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  خالصه طرح

  روغن زیتون  نام محصول
   تن در سال8100  )ظرفیت عملی(ظرفیت پیشنهادي طرح 

  محصول خوراکی  موارد کاربردي

  زیتون  مواد اولیه مصرفی عمده

  44  )نفر(اشتغال زایی 
  5000  )مترمربع(زمین مورد نیاز 

  250  )مترمربع(اداري 

  900  )مترمربع(تولیدي 

  200  )مترمربع (سوله تاسیسات
   بنازیر

  700  )متر مربع(انبار 
    میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  2100000  )متر مکعب(آب 
  420000  )کیلو وات ساعت(برق 

میزان مصرف 
ساالنه 

  5200000  )متر مکعب(گاز   یوتیلیتی
 320000  )یورو(ارزي 
 7500  )میلیون ریال(ریالی 

سرمایه گذاري 
 11500  )ریال(مجموع   ثابت طرح

   گلستان و مازندران،هاي قزوین، زنجان، گیالن استان  محل پیشنهادي اجراي طرح
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 چکیده

 این در. است زیتون روغن تولید واحد احداث سنجی امکان و مطالعه بررسی، این انجام از هدف

 کلیه و اولیه مواد تامین منابع، احداث دست در و فعال واحدهاي صادرات، و واردات فروش، بازار بررسی

 .است شده داده شرح تفصیل به واحد احداث براي نیاز مورد امکانات سایر و التآ ماشین

 و دارد یالر میلیارد 65/12 حدود ثابتی سرمایه به نیاز واحدي چنین احداث شده انجام بررسی طبق

 ریال میلیارد 7/87 برابر ساالنه تولیدي هاي هزینه کل ریال و میلیارد52/15 برابر نیاز مورد گردش در سرمایه

 شدت به اقتصادي برآوردهاي لیکن .یابد می برگشت ماه 8 از کمتر مدت ظرف طرح اولیه گذاري سرمایه .است

 .است اهمیت حائز بسیار نیز دیگر هاي شرکت با ترقاب توانایی و باشد می اولیه مواد فصلی قیمت تابع

 فارس و خوزستان و قزوین و زنجان و مازندران و گلستان و گیالن نظیر هایی استان در واحد احداث

 تهیه و زیتون باغات به نزدیکی عالوه هب و صنعتی هاي شهرك امکانات و ارتباطی هاي راه نظر نقطه از که

  . شود یم پیشنهاد نقل، و حمل هزینه حداقل با زیتون
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 محصول معرفی - 1

  محصول کلی مشخصات - 1-1
 15131211 :محصول کد) شور زیتون(
 15141213 :محصول دک) زیتون غنرو(

 دریاي حاشیه کشورهاي در بیشتر که است خوراکی يها روغن ترین میقدی از یکی زیتون روغن

 دارد، گونه 400 از متجاوز که اولئا، سبز همیشه درخت میوه از زیتون روغن. شود می مصرف و تولید مدیترانه

 .کند می رشد استوایی هواي و آب در و معتدل نواحی در گیاه نای  دشو می حاصل مکانیکی استخراج وسیله به

 یونان، تا سوریه و فلسطین از مدیترانه دریاي حاشیه کشورهاي در آن از گیري روغن و زیتون کشت

 زیتون کشت از. است شده می روانه مصر به فلسطین از نزیتو روغن و بوده رایج مفرغ عصر اواخر و دراواسط

 به زیتون درخت چوب و شده تهیه غیره و جلدي پمادهاي کنده، روان ماده ، روشنایی و سوخت براي موادي

  .است شده می استفاده زده نمک صورت به زیتون میوه و سوخت براي هیزم عنوان

 نیمه در زیتون زراعت. گرفت قرار استفاده مورد اکیخور روغن از منبعی عنوان به زیتون میوه بعدها

 .رسید خود اوج نقطه به کشاورزي علم و آوري فن پیشرفت با همراه نوزدهم، قرن اول

 ماند می جا به اي باقیمانده و استخراج زیتون از است فیزیکی همیشه که مختلف يها روش با روغن

 تفاله روغن حاصل، روغن و کشی روغن است هگزان معموال که حالل توسط و داشته روغن درصد 8 تا که

  . شود می نامیده

 یک عنوان به تفاله روغن تمایز وجه ها ناخالصی نای و بوده فیزیکی يها روش با شده استخراج روغن

 بکر زیتون ازروغن و آید می دست به مکانیکی روش وسیله به فقط که بکر زیتون روغن از تجاري محصول

 .است شده تصفیه

 روغن المللی بین مشاوران گروه (IOOC) و شده تصفیه بکر، زیتون روغن براي را زیر تعریف

 : اند نموده ارائه تفاله روغن زیتون
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 مکانیکی فشردن و کردن له توسط که است زیتون درخت میوه روغن )ویرجین( بکر زیتون روغن

 ونیاورد وجود به روغن در تغییري که )حرارتی شرایط مخصوصا( شرایطی تحت فیزیکی روشهاي یاسایر

. دیآ دست به نگیرد، انجام کردن صاف و سانتریفیوژي جداسازي کردن، ظرف به ظرف شستشو، بجز عملی

 اساس بکربر زیتون روغن. است انسان مصرف قابل عملکردي هیچ بدون و طبیعی حالت به بکر زیتون روغن

 یک، درجه انواع به خود آن در موجود آزاد چرب اسید مقدار و )چشایی و بویاي( ارگانولپتیکی خصوصیات

 .شود می بندي تقسیم معمولی یا متوسط و خوب

 ان ارگانولپتیک خصوصیات یا و اسیدیته مقدار که است بکري زیتون روغن شده تصفیه زیتون روغن

 بکر یتونز روغن. شود تصفیه باید و نبوده خام صورت به مصرف براي مناسب روغن که است اي گونه به

 .گردد مطلوب آن طعم و عطر تا شود می مخلوط

 و شده استخراج حالل توسط که است روغنکشی باقیمانده از شده استخراج روغن زیتون تفاله روغن

  . آورد بدست را خوراکی روغن يها ویژگی تا شود تصفیه باید و بوده انسان مصرف قابل غیر خام صورت به

 
  گمرکی تعرفه شماره -1-2
  .به تفکیک آورده شده است3- 2بخش جداول در زیتون گمرکی تعرفه مارهش
 
  صادرات و واردات شرایط -1-3

 باشد مین آمریکا و اروپا در خوراکی سخت استاندارهاي داراي که غذایی محصوالت جزء زیتون روغن

 ابتدا در نقل و حمل هزینه و گمرکی اي تعرفه و آسان صادرات شرایط به توجه با و شود می پیشنهاد لذا و

 است ذکر شایان همچنین. گیرد قرار نظر مد دارند تري آسان واردات شرایط که کشورهایی به صادرات

 غربی اروپاي حدي تا و شرقی اروپاي و فارس خلیج میانه، آسیاي کشورهاي محصول نای کنندگان مصرف

  .باشند می
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  جهانی و ملی استانداردهاي -1-4
 در و مناسب گروه در گرفتن قرار براي سپس تقلبات، تشخیص و خلوص تعیین براي ابتدا زیتون روغن

 .شود می آزمایش کیفیت تعیین براي نهایت

(FAO/WHO) شده آورده  کدکس استاندارد اساس بر زیتون روغن استاندارد يها ویژگی زیر جدول در

     .است

 د کدکسهاي استاندارد روغن زیتون استاندار  ویژگی-1جدول شماره 

  
 
 (HACCP) کیفیت تضمین هاي سیستم کاربرد 

 تضمین امروزه )QA( سیستم یک جود و و بوده جهانی مهم موضوع یک غذایی مواد تولید در

 )QA( آن هاي فرآورده و گوشت ویژه به غذایی مواد بهداشتی هاي جنبه کلیه تضمین منظور به کیفیت

 . است ضروري دقیق
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 را برنامه براساس کیفیت تضمین سیستم اي اجر HACCP لیو .است هزینه و وقت صرف نیازمند

 سیستم خطر مدیریت سیستم استادانه و دقیق کاربرد . QAدهد می سوق اقتصادي منافع سمت هب

 کاربرد با کننده اساس و پایه عنوان به بحرانی نقاط کنترل و خطر تحلیل و تجزیه سیستم  QAپیشگیري

 ملزم را غذایی مؤسسات گردیده طراحی غذایی مواد در بالقوه خطرات از شگیريپی منظور به که است جهانی

 منطقی و عملی راه یک طریق سیستم. است HACCP ،زا را خود کاري هاي روش تحلیل و تجزیه به

 با غذایی مؤسسات. نماید می پایش روشهاي و بحرانی حدود تعیین بحرانی، نقاط کنترل شناسایی، منظور به

 گذشته و فعلی وضعیت از بحران، حدود و بحرانی نقاط کنترل به مربوط مدارك و گزارشات مرور و بررسی

 .است کنترل تحت تولید که گردند می مطمئن طریق بدین و شوند می آگاه تولید

 جهت در مؤسسه .است ضروري سیستم آمیز موفقیت اجراي براي HACCP مدیریت الزام و تعهد

 عملکرد است الزم غذایی، فرآیند یک در سیستم اجراي پیشنیازهايHACCP  سیستم اهداف به رسیدن

 مهمترین. شود استوار غذایی مواد بهداشت کلی استقرار و کارگیري به از قبل HACCP اصول پایه بر آن

 : از عبارتند اصول نای 

 مناسب دمایی شرایط -1

 زاید مواد صحیح دفع  -2

 سالم آب تامین  -3

 کارکنان فردي بهداشت  -4

 موذي حشرات و آفات دفع  -5

 فاضالب صحیح دفع -6

  اولیه مواد مناسب نقل و حمل و اصولی نگهداري  -7
 هوا تهویه و نور میزان  -8

 بهداشتی هاي سرویس و رفاهی امکانات -9

 ها دستگاه و وسایل شستشوي و ضدعفونی -10
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 : کارکنان آموزش

  گردد می اجرا زیر شرح به

 : HACCP سیستم استقرار مراحل HACCP سیستم دقیق اجراي  

 

 مخاطرات ارزیابی و شناسایی :اول اصل

 HACCP آنها بروز امکان که بالقوه مخاطرات میتما از فهرستی کار، جریان نمودار از استفاده با

 ، باکتریها زیستی دسته سه به مخاطرات. کند می تهیه دارد؛ وجود تولید عملیات از مرحله هر در گروه

 ، غذاییي ها افزودنی ، کشاورزي سموم ، ها مایکوتوکسین )شیمیایی عوامل (ها قارچ و انگلها ، ها یروسو

 تقسیم غیره و پالستیک ، شیشه ، سنگ ، چوب هاي تکه )فیزیکی عوامل و (غیره و دارویی يها باقیمانده

 .شوند می

  

  کنترل بحرانی نقاط تعیین  :دوم اصل

 ، پیشگیري منظور به الزم يها کنترل آن در که است تولید فرآیند از اي لهمرح ، کنترل بحرانی نقطه

 کنترل و بحرانی نقاط درست و دقیق تعیین. شود می انجام قبول قابل سطح به مخاطرات کاهش یا حذف

  HACCP. است محصول بهداشتی

  

  بحران حدود تعیین: سوم اصل

 در پیشگیرانه اقدامات انجام در ، آن از انحراف معد یا و آن به رسیدن که است معیاري ، بحران حد

: از عبارتند شوند می گرفته نظر در بحران حد عنوان  به که معیارهایی است ضروري بحران کنترل نقطه هر

  باقیمانده کلر -6 نمک غلظت -5 ویسکوزیته -4 رطوبت -3 زمان -2 دما-1
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  پایش هاي روش تعیین :چهارم اصل

 شود می گفته بحران کنترل نقاط محل در مستمر مشاهدات یا و ها گیري دازهان سري یک به پایش

 بحرانی حد از اطمینان براي CCP به قادر باید پایش هاي روش. شود می انجام ، هستند کنترل تحتکه 

  .باشند کنترل عدم تشخیص CCP آسان و سریع باید پایش هاي روش همچنین. باشند

 

 صالحیا اقدامات تعیین :پنجم اصل

 اصالحی اقدامات سري یک ، تولید عملیات در بحران حد از شده جادای  انحراف هرگونه با مقابله براي

 نظر مورد براي باید خاص CCP حاصل اطمینان که باشد اي گونه به باید اصالحی عملیات. شود بینی پیش

 خط از یا بازگردانده شود CCP تولید خط به دوباره محصول ، نیاز صورت در و است کنترل تحت مجدداً

   )محصول وضعیت تعیین. (شود خارج تولید

 

  تأیید هاي روش برقراري : ششم اصل

 از سیستم، مطلوب عملکرد از اطمینان براي HACCP مخاطرات کاهش یا حذف در آن کارآیی

 ستفادها تأیید جهت که هایی فعالیت مهمترین. شود می استفاده ویژه هاي روش و ها آزمایش سري یک

 :از عبارتند شوند می

 مؤسسه خارج یا داخل از مجرب فرد یک توسط ممیزي -1

 نهایی محصول از تصادفی آزمایشات -2

 شده تعیین بحرانی حدود به مجدد اعتباردهی -3

 اصالحی اقدامات و بحرانی نقاط کنترل به مربوط گزارشات مرور و بازنگري -4

  CCP از اطمینان حصول جهت انگشت آزمایش لهجم از ها مشتري شکایات به رسیدگی -5

 آموزش بخشبودن اثر و کارکنان توسط فردي بهداشت رعایت در اضافی آزمایشات انجام -6
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  مستندسازي و مدارك ثبت سیستم نمودن برقرار :هفتم اصل

 سیستم در کارآمد و صحیح بایگانی سیستم یک وجود HACCP و ندیآدر مستند صورت به باید

 سیستم مستندات مهمترین از.  شوند گرفته کار به غذایی مواد فرآیند بخشهاي از یک هر میزان با متناسب

HACCP عبارتند از: 

                                                                                                 HACCP تیم در مدیریت نماینده معرفی و

 تیم ياعضا میاسا فهرست -1

 فرآورده توصیف -2

 اصالحی اقدامات و پایش هاي روش بحرانی؛ کنترل نقاط و مخاطرات معرفی -3

 اصالحی اقدامات و پایش بحرانی؛ کنترل نقاط به مربوط گزارشات پرونده -4

 سیستم بازنگري و تایید به مربوط گزارش -5

 سیستم تائید و اصالحی اقدامات ، پایش مانجا چگونگی رمورد د اجرایی روشهاي و ها دستورالعمل کلیه -6

 کلی نمودار HACCPموذي حشرات و آفات دفع و ضدعفونی ، شستشو به مربوطي ها دستورالعمل -7

 سیستم استقرار و سازي پیاده مراحل
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  HACCP سیستم  استقرار و سازي پیاده مراحل کلی  نمودار-1 شکل
  
  محصول جهانی و داخلی قیمت تولید -1-5

 زیتون روغن جهانی قیمت و باشد می کیلوگرم هر براي  €4/  حدود در زیتون کنسرو جهانی یمتق

  .)11 (باشد می کیلوگرم هر براي € 5/8 نیز
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  کاربرد و مصرف موارد -1-6

 براي دیگر درصد 10 و روغن تولید به جهان سرتاسر در شده برداشت زیتون درصد 90 حدود

 2 حدود تولید نظر از زیتون روغن موجود آمارهاي اساس بر .دارد اختصاص وکنسر تهیه یا خوراکی مصارف

  .دهد می تشکیل را خوراکی هاي روغن جهانیتجارت  درصد 30 ارزش نظر از و درصد

 مصارف جمله از و باشد می نیز مختلفی دارویی خواص داراي زیتون روغن خوراکی ارزش بر عالوه

 و گوارشی دستگاه يها بیماري کننده درمان خون، قند و خون فشار کاهش خون، کلسترول کاهش: آن
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 داراي مو، تقویت نیز و مو ریزش از جلوگیري نقرس، درمان عضالنی، دردهاي کاهش پوستی، يها بیماري

 يها سنگ دافع سرب، مانند سنگین فلزات از حاصل مسمومیت رافع بودن، ملین و کنندگی نرم خاصیت

 ذکر قابل ، شرائین تصلب از جلوگیري و زدگی آفتاب رفع خشک، و شدید يها هسرف دهنده تسکین صفراوي،

 .هستند

 تولید نیز و کود انواع تهیه دام، تعلیف براي سازي، صابون صنایع در همچنین زیتون هاي وردهآفر از

 چوب. شود می تفادهاس مخمرها انواع تکثیر و کشت براي نیز و ازته مواد الکل، انواع فورفورال، نظیر ییها فرآورده

  .گیرد می قرار استفاده مورد چوب صنایع در زیاد استحکام و زیبا يها نقش دلیل به نیز قطور يها شاخه و تنه

 

  محصول مصرف بر آن اثرات تحلیل و تجزیه و جایگزین کاالهاي -1-7

 يها روغن عمده طور به و مایع هاي روغن یا و )سس و ساالد تهیه در(  آبلیمو و سرکه چون موادي از

 .برد نام زیتون روغن هاي جایگزین عنوان به توان می کلسترول بدون

 .شود نباتی هاي روغن جایگزین تواند می کلسترول بدون روغن یک عنوان به زیتون روغن همچنین

  .شود زیتون روغن جایگزین تواند می نیز شود می گرفته سویا و خرما هسته ، انگور دانه از که روغنی

 

  امروز دنیاي در کاال استراتژیک اهمیت -1-8 

 داراي است گیاه نای کشت براي مستعد هواي و آب داراي که رانای  مانند کشورهایی در زیتون

 هاي پایه زاگرس يها کوه ، بانه هاي کوه گرگان، مانند کشور نقاط از بسیاري زیرا است خاصی اهمیت

 .دارد وجود گیاه نای خودروي

 از درصد 90 حدود و آید می بدست زیتون کشت از که است ییها فراورده مهمترین زا زیتون روغن

 .است داده اختصاص خود به را جهانی تولیدات کل

 کاري زیتون متعدد، روغنی جات میوه و ها دانه از حاصل نباتی يها روغن شدید رقابت اثر بر مروزه

 .کند می واگذار مدرن يها باغ به را خود جاي و دهد می دست از تدریج به را خود اولویت و اهمیت سنتی
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 که دنیایی در و دارد باالیی ارزش نباتی يها روغن دیگر با مقایسه در مرغوب زیتون نکهای به توجه با

 عرضه و تولید لذا آورند، می عمل به غذایی خودکفایی مرحله به رسیدن براي اي گسترده تالش کشورها لبغا

 را موجود خالء حدي تا تواند می مردم سلیقه و ذوق و خرید توان با مناسب قیمتی و کیفیت با زیتون روغن

 پرورش و کاشت توسعه، کشور، نیاز مورد نباتی روغن کسري عمده قسمت تامین راه بهترین لذا کند پر

 نای  زا و دهد می سطح واحد در نیز را بازده بهترین گیاهان دیگر کاشت بر منفی تاثیر بدون که است زیتون

  .باشد می استراتژیک اهمیت داراي نظر نقطه

 

  محصول کننده مصرف و تولیدکننده عمده کشورهاي -1-9

 حدود در دارد، قرار مدیترانه دریاي حاشیه کشورهاي در جهان زیتون يها درخت درصد 95 از بیش

 در و )فرانسه و پرتقال ان،یون اسپانیا، شامل( اروپا اتحادیه کشورهاي در جهان زیتون حصول کل از درصد 84

 )رانای  و اردن اشغالی، فلسطین لبنان، سوریه، ترکیه، (میانه خاور و آسیا غرب کشورهاي در درصد 5/5 حدود

 و تولید )مصر و لیبی الجزایر، تونس،( شمالی فریقايآ کشورهاي در جهانی محصول درصد  8/5 حدود در و

 اروگوئه و پرو ، شیلی متحده، االتای  مکزیک، ، آرژانتین در اًعمدت و مریکاییآ کشورهاي در بقیه درصد 2

 .شود می تولید

 درصد 92 اما است کرده پیدا رونق دنیا کشورهاي بیشتر در زیتون روغن الملل بین تجارت که آن با

 .شود می مصرف زیتون روغن تولیدکننده کشورهاي داخل در تولیدي يها فراورده از

 بیشترین. باشد می متمرکز مدیترانه حوزه کشورهاي در زیتون روغن مصرف و تولید میزان باالترین

 با اسپانیا کشورها نای در. شود می اسپانیا کشور ویژه به اروپا اتحادیه به مربوط جهان در زیتون روغن تولید

 .باشند می دارا را زیتون روغن تولید آمار باالترین درصد 3 پرتقال و 21 یونان درصد، 33 با تالیاای  درصد، 43

 حوزه کشورهاي در ان سرانه مصرف میزان که باشد می گرم 500 جهان در زیتون روغن سرانه مصرف

 روغن کنندگان مصرف برگترین مدیترانه حوزه کشورهاي لذا باشد، می کیلوگرم 10 متوسط طور به مدیترانه

  .باشند می زیتون
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 تقاضا و وضعیت عرضه -2

 1- 2 و 1-2 هاي طرح و جدید هاي طرح وضعیت و برداري بهره ظرفیت بررسی -2-1

   کنونتا سوم برنامه آغاز از اجرا دست در و توسعه -2-2
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 85 سال اول نیمه تا سوم برنامه آغاز از محصول واردات روند ررسیب -2-3

  است شده اختهپرد 84 تا 80 هاي سال طی زیتون روغن و زیتون انواع واردات شرح به ابتدا زیر در

 در. است گردیده ذکر نیز را آن دالري و ریالی ارزش و واردات میزان ، محصول نوع ذکر بر عالوه مورد هر درو

 .است شده آورده 84 سال تا 80 سال از زیتون روغن و زیتون واردات روند بندي جمع جهت جداولی انتها
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 مورد بررسی 84  تا80طی سالهاي )حجم واردات کیلوگرم (در نمودار زیر روند واردات روغن زیتون

محور عمودي میزان  محور افقی سال و( .دده قرار گرفته است که یک روند به شدت صعودي را نشان می

  .دهد واردات را نشان می
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رسی قرار  مورد بر84 تا 80طی سالهاي )حجم واردات کیلوگرم(در نمودار زیر روند واردات زیتون 

محور افقی سال ومحور عمودي میزان واردات را .(گرفته است که یک روند به شدت صعودي را نشان می دهد

  .)نشان می دهد

  .84 تا 80هاي  طی سال) حجم واردات( روند واردات زیتون -2نمودار شماره 

  
  
  
  برنامه آغاز از مصرف روند بررسی -2-4

 تولیدو ,توسعه چهارم برنامه اساس بر نفتی غیر صادرات توسعه نعموا رفع براي دولت عزم به توجه با

 زمره این در دارد وجود کشور در که فراوانی بالقوه يها پتانسیل به توجه با نیز زیتون روغن و زیتون صادرات

 رمقادی هنوز که نکته این به توجه با بعالوه. شد خواهد برخوردار دولت يها حمایت از و داشت خواهد قرار

 نیز محصول این تولید در کفایی خود به رسیدن شود می تامین صادرات بوسیله کشور روغن نیاز از زیادي

 .گیرد قرار مدنظر باید
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   آن توسعه امکان و سوم برنامه آغاز از محصول صادرات روند بررسی  - 2-5
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 مورد بررسی 84  تا80الهاي طی س) حجم واردات کیلوگرم(در نمودار زیر روند واردات روغن زیتون 

محور عمودي میزان  محور افقی سال و( دهد قرار گرفته است که یک روند به شدت صعودي رانشان می

  )دهد واردات را نشان می
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  مورد بررسی قرار84 تا 80طی سالهاي  )درات کیلوگرمصا حجم( در نمودار زیر روندصادرات زیتون

محور عمودي میزان واردات  محور افقی سال و( .دهد  یک روند به شدت صعودي را نشان میگرفته است که

  .)دهد را نشان می
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  .84 تا 80هاي  طی سال) حجم واردات( روند صادرات زیتون -4نمودار شماره 

  
  
 چهارم برنامه پایان تا صادرات اولویت یا محصول به نیاز بررسی  - 2-6

 تولید، توسعه چهارم برنامه اساس بر نفتی غیر صادرات توسعه موانع رفع ايبر دولت عزم به توجه با

 قرار زمره نای  در دارد وجود کشور در که فراوانی بالقوه يها پتانسیل به توجه با نیز زیتون روغن صادرات و

 نظر از ما کشور که نکته نای  به توجه با بعالوه. شد خواهد برخوردار دولت هاي حمایت از و داشت خواهد

 نتیجه در باشد می برخوردار منطقه در ممتازي جایگاه از کیفی و  میک نظر از کشاورزي محصوالت تولید

 بدلیل همچنین .داشت دسترسی بهتري کیفیت با و ارزانتر اولیه مواد به توان می منطقه کشورهاي به نسبت

 نظر از چه( ها روغن دیگر به نسبت روغن نای  فراوان مزایاي و کشور نیاز مورد روغن عمده قسمت واردات

 زمینه در کشور خودکفایی يها برنامه به توجه با و )آن مطلوب مزه و طعم لحاظ از چه و دارویی مزایاي

 .گردد می بینی پیش کشور در محصول نای تولید براي مناسبی ندهی آروغن
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  ضعف و قوت نقاط تعیین و تولید هاي روش و تکنولوژي اجمالی -2 و 1

 :زیتون کنسرو
 فرآیند. شود می تهیه زیتون کنسرو نمک آب و سرکه از شده آماده مناسب محلول در زیتون گرفتن قرار از

 :است شده داده توضیح ادامه در شور زیتون تولید صنعتی

 را میوه است میوه ها آن اولیه مواد که غذایی مواد کارخانجات در: بار تحویل و تخلیه از قبل زیتون توزین -1

 .نمایند می تخلیه سپس و کرده توزین باسکول وسیله به

 .باشد می خارجی آلودگی هرگونه از زیتون نمودن پاك کردن تمیز از منظور: اولیه کردن تمیز و شستشو  -2

 .نمود استفاده آب جت از توان می منظور بدین

 بسیار گیرد می قرار استفاده مورد کامل تصور به میوه که زیتون کنسرو تولید در مرحله این :بندي درجه -3

 :داد انجام شود می ارائه که معیارهایی اساس بر توان می را بندي درجه. دارد اهمیت

 اندازه و شکل -

 بودن تازه و رسیده -

 بافت -

 عطر و مزه -

 ظاهري عیوب -

 رنگ -

 به انسانی نیروي از استفاده به جبورم موارد بقیه در گردد می انجام دستگاه بوسیله که اول مورد استثناي به

 .باشیم می چشم با تشخیص کمک

 .گیرد می انجام شستشو از پس فاصله بال کار این : زائد هاي قسمت جداسازي  -4
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  بندي درجه – 1 شکل

 
 و داده قرار ها شیشه در دستگاه بوسیله را آنها ها زیتون کردن آماده از پس : شیشه در ها زیتون اردادن -5

   .کردن آماده 4-6 و سرکه حجمی -% 10 حجمی%  3

 . باشد می نمک 7 شامل نمک آب محلول: نمک آب محلول

 کنسرو يها شیشه به نمک آب پرکن دستگاه بوسیله را آن نمک آب تهیه از پس : نمک آب کردن اضافه -7

 .نماییم می اضافه زیتون

 .نماییم می پاستوریزاسیون دستگاه وارد را آن زیتون کنسرو ماندگاري براي: پاستوریزاسیون  -8

 ریخته آن در ها درب که دارد وجود مخزن یک دستگاه این در :هد چند و هد تک دربندي دستگاه -9

 با که است چرخنده هدهاي داراي دستگاه این گیرند می قرار استفاده مورد دربندي براي تدریج به و شود می

 .شوند می ها شیشه دربندي باعث خود چرخش

 از چسبانی اتیکت از پس و وارد چپ سمت از ها شیشه دستگاه این در: خطی چسبان اتیکت دستگاه -10

 شیشه به ها  لیبل آن چرخش و دستگاه با شیشه ردوبرخ اثر بر دستگاه این در شوند می خارج راست سمت

 .چسبند می
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  خطی چسبان اتیکت – 2 شکل

 
 .شود می استفاده تنظیم قابل آلومینی هاي پایه با ضداسید خشدار ستیلا استنلس از معموالً دستگاه این

 شرینگ اند شده زنی اتیکت و دربندي که را زیتون کنسرو يها شیشه دستگاه این در : پک شرینگ -11

 قابل نیز کارگر بوسیله عمل این .شوند می انجام معموال تایی 12 و تایی 20 يها بسته در عمل این .کند می

 .باشد می مانجا
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  پک شرینگ – 3 شکل
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  زیتون زیتون کنسرو هاي دستگاه مشخصات -30 جدول
  تعداد  )کیلو وات(توان مصرفی  نوع دستگاه   شماره

  1  1,5  گرید با درجه بندي محصوالت  1

  1  1,5  گل گیر خیار ودم گیر زیتون  2
  1  1,5  شستشو وگل گیر تمام اتوماتیک  3
  2  0,75  اتوماتیکوان آماده سازي تمام   4

  1  -  میز کار چرخ دار  5
  1  4  خط پرکن اتوماتیک براي خیاروسیر  6
  1  0,75  خط بازرسی وتوزین تمام استیل  7

  2  2  مخازن آماده سازي آب نمک  8
  1  0,75  خط شستشو استریل شیشه تمام استیل  9

  1  -  شوت برگردان  10

خط محلول ریز در قوطی وشیشه تمام   11
  استیل

0,75  1  

  1  2,5  در بند اتوماتیک شیشه  12
نوار ورودي به تونل پاستوریزاتور تمام   13

  استیل
0,75  1  

  1  12  پاستوریزاتور دوشی تمام استیل  14
  1  1,5  تونل خشک کن  15

  1  12  )شرینگ پک(بسته بندي   16

  
  زیتون روغن

 :شود می استفاده سیستم سه از زیتون میوه از روغن مکانیکی استخراج براي
  کردن پرس �
  سانتریفیوژي جداسازي �
  کردن صاف �

 .است زیتون از کشی روغن براي ها روش معمولترین و ترین میقدی از کردن پرس
 و )روغن( سبک دوفاز جداشدن سبب دستگاه زیاد چرخش سرعت سانتریفیوژي هاي جداکننده در

 .شود می )آبی ازف( سنگین فاز
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 کردن له از که خمیري در اي تیغه یا فوالدي صفحات از داديتع کردن صاف روش به استخراج در

 .چکد می ها تیغه از روغن یدآ می بیرون وقتی و رفته فرو شده تهیه زیتون میوه

 و ها شاخه کردن خارج توسط عمل نای .شوند آماده و تمیز باید ها میوه ابتدا ، کشی روغن از قبل

 شسته ها میوه سپس. شود کی انجام بزند صدمه تجهیزات به است ممکن که موادي هرگونه و آشغال برگها،

  در زبري خمیر صورت به تا شوند می سیابآ و برود بین از کشاورزي هاي دگیوآل و خاك و گرد تا شوند می

 که حالی در یابد می کاهش تند ترکیبات و شده شکسته  میآنزی عمل توسط تلخ ترکیبات مرحله نای  در. دیآ

 به قطبی دو ترکیبات انجامد طول به  مینزیآ عمل اگر. شوند می زیاد روغن در توکوفرولها و بیدوقط ترکیبات

 اکسیداسیون مقابل در روغن پایداري کاهش سبب و شده خارج روغن از و تجزیه آب در محلول ترکیبات

 .شوند می

 و پیوسته مبه روغن کوچک قطرات و شده روغنی يها سلول از روغن شدن آزاد سبب کردن آسیاب

 آب و جامد باقیمانده. شود می آماده کشی روغن براي میوه ترتیب نای  به. دهند می را بزرگ قطرات تشکیل

 .شود تصفیه باید فاضالب در تخلیه از قبل مانده بجا پرس توسط کشی روغن از که

 تا شود یم صاف روغن باشد، مصرف براي مناسب زادآ چرب اسیدهاي و بو و طعم نظر از روغن اگر

 .شود می فرستاده تصفیه قسمت به صورت نای غیر در. گردد جدا آن از آب و جامد هاي ناخالصی

 با کشی روغن قسمت به انتقال از قبل است روغن درصد 8 تا داراي که) تفاله (روغنکشی باقیمانده

 تصفیه ریقط به زیتون روغن تصفیه .دشو می کشی روغن حالل با سپس و خشک کن، خشک یک در حالل

 اساساً است درصد 10 حدود در آن اسیدیته که تفاله روغن تصفیه. شود می انجام فیزیکی تصفیه یا و قلیایی

 .شود می انجام فیزیکی تصفیه توسط

 :پردازیم می زیتون روغن تولید مراحل از یک هر تر دقیق بررسی به زیر در
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 :نگهداري
 از نامناسب شرایط در زیتون نگهداري ، کردن انبار. کرد نگهداري مناسب شرایط در باید زیتون میوه

 دار آب بافت در ظریف کامال زیتون دار چربی يها میوه گوشت در چربی زیرا. کاهد می  آنروغن مرغوبیت

 در رطوبت یا آب حضور در زیتون میوه. دارد زیاد آمادگی ها آنزیم تعرض به جهت بدین و است پراکنده

 چه هر را آنها و داده قرار حمله مورد را چربی که دارد قرار ییها ارگانیسم میکرو با ها یمانز تاثیر خطر معرض

 .نماید می تجزیه گلیسیرین و آزاد چرب اسیدهاي به بیشتر

 کشی روغن عمل زیتون، میوه) ساعت 48 تا 24 حداکثر( برداشت از پس بالفاصله امکان حد تا باید

 ها لودگیآ و مکانیکی صدمات مقابل در رسیده و نرم میوه که چرا ودش حفظ روغن کیفیت تا گیرد انجام

. شود می روغن کیفیت شدید کاهش موجب روغن، استخراج عملیات در تاخیر نروای  از. باشد می حساس بسیار

 .است شده ارائه زیر جدول در نآ فیزیکی يها ویژگی از برخی و زیتون میوه نگهداري مناسب شرایط
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 ي فیزیکی میوه زیتونها برخی ویژگی شرایط مناسب نگهداري و – 31جدول 

  گراد درجه سانتی 10  دما

  درصد 90- 85  رطوبت

  هفته 6-4  مدت زمان نگهداري

  گراد درجه سانتی - 204 تا -104  نقطه انجماد
  84/0  گرماي ویژه

  
 با مناسب هویهت با و خنک اتاق یک در آنها دادن قرار ،ها زیتون نگهداري براي شرایط بهترین

 20 ضخامت به – تغییرات شرایط نای  تحت. باشد می مشبک پالستیکی يها جعبه در متر سانتی 30اي الیه

 و بودار ترکیبات میزان نگهداري، زمان افزایش با معمول بطور. رسد می حداقل به روغن در نامطلوب کیفی

 .یابد می افزایش یآهستگ به پراکسید و اسیدیته و یافته کاهش روغن در فنل پلی

  
  : زیتون کردن خرد

 کامل طور به را سلول در محتوي روغن قطرات و شوند می پاره گیاهی يها بافت کردن خرد عمل با

 خمیر و شود می تر یکنواخت و تر لطیف امده بدست مایع باشد تر ریز میوه چه هر عمل نای در. کنند می آزاد

 .گردد می پرس ماشین آماده شده حاصل

 : گیرد می قرار استفاده مورد کردن خرد براي معموال ماشین نوع دو
 غلطکی یا سنگی آسیاب  -1
 فلزي آسیاب  -2

 زیرا شود بیشتر دقیقه 30 تا 20 از نباید سنگی آسیاب از استفاده روش در کردن خرد تدم

 کردن گیر باعث که شود می خمیر ذرات ریز خیلی شدن خرد به منجر باشد سنگین غلطک اگر مخصوصا

 منفی اثر استخراجی روغن کل میزان روي بر نتیجه در و شود می غلطک يها سوراخ در میوه ریز يها خرده

 شود می استفاده زیتون کردن خرد براي که مختلفی يها روش به توجه با زیتون خمیر دماي .گذارد می

 30  اتاق دماي اگر. است گراد یسانت درجه -15 آسیاب توسط مده آبدست زیتون خمیر دماي. باشد متفاوت
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 گراد سانتی 18 سنگی - 27 فلزي کن خرد با آمده بدست زیتون خمیر دماي و گراد سانتی درجه -19  درجه

 کاهش نتیجه در و امولسیون تشکیل امکان بیشتر گرماي جادای  علت به فلزي يها خردکن در .باشد می

  .است زیادتر استخراج راندمان

 

 : دادن مالش
 خرد طی در. دهند می مالش آنرا زیتون، میره از روغن استخراج در تسریع و بازدهی افزایش ايبر

 مالش. یابد می افزایش روغن قطرات اندازه و شده گسسته هم از زیتون خمیر يها سلول دادن مالش و کردن

 از بعد معمول بطور. شود تکرار مرتبه چندین است ممکن روغن استخراج مراحل طی در زیتون خمیر دادن

 .کنند می خرد مجددا گوشت چرخ وسیله به را ان زیتون، خمیر دادن مالش

 که حالی در یابد می کاهش تند ترکیبات و شده شکسته میآنزی توسط تلخ ترکیبات مرحله نای  در

 اتترکیب انجامد طول به میآنزی عمل اگر. شوند می زیاد زیتون روغن در ها توکوفرول و دوقطبی ترکیبات

 مقابل در روغن پایداري کاهش سبب و شده خارج روغن از و تجزیه آب در محلول ترکیبات به دوقطبی

  .شود می اکسیداسیون

 

 :مایع و جامد فازهاي جداسازي

 مورد است نرسیده خوب هنوز که اي میوه اگر.  باشد رسیده زیاد یا نارس نباید میوه کشی روغن براي

 زیاد زیتون از که روغنی. بود خواهد تلخ آن طعم و کم حاصل روغن میزان گیرد قرار کشی روغن استفاده

 آن روغن میزان از باشد رسیده زیاد میوه اگر. است زرد به مایل رنگ داراي و شیرین آید می بدست ، رسیده

 .نیست مرغوب چندان رسیده زیاد یا و نارس يها میوه از آمده بدست روغن بطورکلی. شود می کاسته

 آنها روغن استخراج براي باید که است گیاهی آب و تفاله روغن، مختلف فاز سه حاوي زیتون خمیر

 و سانتریفیوژ کردن، پرس روش سه از عموما شد گفته که همانطور. نمود جدا هم از صحیح روش با را
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 فاز وجز که هم زیتون هسته .شود می استفاده جداسازي براي ترکیبی روش یا )کردن صاف (پرکوالسیون

 .شود می جدا مرحله نای  در باشد می تفاله

 سانتریفیوژ سیستم که حالی در باشد می پایین ظرفیت با پیوسته غیر فرآیندي فشاري يها سیستم

 درجه 30 سیستم در. گردد می استفاده پرکوالسیون روش با ترکیبی بصورت اغلب و بوده پیوسته روشی

درجه  20 گرم آب از فازي، سه نوع سانتریفیوژ - جداسازي و پذیري جریان بهبود براي گراد سانتی

 تاثیر آن فنلی ترکیبات میزان و روغن بازدهی روي بر افزوده آب مقدار. شود می استفاده روغنگراد  سانتی

 با وسانتریفیوژي فشاري يها سیستم در. رود می دست از پساب همراه فنلی ترکیبات از بخشی زیرا گذارد  می

 مواجه آن با مرتبط يها هزینه و محیطی زیست مشکالت و دگیوآل نتیجه در و پساب از زیادي حجم

 بازدهی. آب نمی باشد افزودن به نیاز )فازي دو نوع( جدید سانتریفیوژي يها سیستم در البته. هستیم

 يها ویژگی روي بر روغن استخراجي مختلف ها روش .باشد می درصد 80- 90 تجاري بطور روغن استخراج

  .گذارد می اثر نهایی محصول کیفی

  

 : کردن پرس

 بدست روغن. است زیتون از کشی روغن براي يها روش ترین معمول و ترین میقدی از کردن پرس

 را باقیمانده دار روغن تفاله. است موسوم پروانس روغن به اروپا در و بوده مرغوب العاده فوق اول پرس از مدهآ

. فشرد ترتیب بدین بار چهار تا سه توان می را تفاله فشارند، می زیاد حرارت و فشار با دوباره و ودهمن خرد

 سولفور( حالل وسیلهروغن دارند که معموال ب درصد 15-8 هنوز مانند می باقی آخر مرحله در که ییها تفاله

 یا گرديگو زیتون روغن به باشد می خود در حالل از مقداري حاوي که روغن نای  .شود می استخراج )کربن

 .رود می کار به صنعتی مقاصد سایر و سازي صابون مصارف براي که است مرسوم زیتون فوتس کلی طور به
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 مقدار و تیره رنگ داراي شود می خوانده اروژونیز یا سانسا روغن نام به که گوگردي زیتون روغن

 و ابتدایی خیلی يها پرس با است ممکن پرس توسط روغن استخراج. باشد می آزاد چرب اسیدهاي زیادي

 عملیات ابتدا هیدرولیکی پرس توسط یا و کنند می کار حیوانات یا و کارگران دست نیروي که  میقدی

 بیشتر فشار با پرس آنگاه و مالیم پرس یک سپس گرفته انجام آب با شستشو و کردن الک توسط سازي پاك

 .شود می گیري روغن حالل توسط تفاله باقیمانده انتها در و گیرد می صورت

 .است شده داده نشان پرس سیستم از استفاده با روغن استخراج مختلف مراحل زیر در

  
  زیتون

  
  )بویژه باآسیاب سنگی( خردکردن

  

  )در دماي محیط( ممالش دادن

  
  آماده سازي خمیر

  
  پرس کردن خمیر

  
  
  

مخلوط آب ( توده روغنی
  )وروغن

  تفاله 

  
  

  )عمودي سانتریفیوژ( جداسازي مایع
  

  
  
  

  
  پرس سیستم از استفاده با زیتون روغن استخراج مختلف مراحل – 4 شکل

  روغن زیتون بکر   پساب
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 : از عبارتست روش نای از استفاده مزایاي

  محدود گذاري سرمایه �

 . هستند هزینه کم و ساده بسیار نیاز مورد يها ماشین �

 . است کم بسیار ان انرژي مصرف همچنین و دارد نیاز میک الکتریکی توان �

 . دارد پائینی بسیار رطوبت روش نای در آمده بدست تفاله �

 .باشد می  میک بسیار روغن حاوي که شود می تولید گیاهی آب میک خیلی مقدار �

  

 :باشد می زیر شرح به روش نای  معایب

 . کنند می اشغال را زیادي بسیار فضاي استفاده مورد يها ماشین �

 . دارد زیاد کار نیروي و کارگر به نیاز �

 . کند می کار مداوم غیر بصورت سیستم این �

 : کردن سانتریفیوژ

 محتویات که ناهمگن يها سیستم جداکردن. شود می استفاده مرکز از گریز نیروي از سانتریفیوژ در

 فاز جداسازي نیز و بالعکس و مایع فاز از جامد فاز جداسازي باشند، می متفاوت مخصوص وزن داراي آنها

 .است پذیر امکان سانتریفیوژ از استفاده با گاز فاز از مایع

 زیتون خمیر کردن پخش مراحل روغن، بازیابی در سانتیفیوژي دکانترهاي یا ها جداکننده از استفاده

 وابسته که پرس صفحه داخل در ها کیسه دادن جا و پرس يها کیسه دادن جا و پرس يها کیسه بروري

. است نموده حذف را است کارگري  به کاربکر زیتون پساب روغن )عمودي سانتریفیوژ( مایع جداسازي

 سانتریفیوژ قدرت. است شده باالتر تولید  فرآیند وبودن مداوم سبب همچنین سانتریفیوژي دکانتر از استفاده

 .باشد می دقیقه در دور 10000 تا 3000 از بیش
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 :است شده آورده سانتریفیوژ روش از استفاده با روغن استخراج مراحل زیر شکل در

  حذف برگها ومواد زائد
  

  شستن
  

  خرد کردن

  
  درجه سانتی گراد30- 25مالش دادن 

  
  )دکانتر(                  سانتریفیوژ

  
  
  

  
  
  
  
    
  

  روش سانتریفیوژ از استفاده با روغن استخراج نمودار - 5 شکل
 

 :)انتخابی فیلتراسیون (پرکوالسیون روش
 تفاوت دلیل به و شوند می زیتون خمیر وارد استیل صفحات ، پرکوالسیون روش به روغن استخراج در

 در شده تعبیه يها لوله از و شود می پوشیده روغن با صفحات نای سطح خمیر، در مایع فازهاي سطحی فشار

 از کمتر روغن سطحی بین فشار عملیاتی شرایط تحت واقع در. شود می هدایت خارج به روغن صفحات

 .شود می داده پوشش روغن از اي پوسته با فلزي صفحات سطح و باشد می گیاهی پساب

  مخلوط آب وروغن           تفاله

  مودي عباسانتریفیوژ  جداسازي

  روغن زیتون بکر  یاهیپساب گ
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 زیتون خمیر رئولوژیکی خصوصیات به ستگیب زیادي حد تا روش نای در روغن استخراج بازده میزان

 طبیعی خصوصیات حدي تا و است خوبی بسیار کیفیت داراي آید می دست به روش نای از که روغنی. دارد

 در روش این در روغن استخراج که آنجا از همچنین. است کرده حفظ را فنلی پلی ترکیبات مخصوصا را خود

 .ندارد وجود آلودگی احتمال گردد مین استفاد نمودن رقیق براي آب از و پذیرد می صورت اتاق دماي

  : شدهاست داده نشان زیر شکل در پرکوالسیون روش به روغن استخراج نمودار
  

  میوه زیتون
  

  حذف برگها ومواد زائد
  

  خرد کردن

  
  گراد سانتی درجه30- 25مالش دادن 

 

  پرکوالسیون
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  احل استخراج روغن به روش پرکوالسیونر م-6شکل 
  

  مخلوط آب وروغن           تفاله

  جداسازي باسانتریفیوژ عمودي

  پساب گیاهی  روغن زیتون 
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 ثابت گذاري سرمایه حجم برآورد شامل اقتصادي ظرفیت حداقل تعیین و بررسی  -3
 پیوسته گرفتن ظرن در با. گردد می احداث روز در زیتون میوه تن 30 فرآوري هدف با کارخانه این

 میوه فرآوري ظرفیت لذا. کند می کار سال در روز 270 و ساعته 8 شیفت 3 در کارخانه ، تولید فرآیند بودن

 ساالنه ظرفیت ، زیتون روغن به زیتون تبدیل درصدي 30 راندمان به توجه با تن 8100 با نه برابرزیتون ساال

 سازنده يها کارخانه استاندارد ظرفیت مقدار این آوردن ستبد براي .تن2430 است بابرابر زیتون روغن تولید

 .است گرفته قرار توجه مورد تولید حجم نظر از واحد اقتصادي بودن صرفه به همچنین و تجهیزات

 گذاري سرمایه حجم نهایت در تا گردد می ارائه طرح اجراي به مربوط اقتصادي برآوردهاي ادامه در

  .آید بدست نیاز مورد

 

 سازي حوطهم -3-1

 برایاجراي مربع متر 5000 مساحت به زمینی انتخاب اساس بر شده ارائه جدول و شده انجام محاسبات

 .بود خواهد متر 300 برابر کارخانه محیط،  متر 50 در 100 ابعاد به زمینی فرض با.است گرفته صورت طرح

  سازي محوطه يها هزینه -32  جدول

  واحد  شرح
  حدود هزینه واحد

  )ریالهزار (
میزان کار 
  مورد نیاز

  )هزار ریال(هزینه

  140250  4250  33  مترمربع  خاکبردادري خاکریز وتسطیح

 پی ریزي دیوار ودیوار کشی به ارتفاع حدود
  متر5/2

  165000  300  550  مترطول

  148500  750  198  مترمربع  خیابان کشی وآسفالت

  99000  600  165  مترطول  جدول بندي و پیاده روسازي

  412500  750  550  مترمربع  ي سبزفضا
  16500  50  330  مترمربع  پارکینگ مسقف

  33000  30  1100  اصله تیر  مترطول15روشنایی محوطه معموال به ازاي هر
  11000  2  5500  عدد  درب ورودي

  1025750  جمع کل
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  ساختمان 2- 3
 ابزارآالت، و آزمایشگاه انبار، ، تولید مختلف يها بخش يها ساختمان از یک هر براي نیاز مورد فضاي

 به توجه با ها ساختمان این مساحت که است ذکر شایان. است شده آورده زیر در نگهبانی و رفاهی و اداري

 .است برآوردشده واحد در شاغل پرسنل و نقل و حمل ، آالت ماشین نصب براي نیاز مورد فضاي میزان

  ي ساختمانیها هزینه -33 جدول
 احدحدود هزینه و  واحد  شرح

  )هزارریال(
    میزان کار مورد نیاز

  1980000  900  2200  مترمربع  ي تولیدها ساختمان
  924000  700  1320  مترمربع  ي انبارهاها ساختمان

ي آزمایشگاه ها ساختمان
  وابزارآالت

  264000  200  1320  مترمربع

ي اداري ها ساختمان
  ورفاهی

  500000  200  2750  مترمربع

  -  -  3300  مترمربع  استخر آب
  82500  50  1650  مترمربع  نگهبانی

درصورت (پست برق
اخذ انشعاب باالتر 

  )کیلووات250از

  -  -  2750  مترمربع

  3,750,500  جمع کل

  
  آالت ماشین -3- 3

 .است شده آورده زیر در آالت ماشین به مربوط يها هزینه جدول

 آالت ماشین قیمت کل ددرص 5 برابر نیز آالت ماشین اندازي راه و نصب به مربوط يها هزینه

 براي پکیج کل قیمت. شود می تهیه پکیجی صورت به واحد آالت ماشین اینکه به توجه با .باشد می

 اینکه به توجه با مبلغ این یورو هزار: 320 با است برابر زیتون فرآوري و زیتون روغن تولید خط آالت ماشین

 کشور کدام از همچنین و شود استفاده خارجی انسازندگ از یا و شود تهیه داخلی صورت به آالت ماشین

 توجه مورد باید آن صادرات نظر مورد محصول تولید در اینکه به توجه با ولی است متغیر شود خریداري
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 طوالنی بسیار سابقه داراي زمینه دراین که ایتالیا کشور ساخت آالت ماشین از است بهتر گیرد قرار خاص

 براي ثانی در و باشیم داشته اطمینان محصول مطلوب کیفیت به رسیدن زا اوال شود استفاده باشد می

 این به توجه با شده ارائه قیمت لذا. نشویم مواجه مشکلی با جهانی يها بازار در محصول فروش تبلیغات

 .است شده استعالم موارد

 آالت ماشین نههزی یورو هر ازاي به ریال 12500 دلامع ریال به یورو تبدیل نرخ گرفتن نظر در با

 ریال میلیارد 4 : با است برابر واحد

 : است شده آورده زیر جدول در خالصه طور به آالت ماشین به مربوط کلی هزینه

   جدولآالت ماشین به مربوط هزینه - 34 جدول
  )هزار ریال(هزینه  عنوان

  4,400,000  هزینه خرید ماشین آالت وحمل ونقل
  220,000  هزینه نصب وراه اندازي
  220,000  ...هزینه بیمه وآموزش و

  4,840,000  جمع کل
  
  تاسیسات -4- 3

 : است زیر قرار به تاسیسات به مربوط يها هزینه
 تاسیسات يها هزینه - 35 جدول

  )هزار ریال( ارزش کل  )ریال(قیمت واحد  واحد  مقدار  عنوان
خریدانشعاب ( تامین برق از شبکه سراسري
  )…تاسیسات برق و

  220,000  -  واتکیلو   100

  27500  -  مترمربع  1000  )…اخذ انشعاب لوله کشی و(آب

  44,000  88000  مترمربع  500  تاسیسات سرمایش وگرمایش ساختمانها

  22,000  44,000  عدد  50  )کیلوگرمی6(کپسول اطفا حریق

  35200  176,000  عدد  20  ) کیلوگرمی30(کپسول اطفا حریق

جمع ارزش 
  تاسیسات عمومی

700/348  
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 و تهویه يها سیستم و کارخانه محوطه ،ها ساختمان ، آالت ماشین براي نیاز مورد برق شامل برق مصرف �

 .باشد می گرمایش و سرمایش

 و آزمایشگاه رفاهی، و اداري يها ساختمان مساحت مترمربع 450 نیز آب انشعاب اخذ محاسبه براي �

 .است شده جمع آن با نیز آالت ماشین براي نیاز دمور آب میزان و است گرفته قرار محاسبه مورد نگهبانی

  
  نقلیه لوسائ -5- 3

  .است زیر قرار به واحد در نیاز مورد نقلیه وسائل
 

 نقلیه وسائل يها هزینه - 36 جدول

  )هزار ریال(هزینه کل  )هزار ریال(قیمت هر دستگاه   تعداد  نوع
  165000  82,500  2  وانت باري

  154000  77,000  2  سواري
  000/319  ي وسائط نقلیهها نههزی

  
 خدماتی و اداري وسائل و تجهیزات -6- 3

 : است زیر قرار به خدماتی و اداري وسائل و تجهیزات به مربوط يها هزینه
  

  خدماتی و اداري وسائل و تجهیزات يها هزینه - 37 جدول
  )هزار ریال(هزینه کل  )هزارریال(قیمت هر واحد  تعداد  نوع وسایل

  15,400  7700  2  رایانه
  6600  2200  2  خط تلفن وفکس

  6600  3300  سرویس2  مبلمان اداري
  4400  550  8  کمدوفایل

  4400  550  8  میزولوازم التحریر
  3300  165  20  صندلی

  40700  ي اداريها جمع کل هزینه
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  نشده پیشبینی و متفرقه يها هزینه -7- 3
 در احتمالی تغییرات دلیل به طرح اجراي رهدو طی مازاد يها هزینه تحمیل از جلوگیري منظور به

 و متفرقه يها هزینه بعنوان نیاز مورد يها هزینه کل از درصد 10 حدود ثابت گذاري سرمایه يها هزینه

 ثابت هزینه جدول نشده بینی پیش يها هزینه درصد 10 نمودن لحاظ با. گردد می لحاظ نشده بینی پیش

  شود می بینی پیش زیر جدول طبق واحد احداث براي گذاري سرمایه

 واحد احداث ثابت يها هزینه بندي جمع – 38 جدول
  )هزار ریال(هزینه  عنوان  ردیف

  1,025,750  محوطه سازي  1
  3,750,500  ساختمان   2
  4,400,000  ماشین آالت  3
  440000  نصب وبیمه ماشین آالت  4
  348,700  تاسیسات  5
  319,000  وسایل نقلیه  6
  40,700  سایل اداري و خدماتیتجهیزات و و  7
  1,032,465  ي متفرقه و پیش بینی نشدهها هزینه  8

  11,357,115  مجموع

  
  برداري بهره از قبل يها هزینه -8- 3

 : است زیر قرار به برداري بهره از قبل يها هزینه لیست
  برداري بهره از قبل يها هزینه - 39 جدول

  هزینه  حدودهزینه موردنیاز  شرح
  6814  0,0006*کل سرمایه گذاري طرح  رکت،ثبت وافزایش سرمایهتاسیس ش

  22714  درهزارسرمایه ثابت2  هزینه مطالعه وتحقیق
تامین خدمات مهندسی ومشاوره  

  وطراحی
  68143  درهزارکل سرمایه گذاري6

مزایاي  و میزان حقوق*تعدادپرسنل دردوره ساخت  مزایاي کارکنان دستمزدوحقوق و
  ل دوره ساختطو*دریافتی ماهانه

1100000  

  110000  بسته به نوع طرح  مسافرت وبازدید
  27500  ي تولیدبه استثناي استهالكها روزهزینه3تا1  تولیدآزمایشی وآموزش وسایر

  1,335,171  مجموع
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 گردش در سرمایه -9- 3
 : است شده پرداخته تفکیک به گردش در سرمایه برآورد به زیر در
 :بندي بسته و هاولی مواد گردش در سرمایه �

 گردش در سرمایه میزان آن به توجه با و است شده گرفته نظر در ماه یک را اولیه مواد تامین دوره
 ریال میلیارد :  82/6 با است برابر بندي بسته و اولیه مواد به مربوط
  :ساخت جریان در و شده ساخته کاالي �

 ریال  میلیارد01/1: اب است برابر مورد این به مربوط گردش در سرمایه میزان
  :مطالبات �

 ریال میلیارد 26/7: با است برابر مورد این به مربوط گردش در سرمایه میزان
  :گردان تنخواه �

 ریال میلیون 429: با است برابر مورد این به مربوط گردش در سرمایه میزان
 مجموع �

  . است ریال میلیارد52/15 :با است برابر واحد این براي نیاز مورد گردش در سرمایه مجموع
 
  دستمزد و حقوق برآورد - 10- 3

 : است آمده زیر جداول در پرسنل دستمزد به مربوط يها هزینه
  

  اداري پرسنل دستمزد و حقوق به مربوط يها هزینه – 40 جدول
  حقوق ودستمزدپرسنل

  )هزارریال(هزینه  تعدادنفرات موردنیاز  )هرنفر/هزارریال( تخمین حقوق  سمت
  11000  1  11000  یرعاملمد

  6600  1  6600   وفروشمدیربازرگانی
  5500  1  5500  مدیراداري ومالی

  3300  1  3300  حسابدار
  5500  2  2750  کارمندفروش

  4400  2  2200  منشی
  1980  1  1980  کارگرخدمات

  38280  مجموع
  26796  9  %70  مزایاي شغلی،بیمه وپاداش

  65076  ي اداريها جمع هزینه
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  تولید پرسنل دستمزد و حقوق به مربوط يها هزینه - 41 جدول
  دستمزد پرسنل تولید حقوق و

  سمت
  تخمین حقوق ماهانه

  )هرنفر/هزارریال (
  هزینه  تعدادنفرات موردنیاز

  8800  1  8800  مدیرکارخانه
  4400  1  4400  سرپرستان تولید

  9900  3  3300  مهندس فنی وکنترل کیفی
  8250  3  2750  تکنسین فنی

  19800  9  2200  راتورتولیداپ
  29700  15  1980  کارگران ساده

  5940  3  1980  نگهبان
  86790  مجموع

  86790  35  %100  مزایاي شغلی وبیمه وپاداش
  173580  ي پرسنل تولیدها جمع هزینه

  
 ارتباطات و سوخت، برق، آب برآورد -11- 3

 :است شده ردهآو زیر جداول در ارتباطات يها هزینه و سوخت ، برق آب،میزان 
                              

  ارتباطات و سوخت ، برق آب، يها هزینه - 42 جدول
  هزینه ساالنه  میزان مصرف  هزینه هرواحدمصرف به ریال  واحد  شرح

    80  330  کیلووات  برق مصرفی
    400  1100  مترمکعب  آب مصرفی

        سوخت
  66000  60  1100  لیتر  بنزین
  220000  1000  220  مترمکعب  گاز

  0  0  275  لیتر  گازوئیل
    ي آب،برق،سوخت،ارتباطاتها جمع هزینه

 .است شده گرفته نظر در 8/0 همزمانی ضریب مصرفی برق میزان محاسبه براي �
 محاسبه کارکنان براي نیاز مورد میزان و تولید فرآیند در مصرفی آب میزان به توجه با مصرفی آب میزان �

 .است شده
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 استهالك و نگهداري و تعمیر يها ههزین -12- 3
  :است آمده زیر جداول در استهالك و نگهداري و تعمیر به مربوط يها هزینه

 
  استهالك و نگهداري و تعمیر يها هزینه - 43 جدول

 
  تولید نشده بینی پیش و متفرقه يها هزینه -13- 3

 و متفرقه يها هزینه بعنوان سالیانه استهالك منهاي تولید يها هزینه کل از درصد 6 حدود

  ریال میلیارد 17/5: با است برابر که است شده گرفته نظر در تولید نشده بینی پیش

  

 فروش و یعتوز يها هزینه -14- 3

 شده گرفته نظر در فروش و توزیع يها هزینه بعنوان فروش از حاصل آمد در کل از درصد یک حدود

 هزینه باید محصول فروش در تبلیغات موثر نقش به توجه با البته ریال میلیون 462 : با است برابر که است

  .)شود می پیشنهاد ریال میلیون 800 حدود مبلغی(. نمود لحاظ مورد این براي را جداگانه

  

نرخ   شرح
  تعمیرونگهداري

هزینه 
  تعمیرونگهداري

 درصد
  استهالك

هزینه 
  استهالك

قیمت   نرخ قراضه
  قراضه

  477625  10  334338  7  95525  2  يساختمان ومحوطه ساز
  440000  10  440000  10  176000  4  ماشین آالت وتجهیزات

  34870  10  34870  10  34870  10  تاسیسات
 لوازم آزمایشگاهی و

  کارگاهی
10  22000  10  22000  10  22000  

  31900  10  79750  25  63800  20  وسائط نقلیه

  4070  10  8140  20  4070  10  اثاثیه ولوازم اداري
  101046    899298    396265    مجموع
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   تولید متغیر و ثابت يها هزینه جدول -15- 3
                                                      

  تولید متغیر و ثابت يها هزینه - 44 جدول

  
  گیري نتیجه - 16- 3

 ریال میلیارد 65/12: حدود ثابت گذاري سرمایه هزینه کل
 ریال میلیارد 52/15 : حدود گردش در سرمایه هزینه کل
 ریال میلیارد  7/87: حدود تولید يها هزینه کل

  :ل داریمریا 000/55 کیلوگرمی فروشی هعمد صورت به روغن محصول متوسط قیمت گرفتن نظر در با
  55،000×2،430،000=133،650،000،000 :کل قیمت فروش

  133،650،000،000-87،700،000،000=45،950،000،000 :فروش سودحاصل از
0,61=45،950،000،000/28،170،000،000  

  
  :کل قیمت فروش

 که همانطور و دارد مهمی بسیار نقش اولیه مواد هزینه واحد به مربوط اقتصادي محاسبات در

 این تولید لذا. است بیشتر نیز نیاز مورد ثابت گذاري سرمایه کل از گردش در سرمایه هزینه است مشخص

 واحد این بازار فعلی يها قیمت به توجه با. است اولیه مواد قیمت تابع شدت به آن آوري سود و محصول

 .هدد می برگشت ماه 8 از کمتر در را خود اولیه سرمایه

  )هزارریال(ي متغیرها هزینه  درصد  )هزارریال(ي ثابتها هزینه  درصد  ي تولیدها هزینه  ردیف
  81972000  100    _  بندي بسته مواداولیه، کمکی و  1
  1135728  30  2650032  70  دستمزدتولیدي حقوق و  2
  460698  80  115174  20  برق،سوخت و، آب  3
        -  ارتباطات  4
  315278  80  78819  20  تعمیرات ونگهداري  5
        _  متفرقه پیش بینی نشده  6
      918935  100  استهالك  7
  83883704    3762960  _  جمع هرستون  8
  87646664                           جمع کل   9
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  آن تامین محل و ساالنه نیاز مورد عمده اولیه مواد میزان - 4

 میوه درصد 90 حدود در زیرا است گرفته صورت زیتون روغن تولید براي اولیه مواد محاسبات

 میوه تبدیل راندمان .گیرد می بر در را واحد تولید عمده قسمت لذا و شود می تبدیل زیتون روغن به زیتون

 میوه تبدیل راندمان متوسط طور به. است متفاوت رفته بکار زیتون نوع به توجه با زیتون روغن به زیتون

 .است شده گرفته نظر در درصد 30 زیتون روغن به زیتون

 براي زیتون میوه مرغوب انواع از دارد وجود محصول نای  صادرات به که خاصی توجه به توجه با

  .است شده محاسبه اولیه مواد به مربوط يها هزینه زیر ولجد در. است شده استفاده زیتون روغن تهیه

  
  اولیه مواد به مربوط هزینه - 45 شماره جدول

  )هزارریال( هزینه کل  )تن( میزان مصرف  )هرکیلوگرم( هزینه واحد  عنوان
  71280000  8100  8800  میوه زیتون

  10692000  هزینه کل %15  بندي بسته
    مواداولیه  )تريلی میلی 1000و250،520ي ها بطري(

  81972000  مجموع
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  طرح اجراي براي مناسب منطقه پیشنهاد  -5
 به نسبت موارد برخی در که است مصرف بازار به نزدیکی محصول نای  مورد در مهم عوامل از یکی

 مصرف بازار به نزدیکی گرفتن نظر در با چنانچه وجود نای  با. دارد ارجحیت اولیه مواد تامین محل به نزدیکی

 نقل و حمل يها هزینه در هستند دسترس در اولیه مواد که شود مستقر ییها محل نزدیکی در کارخانه

 .شد خواهد جویی صرفه

 تعمیم استان 23 به شمالی استان 13 از اخیر يها سال در زیتون کشت نکهای  به توجه با همچنین

 امکانات معناي به زیر يها استان بردن نام البته. است آمده ذیل در رانای  کاري زیتون مهم مناطق. است یافته

 از دیگري نقاط در محصول نای  فراورش و تولید امکان بیشتر يها بررسی با از ممکن و نیست کشور موجود

 .باشد داشته وجود هم کشور

 نگیال استان در زیتون کشت زیر مناطق از لوشان و آباد رستم طارم، منجیل، رودبار، :گیالن استان �

 .باشد می

 .نامند می "سید چوب "و "زد "را زیتون گرگان در :گلستان استان �

   مازندران استان �

  قزوین و زنجان استان �

  خوزستان استان �

 فارس استان �

  بویراحمد و کهکیلویه استان �

  کرمانشاه استان �

 خود به را تولیدات جمح بیشترین گیالن و زنجان قزوین، استان سه مذکور يها استان بین از که

 میزان باالترین که را ییها استان در تولید ما شد ذکر باال در ه کنکاتی به توجه با حال .اند داده اختصاص

  .نماییم می پیشنهاد نقل و حمل يها هزینه در هزینه دلیل به دارند را زیتون تولید
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  اشتغال تعداد و انسانی نیروي امین توضعیت -6

 واحد. دارند نیاز تولید پرسنل به ، آنها در رفته بکار اتوماسیون میزان به توجه با صنعتی واحدهاي

 اتوماسیون به توجه با آن نیاز مورد کارگر تعداد لذا است برخوردار خوبی نسبتا اتوماسیون سیستم از مذکور

 نفر 12 حدود اريک شیفت هر براي اولیه مواد مقدماتی فرآوري براي نیاز مورد کار حال عین در و باال

  .باشد می

 
 امکان چگونگی و ارتباطی و مخابراتی امکانات سوخت، برق، آب، میزان تعیین و بررسی -  7

  طرح اجراي براي مناسب منطقه در آنها تامین
 در و است میسر سراسري شبکه از انشعاب گرفتن طریق از مخابراتی انشعابات و برق ، آب

 به توجه با نیز سوخت تامین. است شده بینی پیش بخوبی اولیه ناتامکا نای کشور صنعتی يها شهرك

  .است تامین قابل راحتی به است شده گرفته نظر در صنعتی يها شهرك براي که مناسبی ارتباطی يها راه

 

  مالی حمایتهاي و گمرکی تعرفه حمایت شامل بازرگانی و اقتصادي يها حمایت وضعیت -8
 گرفته نظر در دولت طرف از مناسبی مالی اعتبارات کوچک صنایع و زدهبا زود يها طرح اجراي براي

 تبثا سرمایه از توجهی قابل قسمت و نماید استفاده نداتو می تسهیالت نای  از نیز طرح نای  لذا. است شده

  .کرد تامین را واحد احداث براي نیاز مورد

 

  جدید واحدهاي احداث وردم در نهایی پیشنهاد و بندي جمع ارائه و تحلیل و تجزیه -9
 يها هزینه و شود می بینی پیش )ریال( میلیارد65/12 حدود طرح نای  براي نیاز مورد ثابت گذاري سرمایه کل

 گردد می بر ماه 8 از کمتر مدت در اولیه سرمایه. است شده برآورد ریال میلیارد 52/15 حدود در گردش در

 .باشد می اقتصادي نظر از واحدي چنین احداث بودن پذیر توجیه موید امر همین و
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 مواد فصلی قیمت تابع شدت به واحد نای  اقتصادي برآورد که داشت توجه نکته نای  به باید البته

 .است وردارخبر بسیاري اهمیت از نیز تولیدي يها شرکت سایر با رقابت و است اولیه

 به توجه با نیز واحد احداث .است شده بینی  پیش واحد براي سال در تن 2430 تولید ظرفیت

 نظر نقطه از که گیالن و زنجان قزوین، نظیر ییها استان در است، شده آورده 5 بخش در که توضیحاتی

 برخوردار نسبی مزیت از مصرف بازار به نزدیکی عالوه هب و صنعتی يها شهرك امکانات و ارتباطی يها راه

 .شود می پیشنهاد هستند،

 در جدید يها واحد احداث و بود خواهد مطلوبی سودآوري داراي احديو چنین احداث مجموع در

  .است پذیر امکان کشور مختلف مناطق

 
  بود خواهد چگونه ها پروژه نای وضعیت جهانی تجارت سازمان به رانای  پیوستن صورت در -10

 در پیشرو کشورهاي از زیتون روغن تولید براي نیاز مورد تکنولوژي به آسان دسترسی به توجه با

 استفاده مورد يها زیتون قبول قابل مرغوبیت به توجه با و (یونان و تالیاای و اسپانیا مانند زیتون روغن زمینه

 جهانی بازارهاي در موجود محصوالت دیگر به نسبت مناسبی رقابتی قدرت از رانیای  محصوالت )رانای  در

 و قیمت ارزان اولیه مواد تامین زمینه در رانای  فراوان ياه پتانسیل به توجه با عالوه هب. باشند می برخوردار

 صنعت نای  جهانی، تجارت سازمان به رانای  پیوستن صورت در ، خارجی يها نمونه به نسبت تر پایین قیمت

 .داشت خواهد را جهانی بازار به ورود و کشور داخل در خود جایگاه حفظ توانایی
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 منابع
  منابع اینترنتی

1( .http://www.sme.ir  رانای  صنعتی يها شهرك و کوچک صنایع سازمان 
2( .http://irtp.com/farsi  رانای  تجاري نقطه 
3( .http://isiri.org کشور صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه 
4( .http://irica.gov.ir  ایران  میاسال جمهوري گمرك 
5( .http://www.mim.gov.ir  معادن و صنایع وزارت 
6( .http://www.wikipedia.org  الکترونیکی العارف دایره 
7( .http:// irteb.com  دارویی گیاهان میعل نام و  میاقلی خصوصیات و خواصدارویی اطالعاتی بانک 
8( .http://www.drmiri.com/sehat  صحت پزشکی انجمن 
9( .http://irandoc.ac.ir ایران میعل مدارك و اطالعات پژوهشگاه 

10( .http://www.bazarerooz.com  داخلی زیتون روغن و زیتون قیمت 
11( .http://www.kalamala.com خارجی زیتون روغن و زیتون قیمت 
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