي به. میشود استفاده صنعتی بخاریهاي از تولید سالن گرمایی انرژي تامین به منظور. است

 .است نیاز مورد بخاري دستگاه یک

  

 :امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن  برآورد §

خـط نیـز   یـک   و از آنهـا بـراي فکـس   خط تلفن است که یکی  1به لحاظ امکانات مخابراتی این طرح نیازمند 

در صورتیکه طرح در شـهرکهاي صـنعتی اجـرا شـود کـه ایـن امکـان بـه         . باشد میجهت مکالمات روزانه نیاز 

  .راحتی وجود خواهد داشت 

 

 امکانات زیربنایی مورد نیاز راه برآورد §

  :مندیهاي طرح به راه را می توان در حاالت زیر بررسی نمودنیاز

   وانت بارحامل مواد اولیه به وسیله  یلوساعبور و مرور  -

  هاي حامل محصول تولیدي به بازار مصرف وانتعبور و مرور  -

  .راههاي ارتباطی مناسب وجود داشته باشد وانتاز این رو می بایست در محل اجراي طرح جهت حرکت 
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 :تاسیسات مورد نیازسایر  §

زمینـی   کمبـاین سـیب  د اسـتفاده در فراینـد تولیـد    مـور  تاسیسات مشاهده می کنیم سایر همانگونه که در جدول

  :باشد می

ـ  شیسرما نیبه منظور تام: شیسرما • سـالن   شیبـراي سـرما  . شـود یاسـتفاده م  یساختمانها از کولر آب

 شیشـش هـزار و و بـراي سـرما     یدسـتگاه کـولر آبـ    کیـ متر مربـع مسـاحت    200ازاي هر  با دیتول

کولر چهار هزار در نظـر گرفتـه    کیمتر مربع  100هر  به ازاي یو خدمات یو رفاه اداري ساختمانهاي

  .شودیم

بـه طـور   .  شـود یاسـتفاده م  قیـ جهـت اطفـاء حر   یواحد از کپسول آتش نشـان  نیدر ا:  قیاطفاء حر •

  .شودیدر نظر گرفته م 30 یکپسول آتش نشان کیمتر مربع مساحت  100هر  ازاي متوسط به

 ازیمورد ن تاسیساتسایر )3-9جدول 
  تعداد  شرح
 1  6000کولر آبی 
  1  4000کولر آبی 

  4  کیلویی 30کپسول آتش نشانی 
  1  سیستم موتور خانه شوفاژ
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  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی)10

حمایت هاي مالی واحدهاي تولیدي شـامل اعطـاي تسـهیالت بـانکی و نحـوه بازپرداخـت آنهـا و نیـز معافیتهـاي          

 طـرح  براي مالی هاي حمایت مهمترین از یکید، تسهیل در اجراي طرح گردکه می تواند سبب  باشد میمالیاتی 

جهـت تـأمین بخشـی از سـرمایه در      مدت کوتاه تسهیالت و ساخت براي مدت بلند تسهیالت اعطاي صنعتی هاي

 طرحهـاي  تسـهیالت بـراي   ایـن  کـه شـرایط   .باشـد  مـی  ساالنه طرح مصرفی ملزومات و مواد گردش جهت خرید

 : باشد میبه شرح زیر  87صنعتی در سال 

 شـده  عنـوان  ضـریب  بـا  ذیـل  اقـالم  بـانکی  مدت بلند تسهیالت دریافت جهت ثابت گذاري سرمایه بخش در )1

 .شود می لحاظ محاسبه در ثابت سرمایه گذاري% 70 تاسقف

 بـا  کارگـاهی  تجهیزات و تأسیسات داخلی، تجهیزات و آالت ماشین طرح، سازي محوطه و ساختمان - 1-1

  .می گردد اسبهمح %60 ضریب

 با صورت این غیر در و% 90 ضریب با محروم مناطق در طرح اجراي صورت در خارجی آالت ماشین - 2-1

 .گردد می محاسبه %75 ضریب

باشـد   %70 از کمتـر  ثابت گذاري سرمایه در خارجی آالت ماشین گذاري سرمایه حجم صورتیکه در - 3-1

   .می گردد محاسبه %70 ضریب با ریالی تسهیالت دریافت جهت1-1اقالم اشاره شده در بند 

بـه   آنهـا  نیـاز  مـورد  گردش در سرمایه می رسند برداري بهره مرحله به که هایی طرح دارد، وجود امکان این )2

و اخـذ ایـن    باشد میماه  12تا  6مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت .گردد تأمین بانکی شبکه از %70 میزان

 عامـل و سـابقه مطلـوب در بازپرداخـت تسـهیالت در یافـت شـده        تسهیالت منوط به جلب اعتماد بانکهـا ي 

 .پیشین است

% 10کـه   باشـد  مـی درصد  12 صنعت بخش در مدت کوتاه و مدت بلند هاي وام در ریالی تسهیالت سود نرخ )3

 .این سود توسط متقاضیان و مابقی توسط دولت جهت حمایت از تولیدکنندگان صنعتی پرداخـت مـی گـردد   

و هزینـه  % 2به اضـافه  ) المللی نرخ بانکی ارزهاي مربوط در بازارهاي بین( LIBOR ارزي تسهیالت سود نرخ
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ثابـت  % 3 محـروم  منـاطق  بـراي  ارزي تسـهیالت  وسود تسهیالت اعطائی% 1.25 هاي مالی و جانبی درحدود

 .باشد می

 از طـرح  اهیـت م بـه  توجـه  بـا  را ارزي و ریـالی  تسـهیالت  در بازپرداخت و تنفس مشارکت، دوران زمان مدت )4

سـال   3حـداکثر   کـه شـامل   شـود  مـی  گرفتـه  نظر در سال 8 حداکثر سرمایه بازگشت و سودآوري نظر نقطه

سال جهت بازپرداخـت تسـهیالت اعطـایی     5جهت سرمایه گذاري و بهره برداري آزمایشی از طرح و حداکثر 

 .باشد می

 الس 10 محروم و یافته توسعه کم طقمنا براي ارزي ذخیره حساب محل از مالی تأمین زمان مدت حداکثر )5

  .شود می گرفته نظر در

عالوه بر حمایت هاي مالی از نظر اعطاي وام در قانون مالیات معافیتهاي مالیاتی نیز در نظر گرفته شده اسـت کـه   

  : باشد میبه شرح زیر 

  .سال براي اجراي طرح در شرکت شهرکهاي صنعتی 4معافیت مالیاتی تا  -

  .سال براي اجراي طرح در مناطق محروم 10لیات تا معافیت از ما -
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جمع بندي و ارائه پیشنهاد نهایی در مورد احداث  ،تجزیه و تحلیل )11

  :واحدهاي جدید

 ادواتی هستند که تکنولوژي تولید شبیه بهـم داشـته و  برداشت محصوالت غده اي و بخصوص سیب زمینی ادوات 

 فقیـت درتولیـد  مو تـوان بعـد از   ول مدیریت ومهندسی لحاظ شود، میرعایت اص درصورتی که درطراحی محصول

ـ  تسلط کامل به وکمباین سیب زمینی  ه سـاخت دسـتگاههاي برداشـت سـایر     تکنولوژي مربوطه، درتوسعه طرح ب

  . محصوالت غده اي اقدام نمود

ق و توجه بـه اسـتانداردهاي   البته با توجه به اولویت گذاري بر امر صادرات استفاده از تجربیات سایر شرکتهاي موف

 و ضـمناً درکنـار تولیـد در بخـش تحقیـق وتوسـعه شـرکت       سایر تولید کنندگان عمده بین المللی ضروري اسـت  

تکنولـوژي تولیـد    تواناییهاي تکنولوژیک خود را پرورش داده تا در آتی خود به طراحی محصوالت جدید پرداختـه 

  .آنها را فراهم کنند

باشند که یا عمدتا از کشـورهاي   کمباینهاي یک و دو ردیفه کششی می ،ت مصرف شدهعمده محصوال ماکشور در 

با اینحـال رونـد   . از روي محصوالت وارداتی تولید شده اندارد شده اند و یا به صورت کپی برداري آلمان و فرانسه و

ول را متوقـف  نـدگان عرضـه محصـ   مصرف داخلی به علت مسائل خشکسالی روند نزولـی داشـته و اکثـر تولیـد کن    

قزاقسـتان،   ه،یـ ترک کشـورهاي  زمینـی   کمبـاین سـیب  اند، لیکن حجم بـاالي بـازار قابـل حصـول صـادراتی       نموده

  .می باشند هیگرجستان، مصر ، عمان و روس جان،یآذربا

 بـرآورد دسـتگاه   2700 نیـاز صـادراتی آن حـدود   دستگاه و  200سال آینده در ایران حدود  3نیاز به این ماده در 

 در یکـی از اسـتانهاي   در سالدستگاه  250با ظرفیت  تولیدي یشنهاد می گردد یک واحدبر این اساس پ. شود می

 2395.4احداث ایـن واحـد نیازمنـد سـرمایه گـذاري در حـدود        .ایجاد گردد یشرق جانیاصفهان و آذربا ،يمرکز

  .سال پیش بینی می گردد 3.5ریال بوده و دوره برگشت سرمایه آن  میلیون
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  :منابع) 12

  1382تا  1377سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوري اسالمی ایران، گمرك جمهوري اسالمی ایران، صادرات  )1

 1382تا  1377سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوري اسالمی ایران، گمرك جمهوري اسالمی ایران، واردات  )2

 1387الی  1383ت و واردات سال سایت اینترانت داخلی گمرك جمهوري اسالمی ایران، آمار صادرا )3

دفتـر آمـار و    -وزارت صنایع و معادن، معاونت توسعه صـنعتی  -نرم افزار بانک اطالعاتی طرحهاي در دست اجرا )4

 327اطالع رسانی، ویرایش 

دفتـر آمـار و اطـالع     -وزارت صنایع و معادن، معاونـت توسـعه صـنعتی    -نرم افزار بانک اطالعاتی موسسات فعال )5

  327ایش رسانی، ویر

 www. isiri.org  سایت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، )6

 www.iraniec.irایران،  صنعتی شهرکهايصنایع کوچک و  سایت سازمان )7

 1387کتاب قانون صادرات و واردات جمهوري اسالمی ایران، سال  )8

 تحقیقات میدانی در بازار )9

؛ انتشارات جهـاد دانشـگاهی دانشـگاه    )جلد دوم( "اصول ماشینهاي کشاورزي"کلور و سایرین؛ رضا طباطبایی  )10

 1384تهران؛ 

 1377؛ انتشارات دانشگاه بوعلی سینا؛ )جلد دوم( "تراکتورها و ماشینهاي کشاورزي"داود منصوري راد؛  )11

 1379اسالمی؛  ؛ انتشارات دانشگاه آزاد"اصول طراحی ماشینهاي کشاورزي"منصور بهروزي الر؛  )12

 

http://www.iraniec.ir

