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  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(

 

 1                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

 خالصه طرح

  سبزیجات برگی و غده ای خشک شده  نام محصول :

 کمکی در ترکیب پخت انواع غذاها و خوراکیهااصلی و ماده اولیه  موارد کاربرد :   

 تن در سال 911 ظرفیت پیشنهادی :  

  انواع سبزیجات تازه برگی و غده ای  مواد اولیه اصلی  

 با احتساب ضایعات متعارف تولید و کاهش رطوبت () تن   4191 میزان مصرف سالیانه :   

 میلیون ریال   01494 :سرمایه گذاری ثابت 

 میلیون ریال  2111 :سرمایه در گردش 

 مترمربع  5111 :مساحت زمین 

 مترمربع  0241 زیر بنا :   

محل پیشنهادی برای 

 احداث واحد صنعتی : 

طح زیر کشت سبزیجات مختلف اعم از : استانهای عمده استانهای دارای س

  ،، مازندران، گلستانفارسوزستان ، زنجان، تهران ، خ آذربایجانشرقی، اصفهان،

 و ...راسان رضوی هرمزگان و خ
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 مقدمه

است.  از جمله سبزيجات و میوه جات مواد غذاييطوالني مدت نگهداری ی خشك كردن يكي از قديمي ترين روش ها     

اساس خشك كردن كاهش بخش اعظمي از آب موجود در مواد غذايي و يا حذف آن است.  با عمل خشك كردن آب آزاد يا 

ب رشد میكروارگانیسم ها و فعالیت آنزيمها شود از ماده غذايي حذف آبي كه از نظر بیولوژيكي فعال است ولي میتواند موج

شود. از طرفي به دلیل كاهش آب ، حجم و وزن ماده غذايي كاهش يافته و طول مدت نگهداری محصول بیشتر میشده و 

، ين شكل خود خشك كردن میوه جات و سبزيجات در ابتدايي تراز اشغال میكند. جای كمتری را نیز برای حمل و نگهداری 

خشك كردن هر چند .  میگذردهزاران سال  و يا كنار آتش و دود استفاده از جريان طبیعي هوا و باد، زير نور آفتاب 

رطوبت ، با گرمای خورشید بسیار اقتصادی است ولي بعضي اوقات عوامل جوی از جمله بارندگي جات و میوه جات سبزي

حمله حشرات و پرندگان عمل خشك كردن طبیعي را مشكل ، گرد و خاك  های محیطي، آلودگي، بادهای شديد، زياد

معني كه بجای بدين  مرسوم گرديد.سال قبل  022برای رفع اين مشكالت استفاده از ساير منابع انرژی از حدود لذا  سازدمی

 . میشوداستفاده در محیطي كوچكتر و با كنترل بیشتری گرمای خورشید از يك منبع حرارتي كوچكتر 

 

امروز با پیشرفتهای صنعتي و تكنولوژيكي، در كنار روشهای طبیعي از ساير روشهای صنعتي و پیشرفته برای كاهش   

 به سیستمهای خشك كن هوای گرم،رطوبت محصوالت و خشك كردن آنها استفاده میشود كه از جمله اين روشها میتوان 
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اولین سیستم خشك كن صوتي و ... اشاره نمود.  فراماكروويو،  سريع انجمادی،تصعیدی يا خال، هوای داغ و تحت 

 .  ساخته شدفرانسويها میالدی توسط  4971در سال  میشد درجه سانتیگراد استفاده 14ز هوای گرم سبزيجات كه در آن ا

 خشك مي شوند: دلیل عمده زير  1ه با هر روشي كه باشد ببطور كلي مواد غذايي  

  تخريب محصوالت میشوند. حفظ مواد غذايي در مقابل فعالیت های بیولوژيكي از قبیل میكروبي و آنزيمي كه باعث  -0

 سرعت فعل و انفعاالت شیمیايي مضر از قبیل قهوه ای شدن غیر آنزيمي و اتو اكسید اسیون كاهش  -2

 بسته بندی و حمل و نقل و انبار داری در جم مواد غذايي برای سهولت كم كردن وزن و ح -9

 ساير فصول و حفظ مواد غذايي در فصول پر بار برای استفاده در نگهداری  -5

 

 : خشک کردن سبزیجات

بهتر  و كارشناسان تغذيهبه توصیه پزشكان مفیدند و  برای سالمتي بدن وجود دارند كه  زيادی در طبیعت مواد بسیار      

استفاده از سبزيجات به صورت طبیعي اين امكان سبزيجات نیز از اين دسته از موادند. د. ناست به صورت طبیعي مصرف شو

بعضي از اقالم را نمي اما به صورت كامل و بدون هیج گونه تغییری وارد بدن شود. مفید را برای ما بوجود مي آورد كه مواد 

همانطور كه گفته شد برای نگهداری سبزيجات جهت استفاده در ساير فصول،  و داشتتوان در تمام مدت سال در دسترس 

در فرآيند خشك كردن حتي المقدور سعي مي شود سبزی خشك مي نمايند. خشك كردن استفاده از روش االيام قديم از 

 . به طور نسبي خواص سبزی تازه را داشته باشد

 خشک کردن سبزیجات به روش صنعتی : 

مشغله های افزايش و متعاقب آن  ، تغییر شیوه زندگيتولد زندگي ماشینيمنجر به  رشد و توسعه اقتصادی و صنعتي       

و يا به شكلي ديگر قبال اين نیازها بعضي از جديد بوده كه نیازهایه نتیجه آن پیدايشك گرديده استاجتماعي افراد 

پخت برای تهیه انواع غذاهای آماده  و يا مواد اولیه آمادهازتفادهمیگرديد. يكي از اين نیازها استامینروشهای سنتي 

به ايرانو خوراكیها در اكثر نقاط جهان و كشور ما  غذاهاازبسیاریختتركیب پدراز دير باز خوراكیهاست. سبزيجات 
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ت تهیه و پاك كردن سبزی كمتر مثل قديم فرص. اما امروزه به داليلي كه ذكر شدمیشوداشكال و روشهای مختلف استفاده 

تازه و يا تهیه سبزی خشك به روش سنتي برای خانواده ها و ساير مصرف كنندگان عمده اين محصوالت وجود دارد و 

 بستهوفرآوریسبزيجاتازاستفادهترجیح داده میشود اين مايحتاج به صورت آماده از بازار تهیه شود به همین دلیل امروزه، 

سنتي شده به روش خشكسبزيجات ياتازهسبزيجاتموارد مصرف جايگزين بخشي از و ك نیاز جديد بعنوان يشدهبندی

سبزيجات ضدعفونيونگهداریوكردنخشك ياسازیآمادهشستشو،برایاست. با رفع اين نیاز زمان صرف شده مطرح 

 ننده آن محفوظ خواهد بود.برای استفاده كمصرفهنگامدر

كه ظهور واحدهای فرآوری  خشك در سالهای اخیر سبزيجاتانواعبرایداخليبازار تقاضایشد روز افزونبه ر توجهبا    

ا خصوصسبزيجات خشك با ماركهای تجاری مختلف و جايگاه آنها در بازار عرضه اين محصول، دال  بر  اين مدعاست و

 اينبندیبستهبهبیشترتوجهلزوم،ماركتهاپرسوو بزرگو فروشگاههای زنجیره ای خريدمراكز درآنهاعرضهنحوه

 كه راآن را بیش از پیش روشن میسازد. چنگهداریو  هعرضسهولت دسترسي، سهولت افزايشمنظوربهمحصوالت را

پیاده سازی اين اينكهضمن، شدخواهدآنهایآلودگيوضايعاتكاهشموجبخشك سبزيجاتبهداشتيبندیبسته

 است. اقتصادیمناسبتوجیهب طرح صنعتي ضمن اشتغال زايي باالخص برای بانوان، دارای سیستم در قال
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 معرفی محصول و فرآیند تولید -بخش اول 

 

 و مشخصات آن : نام و نوع محصول  -0

 است. سبريجات برگي و غده ای خشك شده قرار میگیرد مطالعه مورد طرح امكان سنجي مقدماتي محصولي كه در اين     

بدون تغییر و تحول به صورت خام استفاده  هاكه از همه قسمتهای آنای گفته میشود به گیاهان علفي يكساله سبزيجات 

قسمتي از برگ يا ساقه های  "عبارت است از برگ و بعضا سبزی، 4بر اساس تعريف ذكر شده در استاندارد ملي ايران ودمیش

 . ف خوراكي  دارندجوان و ظريف و غیرخشبي گیاهان ويژه ای كه مصر

مانند گل كلم، سبزيجات گل ، مانند حبوبات، گوجه فرنگي ، كدو ، هندوانه و خیار  میوه ایسبزيجات به گروه سبزيجات 

كه انواع  تقسیم بندی میشوندسبزيجات معطر   وسبزيجات برگي ،  و پیازی غده ایسبزيجات ، ساقه ایسبزيجات آرتیشو و 

    0شك كردن به شرح زير میباشد : عمده و متداول آن  برای خ

های جوان و ظريف و غیر خشبي آنها مصرف  كه كال برگ آنها و بعضأ قسمتي از دمبرگ و يا ساقهبرگي های  سبزی (4

 بعنوان مثال :  غذايي دارند

 تره : برگها  -

 جعفری : برگها و دمبرگ و بعضا ساقه های خشبي نشده آن -

 جوان های و ساقه هابرگ  گشنیز : -

 ای جوانه و ساقه ها برگ بلیله :شن -

 برگها  سفناج :ا -

 های خشبي نشده آن  برگها و ساقه شويد : -
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خشك كردن سبزيجات میوه ای مثل هندوانه وخیار و ... و سبزيجات گل نظیر گل كلم و آرتیشو در ايران چندان متداول نیست لذا در اين طرح  - 0

ل بوده و با ذاتقه ايراني سازگاری دارد مورد مطالعه قرار گرفته است.  توضیح اينكه از میان خشك كردن سبزيجات برگي و غده ای كه بیشتر متداو

 سبزيجات پیازی طرح تولید پیاز خشك در قالب طرح خالل و پودر پیاز بطور جداگانه ارائه شده است. 
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 مانند  :  های متورم زير زمیني آنها مصرف غذايي دارند های غده ای منظور سبزيهايي هستند كه قسمت سبزی (0

 در غشاهای نازك و ظريف آن خوراكي است. قطعات متورم و محصور  سیر : -

 ز زير زمیني آن خوراكي است.پیا پیاز : -

 ريشه زيرزمیني آن خوراكي است . هويج :  -

 رسد. يرزمیني آن بمصرف خوراكي ميساقه ز:  سیب زمیني -

 

افزا مورد مصرف قرار   بویچاشني و سبزيهايي هستند كه به مقادير كم و به عنوان از آندسته های معطر  سبزی (3

 نظیر :  گیرند مي

 : شبي نشده آن ای خه برگ و ساقه ترخون 

 بي نشده آنبرگ ظريف و خش عناع :ن 

 های ظريف آن  و ساقه های گلدار برگ و سرشاخهرزه : م 

 : برگ ظريف و خشبي نشده آن كاكوتي 

 : برگ و سرشاخه گلدار آن  آويشن 

 

را عبارت است از سبزی كه كلیه مراحل آماده سازی ، ضد عفوني ، شستشو ، خرد كردن و خشك كردن   : خشك سبزی

 3درصد وزن كل سبزی رسیده باشد. 1/1حدود گذرانیده و پس از طي مراحل ذكر شده رطوبت آن به 

،  ، گشنیز ، ترخون ، شنبلیله ، جعفری ، تره اع، نعن شويد)و غیر مخلوط  بصورت جداگانهخشك شده برگي سبزيهای    

 ،یقورمه سبزسبزی مخلوط برای ) ها و مصارف مختلف قهبا فرمول متناسب با ذائو يا مخلوط و ...(   ، ريحان مرزه، اسفناج

ورق  موسیر)گرانول و پودر شده ، خالل ،قطعه قطعه( و سبزيجات غده ای خشك شده به اشكال مختلف كوكو و پلو ، آش

 میگردد. بر حسب نحوه مصرف عرضه پودر پیاز و ...( ورق و خالل پیاز، شده ، پودر سیر،  شده ، سیر دانه ای خشك
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 سبزی های ترکیبی

 ترکیبات نام سبزی خشک

 اسفناج ،جعفری ،تره  آش

 شويد ،جعفری ،تره پلويي

 شويد، مرزه ، ريحان، ترخون دلمه

 شنبلیله، گشنیز  قلیه ماهي

 شنبلیله، جعفری ،تره قورمه

 گشنیز، عنعنا، ترخون ،مرزه،جعفری، تره كوفته

 گشنیز،  شويد،جعفری،تره كوكو
 

 ه از ترکیب سبزیجات مخلوط برای مصارف مختلفیک نمون
 

 

 
 

 

 

 :  5 بسته بندی 

ظرف و بستن آن بگونه ای كه محتوای بسته در برابر  داخل در شده خشك یسبز دادن قرار از عبارتستبسته بندی     

 آسیب های ناشي از جابجايي و انبارش، ترابری، نفوذ رطوبت ، گرد و غبار و غیره حفظ شود.

و  خشك مي گردد ،ضد عفوني و بوسیله دستگاههای خشك كن، يجات خشك توسط مدرنترين دستگاهها شستشوسبز   

 1ظروف مجاز بسته بندی میگردد. در انواع سپس 

 

و به همان صورت قابل است  آن با مستقیم تماس در محصول كه است بندی بسته ، اولیه بندی بسته  : اولیه بندی بسته

اين بسته بندی  در يك بستة بزرگتر و نهايي قرار داده مي شود . "ست اين بسته بندی معموالهاروشیعرضه در سطح خرده ف

نبايد هیچگونه اثر سوئي روی محصول داشته باشد و از نظر مقاومت به پارگي ، فرورفتگي ، كشش ، تركیدگي و تا كردن از 

  استحكام كافي برخوردار باشد.

تعدادی از بسته های  و نیست محصول با مستقیم تماس در كه است بندی بسته ، ثانويه دیبن بسته  : ثانويه بندی بسته 

اين بسته بندی بايد دارای قابلیت نشانه گذاری بوده و از استحكام كافي برخوردار باشد  كوچكتر در آن بسته بندی مي شوند .

 .دبر كار به میتوان نیز هم با الزاما را ثانويه و اولیه بندی بسته .

                                            
 ويژگي ها  -سبزيهای خشك  -بسته بندی   - 1510 -جزوه استاندارد ملي ايران   - 1

در  شده خشك سبزيهایبر اساس استانداردهای مربوطه  كنترل میشود.  میكروبي آلودگیهای و رطوبت میزان نظر از بندی بسته از قبل شده خشك سبزی   - 1

 .گردد بندی بسته ممكن زمان دركوتاهترين وشده  ختهري دار در تمیز و خشك درظروف بايدبسته بندی نگردد  آنها شدن آماده باصورتي كه همزمان 
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 موادی كه برای بسته بندی به كار مي روند بسته به نوع سبزی خشك و در نظر گرفتن ساير شرايط : بندی بستهمواد 

متداولترين ظروف بسته بندی استفاده شده برای سبزيجات خشك، و يا عوامل ديگر ( متفاوت هستند.  رصد رطوبت ، وزند)

 است.  فلزی ، ظروف شیشه ای و كارتن پالستیكي، ظروفقوطي های ، جعبه مقوايي، سلوفان

فیلمها و يا ظروف پلیمری و مقوايي و ظروف شیشه ای و ... مورد استفاده به هرشكل بايستي دارای ويژگي های تعیین شده 

  6در استانداردهای مربوطه باشند.

در سلوفان و جعبه های مقوايي، گرمي  442تا  92،  12وزن بسته های تك واحدی تولید شركتهای مختلف رايج در بازار     

جهت ساير مصارف در بسته بندی نايلوني  گرمي در قوطي های پالستیكي يا فلزی برای مصارف خانگي و به شكل فله  32

بسته بنديها  بر روىنیز طريقه پخت، نحوه نگهدارى و ساير اطالعات مورد نیاز كه میباشندكیلويي  0يا  4در وزنهای عمده

 درج میگردد. 

 42گرم با تغییرات  412اوزان پیشنهادی استاندارد ملي ايران برای بسته بندی سبزيجات خشك جهت مصارف خانگي     

درصد و برای مصارف واحدهای تولیدی صنايع غذايي، رستورانها ، هتلها ، آشپزخانه ها و كلیه مراكز معتبر تهیه و توزيع غذا 

 گرم میباشد. 122در حجم انبوه حداكثر 

 

     
 نمونه ای از انواع بسته بندی واحدی سبزیجات خشک کارخانجات مختلف

 

                                            
ويژگیهای ظروف شیشه ای برای محصوالت غذايي وآشامیدني( ،  بسته بندی در جعبة  - 4127بسته بندی محصول در ظروف شیشه ای ) استاندارد ملي - 6

ظروف فلزی  - 4554زمون ( ، بسته بندی در ظروف فلزی ) استاندارد ملي ويژگي ها و روشهای آ -جعبة مقوايي مواد خوراكي   -  3314مقوايي ) استاندارد ملي 

 ويژگي ها( -غیر قابل نفوذجهت نگهداری مواد غذايي 
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 :    7محصول  ISIC کد -2

 کد نام کاال ردیف

 41434403 سبزيجات خشك 4

 

 :  )محصول یا ماشین آالت( و حمایتهای تعرفه ای مربوطه  8تعرفه گمرکی -9

 ردیف
شماره تعرفه 

 گمرکی
 نوع کاال

حقوق 

 ورودی
SUQ 

4 
 

2940 
 

سبزيجات خشك شده حتي بريده شده به قطعات يا قاچ شده يا خرد شده يا 
 كوبیده يا سائیده شده اما آماده نشده به نحوی ديگر 

02 kg 

 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جای ديگر مذكور نیاشد 29407272
     

 

 استاندارد های ملی یا بین المللی: -5

 عمرج شماره  عنوان #

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران 1572-4 قسمت اول  –استاندارد واژه نامه سبزيها  4

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران 1572-0 قسمت دوم  –استاندارد واژه نامه سبزيها  0

 تحقیقات صنعتي ايرانموسسه استاندارد و  0720 آيین كار آماده سازی برای خشك كردن و بسته بندی سبزيها  3

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران 1510 ويژگیها –بسته بندی سبزيجات خشك  1

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران  1737 و روش آزمونويژگیهای میكروبیولوژی  -سبزيجات خشك  1

 استاندارد و تحقیقات صنعتي ايرانموسسه  9436 میوه و سبزيها، خشك كردن سبزيها، آيین كار بهداشتي 6

 

                                            
اقتصادی  تدوين و مورد تائید و تصويب كمیسیون اجتماعي و 4715يك طبقه بندی مرجع برای طبقه بندی كلیه فعالیت های اقتصادی میباشدكه در سال  - 7

اقتصادی و های ابزار اساسي برای مطالعه پديده يك  ISICو پس از آن نیز در سالهای مختلف مورد تجديد نظر قرار گرفته است. گرفته  رارقلل متحد سازمان م

ساس آنچه كه در ا بر جزئي ترين سطح آن )دسته ها(  در ISICطبقات  .است ترويج قابلیت مقايسه اطالعات و ارتقاء و توسعه سیستم های آماری ملي معتبر 

، واحدهای بیشتر كشورها بعنوان تركیب مرسوم فعالیت ها در واحدهای آماری تعريف شده طراحي شده است. گروه ها و قسمتهاسطوح كلي تر اين طبقه بندی

فعالیت در زمینه های جمعیت ، تولید ،  در طبقه بندی اطالعات بر حسب نوع  آماری را برحسب ويژگي ها، تكنولوژی، سازمان و منابع مالي تولید تركیب میكند.

بطور خالصه تقسیم  مي آيد. بعمل ،هم در سطح ملي و هم در سطح بین المللي ISICاستخدام ، تولید ناخالص ملي و ساير فعالیت های اقتصادی استفاده وسیعي از 

رد فعالیت های اقتصادی. بر اساس اين دسته بندی و نوع صنعت ، به هر بندی آيسیك طبق تعريف عبارت است از : طبقه بندی و دسته بندی بین المللي استاندا

 رقمي اختصاص داده میشود كه دو رقم اول آن از سمت چپ كد گروه، دو رقم بعدی كد فعالیت  و چهار رقم آخر كد محصول (  مي باشد.  5محصول تولید شده كد 

ر صادرات و واردات و مبادالت تجاری و همچنین تعیین هزينه های گمركي و ساير  از دو نوع طبقه در داد و ستدهای بین المللي جهت كدبندی كاال در  ام -8

للي، كه در مبادالت بندی برای كاالها استفاده میشود كه عبارت است از طبقه بندی و نامگذاری بر اساس بروكسل و طبقه بندی مركز استاندارد و تجارت بین الم

 ه بندی بروكسل مورد استفاده قرار میگیرد. بازرگاني خارجي ايران طبق
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 موارد مصرف و کاربرد محصول : -4

از دير باز خشك شده و چه بصورت تازه و خام چه بصورت . و.. برگي، غده ای، معطر، میوه ای و گل انواع مختلف سبزيجات    

جايگاه ، و ...چاشني  ،مكي،طعم دهندهكاولیه اصلي و يا نوان ماده بعخانواده های روستايي و شهری ايراني سبد غذايي كلیه در 

رستورانها، غذاخوريهای ی خانگي و يا غذاهای تهیه شده در تمام غذاهاتهیه قريبا در ت تمحصوالاين . دداشته و دارويژه ای 

ل مختلف به اشكانظیر آش، قورمه سبزی، كوكو، پلو و ...   ، سايرمراكز تهیه غذاو  هتلها، بیمارستانها، دانشگاهها، پادگانها

سبزيجات در تركیب فرآوان . همانطور كه قبال نیز گفته شد، اهمیت و كاربرد استفاده میشودبصورت انفرادی و يا مخلوط 

غذاهای مختلف باعث گرديده است برای مقابله با مشكالت ناشي از نگهداری بلند مدت آنها به شكل تازه و قابلیت دسترسي 

 مورد توجه قرار گیرد.  ر حجم انبوهسازی و استفاده از آن، تولید صنعتي سبزيجات خشك ددر تمام فصول سال و سهولت آماده 

 
 

 

 : کاالهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -4

جايگاه خاص خود را داشته و به منظور حصول در تهیه انواع غذاها و خوراكیها، اصوال كاربرد هر ماده اولیه و يا كمكي     

یجه خاصي از لحاظ عطر و طعم و بو و خاصیت و ... در تركیب مورد استفاده قرار میگیرد. هر چند امكان جايگزيني برای نت

برخي از مواد نیز در صورت عدم دسترسي به يك ماده اولیه خاص در پخت غذا همیشه وجود دارد ولي مسلما نتیجه مورد 

، شكل ی جايگزينهاتنها كاالاز ، سبزيجات خشك نیزهد داشت. در خصوص ماده اصلي نخوابكارگیری نظر را در مقايسه با 

 را میتوان نام برد.شكل سرخ شده منجمد   بهآن اشكال مختلف فرآوری شده خام و تازه سبزيجات و يا 

 است كه فصلي بودن سبزيجات، دسترسي به همه انواع آنرا به شكل تازه در فصول مختلف سال الزم به يادآوری      

است. ضمن اينكه محدود مي سازد و همچنین هزينه فرآوری سبزيجات منجمد در مقايسه با سبزيجات خشك نیز باالتر 

تغییرات زيادی از لحاظ طعم و رنگ در سبزيجات يخ زده ممكن است اتفاق بیافتد و اين امر در مصرف آنها تاثیر بسزايي 

ت كه سبزيجات منجمد شده بايد در سردخانه های زير صفر نگهداری شوند میتواند داشته باشد. اين نكته نیز حائز اهمیت اس

 سبزيجات خشك لذا در حال حاضر احتمال جايگزينيكه خود مستلزم صرف هزينه ديگری با عنوان هزينه نگهداری است. 

ارستانها، دانشگاهها و ادگانها، بیمطبخ غذا در حجم مصرفي زياد نظیر پبرای با محصوالت رقیب پايین است و به همین دلیل 

رای آشپزی محدوديت دارند ... و همچنین تهیه غذا در رستورانها و غذا خوريها و حتي خانواده هايي كه از لحاظ وقت ب

 پر طرفدار است. آماده مصرف، بسیار سبزيجات خشك 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(

 

 11                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

 اهمیت استراتژیک کاال در جهان  امروز : -2

 جزو محصوالت استراتژيك نمي باشد. 

 

 :   انتخاب شده الی تکنولوژی و روش تولیدبررسی اجم -8

تازه تا حداقل میزان استاندارد و تهیه محصولي سبزيجات بر مبنای گرفتن رطوبت سبزيجات خشك اساس فرآيند تولید     

خشك كردن يكي از روشهای همانطور كه در مقدمه طرح ذكر شد خشك به منظور ايجاد قابلیت نگهداری بلند مدت است. 

طوالني مدت محصوالت مختلف است كه باعث میشود محیط برای رشد میكروارگانیسم ها نامساعد گرديده و محصول  نگهداری

برای مدت زمان طوالني مصرف، سالم باقي بماند. روشهای مختلفي برای خشك كردن وجود دارد كه از جمله آنها میتوان خشك 

در را نام برد. 42يا تصعیدی انجمادی سريع ، خشك كردن 7 خال تحت، خشك كردن خشك كردن با هوای داغ كردن در آفتاب،

اين طرح با توجه به میزان سرمايه گذاری پیش بیني شده در قالب طرحهای كوچك زود بازده، سیستم خشك كن با هوای داغ 

بطور سبزيجات  تولید با توجه به تنوعخاص خود را دارد. فرآيند  اصولو شرايط جات خشك كردن سبزياست.  پیش بیني شده

خشك كردن، بالنچینگ، خرد كردن ، پوست گیری، شستشو، ، آماده سازی، سازیجدا و  پاك كردنتلف خالصه از مراحل مخ

 تشكیل شده است.  بوجاری، بسته بندی و كنترل كیفي

آماده سازی و پاك كردن و پس از ورود به كارخانه بر روی نوار نقاله كنترل و سورت به منظور انجام عملیات تازه جات سبزي    

در مورد سبزيجات غده ای يك مرحله باز بیني نیز بعد از خروج از انبار، از نظر وجود فساد و گنديدگي در جداسازی پهن میشود. 

 مدت نگهداری انجام گرفته و غده های فاسد و گنديده با دست تفكیك میشوند.

 

                                            
خشك كنهای تخت خال: با روشهای خشك كردن تحت خال میتوان مرغوب ترين محصوالت خشك را تولید نمود. اين سیستمها نسبت به سیستمهای  - 9

ن آب جذب شده در خال و شدت حرارت ورودی قبلي از لحاظ سرمايه گذاری هزينه باالتری دارد. در خشك كنهای تحت خال درجه حرات محصوالت و میزا

 تنظیم میشود. 

خشك كنهای تصعیدی: در اين روش خشك كردن كه در حقیقت خشك كردن محصول منجمد شده است. ابتدا ماده غذايي را منجمد و سپس  -10

ه بخار تبديل میشود  لذا اين روش به روش تصعیدی كريستالهای يخ را در شرايط خاص تبديل به بخار مي نمايند. در اين عمل كريستالهای يخ مستقیما ب

ی معروف است. عمل تصعید با كاهش فشار و باال بردن دمای محیط انجام میشود. محصوالت خشك شده با اين روش در مقايسه با روشهای ديگر دارا

 ده از اين روش نسبت به روشهای ديگر گرانتر است. كیفیت مطلوبتری بوده و قابلیت بازگرداني آنها به حالت اولیه بسیار سريع مي باشد. استفا
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  :   و آماده سازی جدا سازی، پاك کردن (8-0

 مرحله : در اين   

 جدا میشود.جهت خشك كردن  قسمتهای مناسب سبزيها -

 محموله سبزی جدا میشود. از و خاك و هر گونه ماده ای غیر از سبزی علفهای هرز  مواد خارجي و -

  .جدا میشود سبزيهايي غیراز سبزی مورد نظر -

 میشود سبزی جدا الی از گل و. 

  مي گردد.قطع   ريشه برداشت شده اند سبزی هايي كه باريشه 

    ستشو :ش (8-2

و آبي كهه بهرای ايهن منظهور بهه كهار مهي رود بايهد دارای          است سبزيجاتشستشو با آب متداولترين روش تمیز كردن       

را در حوض يا استخر و يها وان مهي خیسهانند. در     ، ابتدا آنهاسبزيجات شسشتویمعموال برای   44. باشد ويژه ایخصوصیات 

استخر با عرض كم و طول زياد صورت میگیرد بدين ترتیب كه سبزيجات از يك طهرف وارد  عموما خیساندن در يك صنعت، 

 آنهاو ... اسفناج  برگي نظیر سبزی هایبرخي  ورددر م استخر شده و پس از طي كردن طول آن از طرف ديگر خارج میشود. 

متر كه كف آنها توری مي باشد شستشو میدهند. محصول با فشار آبفشانها به جلو رانهده   1 -42داخل تانك هايي به طول را 

ه اسهتفاده  ريگ و غیره از توری مي گذرد. قسمتي از آب تانك ممكهن اسهت دوبهار   شده و سنگ و كثافات آن شسته . میشود

 گردد. محصول پس از خروج از تانك با يك سری آبفشانها آبكشي مي  .شود

ولي همگهي آنهها    انواع مختلفي دارنددستگاههای شستشو با آب روش ديگر استفاده از دستگاههای شستشو دهنده است.     

و در مورد برخي از  آبشیدن پا ،ا به وسیله پمپ(يكمك هوا و  بهسبزی با آب  ن)مخلوط شدكردن سبزيجات خیس عملیات 

در كلیه اين عملیات اثر پاك كنندگي بايد حداكثر بهوده   را انجام میدهند. عمل سايش به كمك برسهای مخصوص سبزيجات

   حداقل باشد. نیز مصرف آب آن نرساندن به محصول ، صدمه ضمن و 

                                            
ويژگیهای آب آشامیدني و نیز استاندارد  -4213آب مورد استفاده جهت شستشوی سبزيهابايد آب آشامیدني وويژگیهای آن بااستاندارد ملي ايران  - 44

نداشتن  ، شرب بودنطابقت داشته باشد. بطور خالصه قابل ويژگیهای بیولوژيكي وحد مجاز آلودگي باكتريولوژيكي آب آشامیدني م 4244ملي ايران 
از جمله مهمترين   PPM 022 تا حداكثرسختي كل ، بدون طعم بودن آن، كل باكتريهای موجود در ش پايین بودن شمار، و مضر  بیماری زاباكتريهای 

 ويژگیهای آب مورد استفاده برای شستشوی سبزيجات است. 
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و گهل و خهاك   در خهیس خهوردن كثافهات    یز ندمای آب  و عملیات بعدی شستشو استبرای كمك موثری  ،خیس كردن    

آب مصهرفي در   .درجه سهانتیگراد اسهت   12-12دمای آبي كه برای اين منظور به كار میرود به طور معمول  .بسیار موثر است

. آب كم با فشار بیشتر اثر تمیز كنندگي قويتری از آب زيهاد بها   میشود تا اثر پاك كنندگي آن مناسب باشدفواصل الزم عوض 

كندن پوست پیاز و غیهره ممكهن اسهت از    ي نظیر لي در عملیاتمتناسب با مواد اولیه انتخاب میشود وفشار آب . كم دارد فشار

 . فشارهای خیلي باال استفاده شود

بايد كامال با آب در تماس باشند لذا در بعضي از دستگاهها آبفشهانها در دو   محصولدر يك شستشوی كامل همه سطوح      

 .  میشودطرف با فشار آب شسته دو قرار دارند و محصول از  نوار نقالهباالی  رديف زير و

 از دستگاههای شستشوی دوار و متخلخل كه يهك نهوع از دسهتگاههای شستشهوی سهبزيجات میباشهند عمومها بهرای             

همهانطور كهه   ن ايه  بنابر استفاده نمیشود.  صدمه ديدگي محصولحساس بودن و احتمال دلیل به شستشوی سبزيجات برگي 

آن است كه ابتدا سبزيجات برگي برای مدتي حدود نیم ساعت در اسهتخر   ی سبزيجات برگيروش شستشو نبهتريگفته شد 

آب خیس خورده و سپس با انتقال آن بر روی نوار نقاله ای كه دارای آب فشان مي باشد عمل شستشو تكمیل گردد. در ايهن  

نويه و نهايي انجام شده و سبزی حین حركت به كمك ارتعاش نهوار نقالهه مهواد    حالت ضمن انتقال سبزيجات ، شستشوی ثا

 زائد خود را از دست میدهد.  

  

 دستگاه شستشوی دوراني سبزيجات دستگاه شستشو ی حوضچه ای سبزيجات
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 شستشوی اولیه ، شستشوی ثانويه و شستشوی نهايي صورت میگیرد. عملیات شستشو در سه مرحله بطور كلي 

 : سبزيها متناسب با ظرفیت دستگاههايي كه جهت شستشو بكار گرفته شده است توسط آب  شستشوی اولیه

 ندين مرتبه شسته شده و گل والی ازسبزی جدا گردد.چ

 : انگلي  جهت كاهش خطرداده میشود.  شستشو 40مجاز ی زدا توسط آب حاوی ماده گند سبزيها  شستشوی ثانویه

 .میشوداستفاده  فشار اآب توأم ب دراين مرحله از

 داده میشود بصورت پاششي شستشو توسط آب معمولي و دراين مرحله سبزيها  : شستشوی نهایی. 

 

 

 :  آبگیری (8-9

آب اضافي آن  تاشوند خروج از دستگاه شستشوی نهايي روی نوار نقاله مشبك پخش می سبزيهای شسته شده پس از    

آبگیری وكمك به خشك كردن  نقاله يك سیستم ويبراسیون برای تسريع در ط نوارانتهای خو ابتدا  در. معموال گرفته شود

 در برخي از سیستمها برای آبگیری از سیستم سانتريفوژ)گريز از مركز ( نیز استفاده مي نمايند. .تعبیه میشودسبزيها 

 

                                            
 ده ازطريق مراجع قانوني ذيصالحبه نسبت های توصیه ش - 40

 دستگاه سانتريفوژ آبیگیری سبزيجات 
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  :  آبگیری بازرسی پس از (8-5

ساقه مورد بازرسي  علفهای هرز و ريشه و مواد خارجي، برگهای زرد شده و وجود نظر اين مرحله مجدداً سبزيها از در     

 .میگردندتفكیك  قرارگرفته و

 

 :   09 پوست گیری (8-4

زمرحله شستشو مي بايست مرحله پوست گیری انجام پذيرد. مانند هويچ و سیب زمیني قبل ا درمورد سبزيهای غده ای      

 12ارقام مناسب هويج و سیب زمیني پس از شستشو وارد دستگاه پوست كني كه حاوی محلول سود سوزآور است )حدود 

اثر  بر . اين دستگاه مجهز به پروانه و قابل گرم كردن بوده و پوست هويج و سیب زمیني در آنمیشودكیلوگرم در متر مكعب ( 

  شود. ها و تماس با محلول سود گرم گرفته مي حركت پره

 

    :رد کردن خ (8-4

اتوماتیهك   خرد كردن سبزيجات در كارخانجات بزرگ توسط گیوتین های غلطكهي شهكل      

. روش ديگر خرد كردن به صورت دستي و با استفاده از گیوتین های دستي است انجام میگیرد

با كردن سبزی خرد هتر است از اين روش استفاده نگردد زيرا بكه به علت پايین بودن سرعت 

باعث فعال شدن آنزيم ها ی موجود در سبزيجات شده در نتیجهه محصهول نههايي    اين روش 

 دارای رنگ تیره تری خواهد بود. 

 

                                            
 در مورد سبزيجات پیازی نظیر پیاز و سیر عملیات آماده سازی مضاعفي نیز انجام میگیرد :   - 43

های روی آنرا جدا  های سیر از هم تفكیك و پوسته های مناسب جدا شده، سپس حبه های اضافي سیر توسط دست يا دستگاه ابتدا ساقه، ريشه و پوست  سیر : 

 های سیر بدون پوست به دستگاه شستشو منتقل و پس از شستشو آب اضافي آن گرفته میشود . شود . حبه يم

نتقل و حین ابتدا سر و ته پیاز زده شده و سپس پوست آن  توسط دست يا دستگاه يا تلفیقي ازهر دو جدا میشود. پس از اين عمل پیاز روی نوار نقاله م  پیاز :

های باقیمانده و يا كامل بودن عمل سر و ته زني مجددا كنترل میشود سپس وارد دستگاه  ه دستگاه شستشو ، پیاز از نظر پوستهعبور نوار تا رسیدن ب

 شستشوی اولیه گرديده و پس از عبور از زير دوش آب كامال شسته شده و وارد دستگاه شستشوی ثانويه میشود.

های زائد، سر  مرحله سیر و پیاز شسته شده كه روی نوار نقاله قرار دارند در حین عبور،  از نظر وجود پوسته در اين  بازبیني مجدد سیر و پیاز پس از شستشو :

 شوند. شوند و سپس به دستگاه خردكن هدايت و به ابعاد مورد نظر خرد مي و ته زده نشده و مواد خارجي بازبیني مي
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 :  النچینگب (8-2

چینگ غیرفعال كردن بالن ازهدف  .فرآيند تهیه سبزيهای خشك مي باشد مهمترين مراحل در از يكي بالنچینگ     

اين مرحله به كمك  در .و بدينوسیله میتوان در اين مرحله رنگ سبزيها را تثبیت نمود آنزيمهای تغییردهنده رنگ مي باشد

نتیجه كیفیت مناسب جهت خشك كردن  در بخار )درمورد سبزيهای غده ای آب جوش( هوای بین بافت سبزی خارج شده و

 تركیباتي نظیر است از اين مرحله بهتر در شك به تازه )استفاده مجدد( به سبزی میدهد.خ بازگشت به مرحله اولیه از و

تبديل آن به  از تثبیت نموده و محیط قلیايي رنگ كلروفیل را زيرا جهت قلیايي نمودن محیط استفاده نمود 41كربنات سديم

 استفاده نمود. تثبیت رنگ میكروبي و هش بارتركیبات سولفاته جهت كا است از همچنین بهتر. فئوفیتین جلوگیری مینمايد

 

 خشک کردن :  (8-8

و ضدعفوني سبزيجات و انجام بعد شستشو . عملیات خشك كردن در واقع مهمتريي بخش در فرآيند تولید سبزی خشك است    

مهمترين خشك كنهای آزمونهای كیفي مربوطه محصوالت برای خشك شدن به سمت سیستم خشك كن هدايت میشود. 

 تم هوای داغ كه در اين صنعت مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از : سیس

اين خشك كن برای خشك نمودن سبزيجات پهن برگ مناسب است. از مخازن   خشك كن با بستر ثابت : (4

 61-12متر يا بیشتر مي باشند كه كف آنها مشبك بوده و هوای خشك گرم با دمای  0سیلويي استیل به عمق 

گراد با سرعتي مناسب از پايین وارد مخزن شده و از بین سبزيجات عبور مي نمايد. عبور هوای گرم درجه سانتی

باعث خشك كردن محصوالت شده و سبزی خشك شده پس از تكمیل عملیات از ته سیلو و از طريق دريچه 

 مخصوص تخلیه میگردد. 

سانتیمتر روی سیني ها پهن  02تا  42ضخامت  اليه ای از سبزيجات به   خشك كن كابیني يا كابینتي سیني دار : (0

. مقدار سبزی داخل خشك كنها بايد متناسب با ظرفیت خشك كن باشد و دمای خشك كن و نوسانات میشود

در داخل خشك كن ها در صورتیكه از سیني های ثابت استفاده شود دمايي متناسب با نوع سبزی انتخاب میشود. 

                                            
 كهای كلسیم بايد به  نسبتهای توصیه از طريق مراجع قانوني و ذيصالح باشد.استفاده از كربنات  سديم و تركیبات سولفاته و نم  - 41
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مهمترين محدوديت اين خشك كنها زمان طوالني خشك كردن است و گردند. سیني ها داخل قفسه ها جابجا می

 41 و تولید نیمه صنعتي مورد استفاده قرار میگیرد.بیشتر برای ظرفیتهای كم 

، با حجم انبوه متداولترين خشك كنهای هوای داغ مورد استفاده در سبزی خشك كني  خشك كن تونلي و نواری : (3

تفاوتي كه در ساختمان آنها وجود دارد ها غیر از است. اساس كار اين خشك كن و يا نواریتونلي خشك كنهای 

 كابیني است.  هایخشك كن مانند

  

 تصاويری از يك سری خشك كن تونلي كابیني مخصوص خشك كردن سبزيجات و صیفي جات

 

   سمت خشك كن هدايت به  ييواگنهاسیني توسط سیستم خشك كنهای تونلي نیمه مداوم بوده و محصول در داخل

از خشك كن خارج میشود بايد واگنهای مواد اولیه تر وارد خشك كن ، میشوند و هنگامي كه واگنهای محصول خشك 

هوا توسط هواكشهای قوی از روی گرم كننده بطور افقي با دائم صورت میگیرد. گردد. ورود و خروج واگنها بطور 

 ، خل خشك كن جريان مي يابدمتر در دقیقه در دا 122تا  122سرعتي حدود 

                                            
های مشبك از جنس مناسب نظیر آلومینیوم قرار داده شده و در دستگاه خشك كن  در خشك كردن سبزيجاتي نظیر سیر و پیاز، ابتدا قطعات خرد شده در سیني - 15

گیرد. تا هنگامي كه رطوبت محصول  سرعت جريان آن متناسب با نوع محصول تنظیم شده است قرار ميدر معرض عبور جريان هوای گرم و خشكي كه حرارت و 

ها به ترتیب ورود به دستگاه از دستگاه خارج شده و محصول خشك شده با  درصد برسد عمل خشك كردن ادامه خواهد داشت.  پس از خشك شدن سیني 1 به

ردد. در صورتي كه قطعات ناموزون يا له شده، سیاه شده و درشت غیر از آنچه مورد نظر است ديده شود بايد قبل از گ وسیله مناسب به قسمت بسته بندی حمل مي

كرده و بسته بندی تفكیك شود. در صورتي كه هدف تولید پودر از محصوالت خشك شده باشد پس از خشك شدن، محصوالت را به دستگاه پودر كننده هدايت 

 پس به قسمت بسته بندی منتقل نمايند . بصورت پودر درآورند س
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  در خشك كن های نواری بجاری واگن حاوی سیني محصوالت ، از نوار نقاله استفاده شده است. محصول تر به

جای اينكه در سیني پخش شده و با واگن منتقل شود روی تسمه يا نوار خشك كن مداوم گسترده شده و از تونل 

و تبديل به سبزی داده خود را از دست رطوبت از مدتي پس خشك كن  با عبور ازمواد خشك كن عبور داده میشود. 

كیفیت سانتیگراد در خشك كن مداوم باعث میشود ( درجه 62-92ستفاده از درجه حرارت پائین )میشود. اخشك 

حتي رنگ محصول و ... و خواص سرشار سبزی مثل ويتامین ها، مواد معدني به بوده و سبزی خشك بسیار خوب 

سرعت خشك كردن در اين نوع سیستمها زياد است زيرا سطح تماس محصول با هوای گرم  نشود.وارد  لطمه ای

مورد استفاده در خشك كن بیشتر مي باشد. در اين نوع خشك كنها برای دستیابي به يك بازده مطلوب، غالبا 

حد دلخواه مي رسانند.   درصد رسانده و سپس به روش ديگری رطوبت آنرا به 42-41محصول را ابتدا به رطوبت 

اين نوع خشك كنها برای میوه جات و سبزيجات ريز يا خرد شده مورد استفاده قرار میگیرد و نسبتا هزينه بااليي 

دارد. در سیستم خشك كن سبزيجات از جريان هوای هم جهت با محصول استفاده میشود در اين حالت درجه 

است. در اين روش از سخت شدن سطحي محصول و مرطوب ماندن  حرارت اولیه زياد و در انتهای خشك كن كمتر

 قسمت مركزی محصول جلوگیری بعمل آيد. 

 

  
          خشك كناز خروجي محصول  ورودی خشك كن مداوم

 

 

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(

 

 19                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

  : بوجاری  (8-3

گر صورت دياحتمالي باقیمانده عملیات بوجاری و جداكردن برگ ها از قسمت های زائد  ،پس از خشك شدن سبزی ها     

 انجام میشود. متفاوت با مشهای به وسیله الك هايي معموال اين مرحله  مي گیرد. 
 

 
 بوجاری کردن سبزی خشک 

 

 :  انتقال سبزیهای خشک شده به محل بسته بندی (8-01

 مي نمايند.استفاده نظیر نوارنقاله ای الستیكي يا استیل وسايل مناسب حمل  جهت انتقال سبزيهای خشك شده از   

 .شودمیصدمه مكانیكي به سبزی وارد  بطوريكه حداقل ضربه و
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 :   بسته بندی (8-00

بل از بسته بندی سبزيهای خشك از نظر میزان رطوبت و مطابقت با ويژگیهای میكربي حد مجاز استاندارد و عدم وجود ق     

 تخم انگل تحت آزمون كیفي قرار میگیرد. 

 ا مخلوطپس از توزين بصورت جداگانه و يسبزيهای خشك شده صورت مي گیرد. وزن بر مبنای  عملیات بسته بندی   

 سبزی پلو، قورمه، آش، كوكو ونظیر به نسبتهای مختلف متناسب با خوراكي كه از آنها تهیه خواهد )پس از فرموله كردن آن 

 46بسته بندی میشوند.رطوبت واكسیژن  و نورو مقاوم به  مواد ايمن ازمواد غذايي و ساخته شده بسته های مناسب  در...( 

اتوماتیك توزين دار ستفاده شده برای سبزيجات خشك، دستگاههای بسته بندی عمودی معموال دستگاههای بسته بندی ا

است كه محصول خشك شده را داخل لفافهای چند اليه از سلوفان پر كرده و بسته به وزن و اندازه تنظیم شده بسته بندی 

مقوايي قرار گرفته و يا بعضا به همان جعبه داخل بسته ها در داخل سلوفان، در بعد از بسته بندی سبزی های خشك  میكند. 

به ، بسته ها بازار نسبت تقاضای ممكن است به . شودمنتقل میو به انبار محصول آماده چیده شده  هاكارتنصورت در داخل 

 باشد. شود و احتیاج به انبار كردن آن نفرستاده جهت بارگیری  استقیمچیده شدن در كارتن ممحض 

 

                                            
 ويژگیها   -بسته بندی سبزيهای خشك  - 1510استاندارد ملي ايران    - 46
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 کنترل کیفیت :  (8-02

از كنترل كیفیت اطمینان از بكار گیری شیو ه های صحیح فرآوری برای دستیابي به يك محصول استاندارد است. كنترل هدف   

و بازرسي كیفي در كارخانجات مواد غذايي كه تهیه و بسته بندی سبزيجات خشك نیز در اين گروه مي باشد از ابتدای ورود مواد 

 های مختلف و به شكل برنامه ريزی شده و مداوم انجام میگیرد. اولیه به كارخانه تا خروج محصول در قسمت

 بخش كنترل كیفیت در كارخانه تولید و بسته بندی سبزيجات خشك وظايف زير را بر عهده دارد:   

 انتخاب مواد اولیه مناسب و مرغوب  -4

 كنترل میكروبي و شیمیايي آب مورد استفاده برای شستشو و ضدعفوني محصوالت  -0

 جهت حذف مواد پالسیده و له شده و جدا سازی فضوالت و ... آيند از ابتدای خط تولید كنترل فر -3

 خرد شده و  بازبیني سبزيجات شسته شده -1

 كنترل درجه حرارت ، زمان ، سرعت هوا و دمای هوا در دستگاه خشك كن  -1

 بازبیني و كنترل محصول خارج شده از خشك كن  -6

ايي فرآيند به منظور كنترل انطباق آن با ويژگیهای میكروبي و شیمیايي نمونه برداری از محصول در مراحل انته -9

 مورد پذيرش استاندارد 

از لحاظ وزن ، تاريخ تولید و انقضای مصرف و كیفیت بسته بندی و انطباق آن با بسته بندی  بازبیني عملیات -5

 ويژگیهای مورد پذيرش استاندارد 

 ها و نحوه چیدمان محصوالت انبار بازبیني  -7
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 :خالصه نمودار فرآیند تولید   -8-0

 

 مواد اولیه             عملیات آماده سازی ، پاك كردن و جداسازی            شستشوی اولیه             شستشوی ثانويه           

 

 شستشوی نهايي 

 
                                             

 خرد كردن             پوست گیری )برای محصوالت غده ای (              بازرسي            آبگیری  بالنچینگ              

 

 

 

 خرد كردن                                                        خشك كردن            بوجاری

 

 خشك كردن     ---نهايي كنترل   ---                بسته بندی                          

 

 :  و انتخاب مناسب ترین فرآیند تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم )به شکل اجمالی( در فرآیند تولید محصول -8-2

زمان و درجه حرارت از اهمیت بااليي برخوردار میباشد زيرا ممكن است در اثر فرآيند  ،حرارتيدر روشهای خشك كردن      

ده بخشي از مواد مغذی محصول از بین برود  و يا شكل ظاهری آن بعنوان يكي از عوامل بازار پسندی تحت حرارتي اعمال ش

 با اين حال اساس روش در كلیه فرآيندها چه با ماشین آالت خارجي و چه ماشین آالت داخلي يكسان است و   تاثیر قرار گیرد.

  دارند.  تفاوتبا خطوط تولید داخلي  ،و ظرفیت ز لحاظ سطح كیفي، دقت عمل، بیشتر ادستگاههای خارجي 

 پیشنهاد فرآيند انتخاب شده در اين طرح برای تولید و بسته بندی سبزيجات خشك با توجه به عوامل زير بوده است :     

 پیچیده نبودن فرآيند  (4

 پايین بودن هزينه سرمايه گذاری  (0

 باال بودن سرعت و ظرفیت تولید  (3

 ل نهايي باال بودن كیفیت محصو (1

 در دسترس بودن ماشین آالت در داخل كشور (1

 در دسترس بودن امكانات پشتیباني و خدمات نگهداری و تعمیرات و ساير خدمات پس از فروش  (6

 استفاده از منابع داخلي و تكنولوژی موجود در كشور  (9
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 : 02 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی  -8-9

 نوبت کاری :     -8-9-0   

 :  ساعت  5  ساعت كاری 

  : شیفت  4تعداد شیفت كاری 

 : روز  012  با توجه به مجموع شرايط فصول كاشت و داشت و برداشت سبزيجات برگي و غده ای   تعداد روز كاری در سال 

 

 ظرفیت تولید : -8-9-2

ات خشك تن سبزيج 322وع شرايط تولید، ظرفیت عملي واحد، ساالنه راندمان ماشین آالت و مجم% 52بر اساس    

تن ديگر در بسته  412تن آن به شكل بسته بندی های تك واحدی برای مصارف خانگي و 412گرديده است كه برآورد 

 كیلويي برای مصارف عمده در مكانهای عمومي نظیر بیمارستانها، هتلها، غذاخوريها و... عرضه خواهد شد.  0تا  4های 

  

 برنامه سالیانه تولید :  -8-9-9

رفیت عملی ظ شرح ردیف

 سالیانه / واحد 

 قیمت فروش واحد )ریال(

 پیشنهادی 

کل ارزش فروش 

 )میلیون ریال(

 09222 ريال 72222بطور متوسط هر كیلو  تن 322 سبزيجات خشك 4

 

 

      

 

                                            
حداقل ظرفیت اقتصادی، ظرفیتي است كه در آن درآمدهای حاصل از فروش عالوه بر پوشش دهي كلیه هزينه های جاری، حداقل سود مورد   - 49

تامین كند لذا در برآورد ظرفیت اقتصادی تولید، نقطه سر بر سر و سود مورد انتظار در نظر گرفته میشود.  نقطه سر به  انتظار را نیز برای سرمايه گذار

سر تولید ، میزان تولیدی است كه تحت آن در آمد حاصل از فروش محصوالت تولیدی تنها هزينه های جاری تولید را پوشش میدهد يا به عبارت 

  هزينه ها با درآمدها ير به ير است.  حداقل سود مورد انتظار تولید تابع میزان سرمايه گذاری يك طرح است. ديگر در نقطه سر به سر
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 برآورد سرمایه گذاری اجرای طرح  –بخش دوم

18سرمایه گذاری ثابت  -0
  : 

 :   19هزینه های زمین -0-0

 ابعاد شرح ردیف
 )مترمربع(

 بهای هرمترمربع
 )ریال(  *

 جمع
 )میلیون ریال(

 436 492222 522 زمین سالن های تولید 4

 447 492222 922 زمین انبار سرد و انبارهای عمومي  0

 31 492222 022 های اداری، خدماتي و عموميزمین ساختمان  3

 004 492222 4322   ) شامل فضای سبز و پارکینگ و خیابان کشی و آسفالت و ...(زمین محوطه  1

 492 492222 4222 زمین برآورد شده برای توسعه طرح 1

 481 جمع )میلیون ریال(   5111 )متر مربع( جمع زمین مورد نیاز

 زمین ، متوسط قیمت شهركهای صنعتي لحاظ شده است.قیمت هر مترمربع  *

 

 

 :  21 دسترسی به تاسیسات خدماتی، زیر بنایی  و خطوط ارتباطی و  پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح -0-0-0

اين طرح، در  از لحاظ تامین نیازهای زيربنايي از قبیل برق، راههای ارتباطي، شبكه آبرساني و فاضالب و غیره، در سطح نیاز     

هیچ يك از استانهای كشور باالخص در شهركهای صنعتي محدوديت خاصي متصور نیست. بر اساس بررسي های بعمل آمده كه 

ی شهركهای صنعتي و يا زمینهای محدوده شهرها ، در به طور تفصیل در طول طرح آمده است، اجرای اين طرح در اولويت اول

 نات آب و برق و گاز  منطبق با ضوابط سازمان محیط زيست پیشنهاد میگردد. با امكاپیشنهادی مختلف استانهای 

                                            
فاده مي شود. اين سرمايه ثابت به آن دسته از دارائي ها اطالق میشود كه دارای طبیعتي ماندگار بوده و تقريبا در طول عمر مفید واحد تولیدی از آنها است - 45

 شامل زمین ، ساختمان ، ماشین آالت خط تولید ، تاسیسات ، وسايط نقلیه و ... میباشد. دارائیها 

ساختمان های برای محاسبه هزينه های تهیه زمین، محوطه سازی و ساختمانهای مورد نیاز طرح، اندازه بناهای مورد نیاز از قبیل سالن تولید، انبارها،  - 47
... برآورد میشود. مقدار زمین مورد نیاز برای احداث بنا بر اساس مساحت برآورد شده و با در نظر گرفتن توسعه طرح در اداری و رفاهي، پاركینگ، فضای سبز و

 آينده، تعیین میشود. 
انات در يك مطالعه جامع،  بررسي و انتخاب محل مناسب جهت اجرای طرح،  هم از نظر فني و هم از جهت اقتصادی، كامآل ضروری است. وجود امك - 02

، زير بنايي در منطقه احداث طرح از عوامل موثر در جذب بهتر نیروهای متخصص و كاهش هزينه خدمات به حساب مي آيد. دسترسي به آب قابل شرب
آهن،  وجود شبكه برق شهری و پست های برق فشار قوی، وجود دانشگاه و مراكز آموزش نیرو های متخصص، امكان بهر ه گیری از راههای آسفالت، راه

آنها در منطقه احداث طرح به نحو موثری در كاهش هزينه  فرودگاه و نیز دسترسي به شبكه توزيع گاز از جمله امكانات زير بنايي به حساب مي آيند كه وجود 
 ها  دخیل  میباشد.
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 :   20 هزینه های محوطه سازی و ساختمان سازی -0-2

مساحت  شرح ردیف
 )مترمربع(

 بهای هرمترمربع
 )ریال(

 هزینه کل
 )میلیون ریال(

 4512 0322222 522 سوله سالن تولید 4

 012 0122222 422 ) مواد اولیه(انبار سرد  0

 4352 0322222 622 ، محصول و بسته بندی و كمكي( 00 )مواداولیهانبارها  3

 022 4222222 022 بار انداز ) برای تخلیه سبزيجات غده ای ( 1

 601 0122222 012 ساختمان های اداری، خدماتي، تاسیساتي، عمومي و نگهباني  1

 042 422222 0422 سعهمحوطه سازی ، خیابان كشي، پاركینگ و فضای سبز و تو 6

 071 312222 512 متر ارتفاع ( و درب ورودی 1/0متر پي با  1/2ديوار كشي )  9

 5233 مجموع )میلیون ریال(

 

                                            
واحدهای تولیدكننده مواد "  4536ن به شماره  ساختمان و تأسیسات واحد تولیدی سبزيجات خشك بايد دارای شرايط مندرج در استاندارد ملي ايرا - 04

 همان استاندارد مجری خواهد بود.  1-1-1را داشته  باشد.  همچنین در خصوص امكانات بهداشتي آن بند " آيین كاراصول كلي بهداشتي  -غذايي

های برگي تازه نیازی به انباركردن نبوده و بايد بالفاصله  رد سبزیدر موانبارمواد اولیه بايد دارای تهويه ، رطوبت ، دماو نور متناسب بانوع سبزی باشد.   - 00

هويج و سیب زمیني (  -پیاز  -ای ) سیر  های غده مورد فرآيند قرار گیرند . از اينرو بهتر است كه همیشه تهیه اين سبزيها متناسب با حجم تولید باشد . سبزی

ای  بايد عالوه بر دارا بودن  های غده و شرايط نگهداری در انبار ذخیره نمود . انبار مواد اولیه  سبزی را میتوان برای مدت زمان محدود با رعايت كلیه اصول

ای در انبارهای جداگانه چیده و نگهداری شوند ولي در  های غده ويژگیهای ساختماني الزم، خنك، تاريك و قابل تهويه باشد. بهتر است اقالم مختلف سبزی

های جداگانه و با رعايت اصول صحیح انبارداری طبق  شود هر يك از آنها بايد در كومه چند قلم سبزی از يك انبار استفاده مي صورتي كه ناچارا برای

 چیده و نگهداری شوند .  11استاندارد ملي ايران شماره 
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 :   29هزینه ماشین االت و تجهیزات خط تولید -0-9

 تعداد شرح
 قیمت واحد

 )میلیون ریال(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 52 02 سری 1 متری  1ال  نوارنقاله های كنترلي و سورت و انتق -4

 41 41 دستگاه 4 دستگاه قطع ريشه سبزيجات با میز مربوطه  -0

 412 412 سیستم 4 شستشوی سبزيجات برگي  -3

 452 452 سیستم 4 شستشوی سبزيجات غده ای با سیستم سايش  -1

 12 12 دستگاه 4 پوست گیر سبزيجات غده ای  -1

 62 32 دستگاه 0 دستگاه خرد كن  -6

 4022 4022 سیستم 4 تونلي پیوسته  سیستم خشك كن -9

 62 62 دستگاه 4 بالنچر برای برخي از سبزيجات -5

 32 32 دستگاه 4 آسیاب برای پودر سبزيجات  -7

 412 32 مخزن 1 مترمكعبي  1مخازن نگهداری سبزيجات خرد شده و پودر شده    -42

 92 92 مخزن 4 میكسر برای اختالط سبزيجات مخلوط   -44

 422 422 دستگاه 4 گرم  422تا  32ر  از بسته بندی توزين دا  -40

 92 92 دستگاه 4 گرم  4222گرم تا  422بسته بندی توزين دار از   -43

 42 42 دستگاه 4 كیلوگرم  1تا  0بسته بندی نیمه اتوماتیك  از   -41

 491 491 دستگاه 4 گرم  12پركن، دربندی و لیبل زن شیشه برای سبزيجات پودری  تا   -41

 022 022 دستگاه 4 یك جعبه گذار اتومات  -46

 7 3 عدد 3 میزهای بسته بندی   -49

 12 12 عدد 4 دستگاه جت پرينتر  -45

 422 - - هزينه های حمل و نصب و راه اندازی و آموزش  -47

 2243 مجموع )میلیون ریال(

                                            
جانبي تهیه ماشین آالت نظیر هزينه های  اين هزينه ها بر اساس استعالم صورت گرفته از شركت های سازنده يا تامین كننده و هزينه های - 23

 حمل و نقل، نصب و راه اندازی ، عوارض گمركي و ... نیز بر اساس شرايط خريد و محل تحويل گرفتن تجهیزات برآورد گرديده است. 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(

 

 27                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

 : رایط فنی وبهداشتی وسایل وتجهیزات ش -0-9-0

آلودگي هر گونه  كه برای جلوگیری از شوندمیساخته  راحي وبه گونه ای طمخازن خط تولید سبزيجات خشك  تجهیزات و  

با يكديگر خط تولید بايد مختلف بخشهای ظرفیت . مطلوب باشند نگهداری درحد گندزدايي و الزم قابل تمیزكردن، موارد در

 01. ابتدا تا انتها انجام شود متوالي از بطورتا تولید متناسب بوده 

هند     Optytech Engineers   يك نمونه خشك كن سبزيجات ساخت شركتتصويری از  

                                            
در اين " آيین كاراصول كلي بهداشتي  -يواحدهای تولیدكننده موادغذاي" تحت عنوان  4536استاندارد ملي ايران به شماره   3-1شرايط مندرج در بند 

خصوص مجری خواهد بود. 
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  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(

 

 28                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

  :  25 هزینه تاسیسات -0-5

 تاسیسات برق :  -0-5-0

 هزینه )میلیون ریال( شرح

 192 (  06)  از قبیل ترانس، تابلو اصلي و ... كیلووات و هزينه های جانبي آن 432انشعاب برق 

 402 و ... كابل كشي، سیم كشي ، روشنايي 

 431 جمع 
 
 

 آب و فاضالب : تاسیسات  -0-5-2

 هزینه )میلیون ریال( شرح

 41 انشعاب آب يك اينچ 

 12 لوله كشي، اتصاالت ، شیرآالت و سرويسهای بهداشتي 

 41 مترمكعبي  42222مخزن ذخیره آب 

 42 سیستم كلر زني و ضدعفوني آب مصرفي خط تولید 

 412 سپتیك تانك و كانال كشي فاضالب

 251 جمع 

 
 :  و تهویه  و گرمایش تاسیسات سرمایش -0-5-9

 هزینه )میلیون ریال( شرح

 42 و ساير هزينه های جانبي مربوطه   G65  (09 )انشعاب گاز 

 31 كنتور شمارنده، لوله كشي و اتصاالت و شیرآالت 

 5 عدد 1 -بخاری گازی برای ساختمانهای اداری و كمكي  

 32 دستگاه  0 - كولر گازی

 32 ای تولید و انبارها فنهای تهويه برای ساختمانه

 435 تجهیزات انبار سرد 

 240 جمع 

                                            
ت  آب، برق، هرواحد تولیدی ، عالوه بر دستگاههای اصلي خط تولید، جهت تكمیل يا بهبود فرآيندها،  نیاز به تجهیزات و تاسیسات جانبي، نظیر: تاسیسا -01

ی توزين، تاسیسات اطفاء حريق ، سیستمهای ارتباطي و... خواهد داشت.  انتخاب اين موارد با سرمايش و گرمايش، ديگ بخار، كمپرسور، تصفیه فاضالب، سیستمها
 توجه به ويژگي های فرآيند و شرايط منطقه ای و زيست محیطي  انجام میگیرد .

سايت شركت توزيع برق منطقه ای تهران   - ششم: هزينه های برقراری انشعاب برق فصل  - برق آيین نامه تكمیلي تعرفه های معاونت خدمات مشتركین - 06
  4372ارديبهشت   –بزرگ 

 4372ارديبهشت ماه  –از سايت شركت گاز استخراج  - 09

http://www.tbtb.ir/organization-fa.html
http://www.tbtb.ir/organization-ayeen-fa.html
http://www.tbtb.ir/organization-ayeen-fa.html
http://www.tbtb.ir/organization-ayeen-fasl6-fa.html
http://www.tbtb.ir/organization-ayeen-fasl6-fa.html


 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(

 

 29                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

 سایر لوازم و تجهیزات  :  -0-5-5

 هزینه )میلیون ریال( شرح

 1 عدد  6  –كیلويي  40و  6كپسول آتش خاموش كن  

 42 دستگاه  4 –تني ديجیتالي  4باسكول 

 92 لوازم و تجهیزات آزمايشگاه كنترل كیفي 

 9 خط تلفن ثابت با سیم كشي (  0ز سیستم ارتباطي ) امتیا

 12 دستگاه  4 –كمپرسور هوای فشرده 

 410 جمع

 
 

 

 (   : 4-5-0تا  0-5-0جمع بندی هزینه های تاسیسات ) جمع بندهای  -0-4

 هزینه )میلیون ریال( شرح

 672 تاسیسات برق
 012 تاسیسات آب و فاضالب

 014 تاسیسات سرمایش و گرمایش و تهویه  
 410 زم و تجهیزات  سایر لوا

 0929 جمع

 

 لوازم اداری ، خدماتی : -0-4

 قیمت واحد تعداد شرح ردیف
 )میلیون ریال (

 جمع هزینه
 )میلیون ریال(

 12 - سری 4 07و رفاهي كاركنان   05اثاثیه و مبلمان اداری  4

 02 - سری 4 32لوازم و تجهیزات آشپزخانه و غذا خوری  0

 41 9 سیستم 0 كامپیوتر و لوازم جانبي  3

 3 3 دستگاه 4 چاپگر 1

 0 - سری 4 لوازم كمكهای اولیه  1

 3 - چند سری )از قبیل ماشین حساب،میخكوب، پانچ ، گوشي تلفن و ساير (لوازم اداری 6
 32 جمع 

 

                                            
 میز و صندلي ، فايل ، كتابخانه ، قفسه و ...  - 28

 كمد جالباسي ، جا كفشي و ... - 07

  اجاق گاز ، يخچال ، میز غذاخوری، ظروف آشپزخانه،كابینت ، آبگرمكن، هواكش ، چرخ گوشت ، سماور  و .... - 32



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید
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 وسایط نقلیه : -0-2

 قیمت واحد تعداد شرح ردیف
 )میلیون ریال (

 جمع هزینه
 )میلیون ریال(

 یسان() وانت نخودرو سبک  4

 

 432 432 دستگاه 4

 091 مجموع)میلیون ریال(

 

 : هزینه های قبل از بهر ه برداری -0-8

 هزینه )میلیون ریال( عنوان ردیف

 42 مطالعات اولیه و اخذ مجوزهای الزم 4

 12 هزينه های مشاوره و تهیه گزارش توجیهي و نظارت بر اجرای طرحمطالعات تكمیلي و  0

 422 (هزينه كارشناسي و ارزيابي طرح كارمزد، ) دفترخانه،ت مالي هزينه های اخذ تسهیال 3

 02 و آموزش پرسنل() مسافرت ، اداری وكارشناسي هزينه های متفرقه در طول زمان اجرای طرح  1

 02 هزينه های راه اندازی آزمايشي 1

 12 تهیه نقشه های ساختماني و تاسیسات 6

 241 مجموع )میلیون ریال(

 

 : ی سرمایه گذاری ثابت طرحجمع بند -0-3

 هزینه )میلیون ریال( عنوان هزینه ردیف

 652 زمین 4

 1977 محوطه و ساختمان سازی 0

 0917 ماشین آالت تولیدی 3

 4303 تاسیسات و حق انشعاب ها 1

 70 لوازم و تجهیزات اداری و خدماتي 1

 432 وسايط نقلیه 6

 012 هزينه های قبل از بهر ه برداری 9

 120 (9تا  4درصد هزينه های رديف  1پیش بیني نشده ) 5

 01494 جمع سرمایه گذاری ثابت 
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 31                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

 :  90هزینه های سالیانه تولید -2

 هزینه سالیانه مواد اولیه : -2-0

 قیمت واحد مصرف سالیانه واحد شرح ردیف
 ریال

 قیمت کل
 )میلیون ریال(

 43567 0322222 6232 تن    ) متوسط قیمت(انواع سبزيجات برگي و غده ای  4

 (كیلويي 0تا  4) برای بسته بندی فله سلفون شفاف 0

 با احتساب ضايعات كیلويي(  4گرم برای هر بسته  1) حدود 
 03 03222222 4 تن

 گرمي ( 422) برای بسته بندی سبزی خشك  سلفون متااليز 3

 گرمي ( 422گرم هر بسته  1) حدود 
 412 01222222 6 تن

 0462 4522 4022222 عدد (گرمي چاپ شده   422)جعبه مقوايي  1

 1/459 122 391222 عدد (گرمي   52)شیشه با درب اولیه و ثانويه پالستیكي 1

 1/39 422 391222 عدد اتیكت بر ای شیشه ها 6

 91 0122 32222 عدد (كیلويي  42) كارتن بسته بندی چاپ شده  9

 72 01222 3122 لیتر درصد ( 0/4)مواد ضد عفوني كننده  5

 04432 مجموع )میلیون ریال(

 

 توضیحات : 

 خط تولید برآورد میشود.% از مواد اولیه )سبزيجات برگي و غده ای ( ضايعات 42بطور متوسط حدود  -4

 قیمت واحد ذكر شده برای خريد مواد اولیه متوسط قیمت سبزيجات برگي و غده ای در فصول مختلف سال مي باشد.  -0

%( ، بطور 1برای رسیدن به رطوبت استاندارد ) حدود رطوبت دارند. درصد  52برگي و غده ای بیش از ات سبزيجتقريبا اهم  -3

 كیلو سبزی خشك حاصل میشود.  1محصول تر،  كیلو  422از هر  متوسط 

 فرض میشود :  برای امكان انجام محاسبات و برآورد مواد اولیه -1

  412  كیلويي به فروش برسد 0تا 4 نايلوني بنديهایتن از محصول تولیدی به شكل فله در بسته. 

 32  شود.گرمي به بازار عرضه  52تن از محصول تولیدی به شكل پودر و در شیشه های دربدار 

 402  بسته بندی شود. گرمي  422 های مقوايي در سلفون و جعبهاز محصول تولیدی تن 

                                            
ت احداث و راه اندازی واحد، يك سری از هزينه ها بايستي به صورت ساالنه جهت تولید محصول انجام شود. اين هزينه ها شامل تهیه عالوه بر سرمايه گذاری مورد نیاز جه -31

 حصوالت و... مي باشد.نه های فروش ممواد اولیه، حقوق و دستمزد نیروی انساني، هزينه انرژی مصرفي، هزينه استهالك ماشین االت و ساختمانها، هزينه تعمیرات و نگهداری، هزي
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 32                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 
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 33                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

 نی :نیروی انسا -2-2

 تامین نیروی انسانی، تعداد اشتغال، تخصصهای مورد نیاز :   -2-2-0

آموزش عملیات اجرايي نیز بطور كامل در طول دوره آزمايشي به كاركنان پیش بیني شده است.  موارد مندرج در      

به جز برای تخصص  جدول ذيل پیشنهادی است و محدوديتي چه از لحاظ تامین نیروی انساني و چه  از لحاظ تجربه و

پرسنل بكار گرفته شده در اين ساير برای كارشناس كنترل كیفي كه ترجیحا رشته های مرتبط صنايع غذايي است 

 30 واحد وجود ندارد.
 

 پیشنهادی  عنوان شغلی

 در عرصه تولید ديپلم به باال با سابقه مديريتي و يا فعالیت  مدیر  اجرایی کارخانه 

 كارشناسي مهندسي علوم و صنايع غذايي  ی کارشناسی کنترل کیف

 كاردان مكانیك يا برق آشنا به خط تولید  تکنسین فنی 

 كارشناسي رشته های مديريت يا حسابداری  مدیر امور اداری و مالی

 ر مرتبط سال سابقه كا 3ديپلم يا كارداني و يا كارشناسي رشته های بازرگاني، بازاريابي با حداقل  بازاریاب و فروشنده

 ديپلم  ) امور اداری و خدمات و نگهبان و راننده (کارگر ساده و کارمند

 

ذكر اين نكته ضروری است كه كلیه عالقمندان به سرمايه گذاری در رشته های مختلف صنعتي و تولیدی و همین طرح،      

ن سنجي جامع و كامل، بايد توانمندی بكار در مقطع زماني كه به سرمايه گذاری اقدام مي نمايد ضمن انجام مطالعات امكا

گیری كلیه سیستمهای مديريتي تولید، مديريت فروش و بازار، مديريت كیفیت و ...  را داشته باشند. اين امر از مهمترين 

عوامل موفقیت در عرصه تجارت داخلي و خارجي است. موفق بودن برخي واحدها و ناموفق بودن واحدهايي ديگر در يك 

مشابه در كشور ما حتي ساير كشورها دال بر اين مدعاست كه امروزه در سیاست تولید و فروش كاالهای مختلف، در صنعت 

كنار توجیه فني و اقتصادی و مالي يك طرح، قدرت مديريتي، ريسك پذيری و رقابتي سرمايه گذاران و مديران طرح از 

 اهمیتي به مراتب باالتر برخوردار است.   

                                            

 درصد بیشتری از موفقیت واحدهای تولیدی از لحاظ مديريت اجرايي، مالي، مديريت فني، مديريت كیفي، مديريت فروش و ساير ...  به آموزش ، 30-

اهي و با تجربه و دارای سابقه مهارت  و توانمنديها و تعهد نیروی انساني آن دارد و بديهي است در هر صنعتي بكار گیری نیروهای با تحصیالت دانشگ

 كار مرتبط میتواند نقش مثبتي در مديريت اجرايي كارخانه ايفا نمايد.
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 34                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

 نه های حقوق و دستمزد :هزی  -2-2-2

 تعداد شرح ردیف
 نفر

 حقوق ماهیانه
 )میلیون ریال(

 حقوق ساالنه 
 ماه  02

 عیدی و پاداش
 ماه  2

جمع کل حقوق 
ومزایای سالیانه 

 )میلیون ریال(

 440 46 76 5 4 مدير اجرايي كارخانه   4

 92 42 62 1 4 كارشناس كنترل كیفي 0

 16 5 15 1 4 تكنسین فني  3

 92 42 62 1 4 بازارياب/ فروشنده 1

 92 42 62 1 4 مدير اداری و مالي 1

 440 46 76 1 0 كارمند اداری و مالي  6

 011 31 042 1/3 1 كارگر ماهر 9

 034 33 475 3/3 1 كارگر ساده و خدمات 5

 406 45 425 1/1 0 راننده و نگهبان 7

 0132 044 394 - 03 جمع

 05/041 - 05/041 %03بیكاری حق بیمه كارفرما و بیمه 

 28/0912 044 28/0040 جمع کل حقوق و مزایا و بیمه کارکنان 

 

 :شرایط بهداشتی وسالمت فردی کارکنان  -2-2-9

 به شماره استاندارد ملي ايران 5 بندتولید سبزيجات خشك  كاركنان واحد سالمت  شرايط بهداشتي ودر خصوص   

 .مجری خواهد بود "آيین كاراصول كلي بهداشتي  -یدكننده مواد غذاييحدهای تولوا "تحت عنوان  4536
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 35                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

 : 99مصرف سالیانه آب، برق، سوخت و ارتباطات  -2-9

مصرف  واحد شرح ردیف

 روزانه

تعداد روز 

 کاری

مصرف 

 ساالنه 

 قیمت واحد

 )ریال(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 1/57 132 025222 012 530 كیلووات برق مصرفي  4

 1/41 0222 9022 012 5/05 متر مكعب اب مصرفي  0

3 
 0/9 4222 9022 452 12 متر مكعب گرمايش گاز مصرفي 

 422 4222 422222 012 122 متر مكعب گاز مصرفي خط تولید

 32 1222 9122 012 32 لیتر  بنزين  1

 44 9/11 012222 322 522 پالس ) اداری (  خط  0 –تلفن  1

 2/242 جمع 

 

 

                                            

 توضیحات مصارف انرژی :  -  33
برق مصرفي ساالنه بر اساس مصارف دستگاهها و تجهیزات خط تولید با اعمال ضريب همزماني و مصارف روشنايي در نوبت كاری تعیین  -

 است.شده برآورد گرديده 
 4حدود آبیاری فضای سبز مترمكعب در سال ( و  712) لیتر در روز  022هر كارگر مصرف آشامیدني و بهداشتي سرانه مصرفي بازای آب  آب -

مترمكعب  6222متر مكعب در ساعت ) 3مترمكعب درسال ( و مصارف خط تولید برای شستشو و ... حدود  012) برای هرمترمربعلیتر در روز 
 .رآورد گرديده استدر سال(  ب

روز فصل سرما  452مترمكعب در روز برای 12گاز مصرفي برای گرمايش ساختمانهای تولیدی و اداری و رفاهي و آب گرم و ... بطور متوسط  -
مترمكعب در سال ( برای گرمايش خشك كن خط  422222مترمكعب =  122مترمكعب در ساعت ) روزانه  12مترمكعب در سال ( و  9022)

 د برآورد شده است. تولی
 ساعت كاری در روز 5ط  با در نظر گرفتن هرخ پالس برای 12بطور متوسط هر ساعت تلفن :  -

قیمت واحد هر كدام از مصارف انرژی بر اساس آخرين تعرفه شركتهای توزيع برق، آب ، گاز و مخابرات و نرخ های صنعتي جديد اعالم شده  -
 .ستپس از هدفمند كردن يارانه لحاظ شده ا



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(

 

 36                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

 : استهالك سالیانه ماشین آالت، تجهیزات و ساختمانها -2-5

 هزینه کل شرح ردیف
 )میلیون ریال(

 نرخ استهالك
)%( 

 هزینه استهالك
 )میلیون ریال(

 73/331 %9 1977 ساختمان ها و محوطه سازی 4

 7/091 %42 0917 ماشین آالت خط تولید 0

 3/430 %42 4303 تاسیسات 3

 1/45 %02 70 ی و رفاهي و خدماتيلوازم و تجهیزات ادار 1

 1/30 %01 432 وسايط نقلیه  1

 0/12 %42 120 پیش بیني نشده  6

 29/854 جمع

 

 : تعمیرات و نگهداری سالیانه ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز -2-4

 هزینه کل شرح ردیف
 )میلیون ریال(

 نرخ تعمیر و نگهداری
)%( 

 هزینه تعمیرات و نگهداری

 ()میلیون ریال

 75/71 %0 1977 ساختمان و محوطه سازی 4

 36/442 %1 0917 ماشین آالت خط تولید 0

 3/430 %42 4303 تاسیسات 3

 0/7 %42 70 لوازم وتجهیزات اداری و رفاهي و خدماتي 1

 06 %02 432 وسايط نقلیه 1

 85/929 جمع

 

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(

 

 37                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

 : 31 هزینه تسهیالت دریافتی -2-4

 نوع تسهیالت ردیف
 مبلغ تسهیالت
 )میلیون ریال(

مدت 
 بازپرداخت

 نرخ سود
)%( 

 کارمزد وام یا سود تسهیالت بانکی
 سال اول / )میلیون ریال(

 902 40 سال  1 6222 تسهیالت بلند مدت  4

 402 40  سال  3 4222 تسهیالت كوتاه مدت 0

 851 جمع

 

 جمع کل هزینه های سالیانه تولید : -2-2

 هزینه سالیانه شرح ردیف

 46170 همواد اولی 4

 05/4329 نیروی انساني 0

 0/010 )آب، برق، سوخت و تلفن (هزينه های مصرف انرژی  3

 03/511 استهالك ماشین آالت، تجهیزات و ساختمانها 1

 51/393 تعمیرات و نگهداری ماشین آالت، تجهیزات و ساختمان 1

 512 هزينه تسهیالت دريافتي  6

 342 هزينه های فروش  9

 00 در هزار سرمايه ثابت( 0)بیمه كارخانه هزينه  5

 1 هزينه لوازم كاری و ايمني كاركنان  7

 35/4209 ( 5تا  4درصد جمع رديفهای  1) با توجه به شرايط تولید حدود پیش بیني نشده  7

 39/20425 جمع

 

                                            
و هزينه  +Libor%0درصد و نرخ سود تسهیالت ارزی 40نرخ سود تسهیالت ريالي در وام های بلند مدت و كوتاه مدت در بخش صنعت در تاريخ تهیه طرح  - 34

ت زمان دوران مشاركت، درصد ثابت مي باشد.  مد 3درصد مبلغ تسهیالت اعطايي و نرخ سود تسهیالت ارزی برای مناطق محروم  01/4های جانبي مالي آن حدود 

اين مدت زمان برای تنفس و باز پرداخت در تسهیالت ريالي و ارزی  با توجه به ماهیت طرح از نقطه نظر سود آوری و باز گشت سرمايه لحاظ میشود در حال حاضر 

سال در نظر 42برای مناطق كم توسعه يافته و محروم سال مي باشد.  حداكثر مدت زمان تامین مالي از محل حساب ذخیره ارزی  1بنگاههای زود بازده حداكثر 

 گرفته مي شود. عالوه بر تسهیالت مالي معافیت های مالیاتي نیز برای برخي مناطق وجود دارد كه به شرح زير مي باشد:

  درصد معافیت مالیاتي شامل طرح خواهد شد. 52با اجرای طرح در شهر ك های صنعتي، چهار سال اول بهر ه برداری 

  سال اول بهره برداری شركت از مالیات معاف خواهد بود.42با اجرای طرح در مناطق محروم 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(

 

 38                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

 : 94سرمایه در گردش مورد نیاز طرح  -9

 لارزش کل /میلیون ریا مدت پیش بینی شده شرح ردیف

 4222  روز  46 **مواد اولیه  اصلي  و كمكي  4

 045 ماه 0 حقوق و مزايای كاركنان 0

 10 ماه 0 انرژی  3

 34 ماه 4  تعمیرات و نگهداری  1

 414 ماه 0 استهالك 1

 042 ماه 3 تسهیالت دريافتي 6

 315 ماه 3 و مطالبات هزينه های فروش، بیمه ،پیش بیني نشده 9

 2111 جمع

 

 

سبزيجات برگي روزانه خريداری میشود برای سبزيجات غده ای امكان نگهداری بلند مدت با انبارداری مناسب وجود * *

دارد. خريد مواد اولیه، برای اطمینان از دسترس بودن به موقع ، ممكن است به شكل پیش خريد نیز تهیه شود. زمان ذكر 

زيجات برگي ، امكان نگهداری سبزيجات غده ای و پیش خريد در نظر شده در جدول فوق با در نظر گرفتن خريدروزانه سب

 گرفته شده است. 

 

                                            
ساني ، انرژی و ... سرمايه در گردش به نقدينگي اطالق مي شود كه در يك دوره معین تولید، برای تهیه مواد و ملزومات مورد نیاز نظیر مواد اولیه، نیروی ان - 35

ل سرمايه ای است كه بايد كلیه هزينه های جاری واحد تولیدی را در آن دوره مشخص پوشش دهد و الزم است در هر زمان در هزينه مي شود و بطور كلي شام

ور مثال اگر امكان دسترس باشد . مقدار سرمايه در گردش بستگي به توان مالي مديريت واحد تولیدی و همچنین شرايط تولید و شرايط تامین مواد اولیه دارد بط

در صورت طوالني  سي سريع به مواد اولیه در هرزمان وجود داشته باشد، نیاز كمتری به سرمايه بیشتر برای تهیه و ذخیره بلند مدت مواد اولیه است و برعكسدستر

گهداری در مدت زمان بیشتری بودن فرآيند دسترسي به آن، سرمايه در گردش برای خريد افزايش مي يابد چراكه الزم است مواد مورد نیاز برای تامین نیاز و ن

الي  0درصد كل هزينه های جاری سالیانه واحد تولیدی )معادل هزينه های 01الي 02سفارش داده شود. بطور معمول حداقل سرمايه در گردش مورد نیاز، معادل 

وازده ماه در نظر گرفته میشود تا ريسك توقف خط تولید به ماه( است. اين مساله برای مواد اولیه خارجي كه ممكن است فرآيند سفارش و خريد آن طوالني باشد د3

 علت فقدان مواد اولیه كاهش يابد. 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(

 

 39                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

 کل سرمایه مورد نیاز طرح : -5

 ارزش کل )میلیون ریال( شرح ردیف

 42131 سرمايه ثابت 4

 0222 سرمايه در گردش 0

 02494 جمع 

 

 :94نحوه تامین سرمایه  -4

 مبلغ نوع سرمایه

 )میلیون ریال(

 سهم سرمایه گذاران تسهیالت بانکی
 ) میلیون ریال( مبلغ درصد سهم ) میلیون ریال( مبلغ درصد سهم

 1131 %13 6222 %19 42131 سرمايه ثابت

 4222 %12 4222 %12 0222 سرمايه در گردش

 4494 %04/55 2111 %85/44 02494 جمع کل سرمایه گذاری

 

 حمایت های خاص دولتی در خصوص اجرای طرح  :  -4-0

طرح حاضر جزء طرح های صنعتي عمومي است و شامل حمايت های خاص دولتي نمي باشد. با اين حال در صورتي كه      

 طرح در مناطق در حال توسعه و يا شهركهای صنعتي راه اندازی شود مشمول مقررات قانوني و حمايتي مناطق مذكور خواهد بود.

 

 :  92و سایر (  حمایت های مالی )بانک ها، شرکت های سرمایه گذار  -4-2

از كل سرمايه   %19 برای تامین بخشي از سرمايه مورد نیاز احداث ساختمانهای تولیدی و خريد ماشین آالت و تجهیزات،     

میلیون ريال  4222% از سرمايه در گردش به ارزش 12و به عتوان تسهیالت بلند مدت میلیون ريال   6222به ارزش  ثابت طرح

 نظور گرديده است.  ت كوتاه مدت منیز به عنوان تسهیال

                                            
 ساله( و  برای تامین درصدی از سرمايه در گردش از تسهیالت كوتاه مدت میتواند استفاده شود.  1-0برای تامین بخشي از سرمايه ثابت مورد نیاز طرح، از تسهیالت بلند مدت ) - 36

رفي ساالنه طرح از مهمترين حمايت های مالي برای طرح های صنعتي اعطای تسهیالت بلند مدت برای ساخت و تسهیالت كوتاه مدت برای خريد مواد و ملزومات مص يكي - 39
  میباشد. جهت در يافت تسهیالت بلند مدت بانكي برای اقالم ذيل، ضرايب عنوان شده در محاسبات سرمايه گذاری طرح لحاظ میشود :

 درصد  62ساختمان و محوطه سازی طرح ،ماشین االت و تجهیزات داخلي، تاسیسات و تجهیزات كارگاهي با ضريب  -

 درصد  91درصد و در غیر اين صورت با ضريب  72ماشین آالت خارجي در صورت اجرای طرح در مناطق محروم با ضريب  -

 درصد از شبكه با نكي وجود دارد. 92بردرای میرسند نیز به میزان  امكان تامین سرمايه در گردش مورد نیاز واحدهايي كه به بهره -



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(

 

 41                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

 : 98شاخص های اقتصادی طرح  -4

 : قیمت تمام شده -4-0

42ريال 
6

   73/04191 
 = قیمت تمام شده واحد کاال =

 هزنه سالیانه
 قیمت تمام شده واحد کاال =

 مقدار تولید سالیانه 322222كیلو              

  

 = قیمت تمام شده واحد كاال  13/94746 ريالبطور متوسط/ سبزی خشك هر كیلو 
 

 توضیح : 

ر اين فرمت بطور جداگانه انجام نشده محصوالت فله ای و بسته بندی شده داز آنجا كه تفكیك هزينه های تولید برای  (4

 . میشود محاسبهقیمت تمام شده میانگین  صرفنظر شده و كدام  هر است لذا از ارائه تفكیكي قیمت تمام شده 

) به ارزش %  01 حداقل  ساالنهبا نرخ  از سرمايه ثابت ، بايد سود سهم متقاضيواقعي برای برآورد قیمت فروش (0

میلیون ريال  3140) حدود  ثابت  % سرمايه گذاری32و همچنین سود قابل انتظار تولید حداقل میلیون ريال (  91/4433

 333و اصل تسهیالت در گردش ) میلیون ريال ( 4022)  ثابت اصل تسهیالتساالنه از پرداخت  بازامكان و همچنین ( 

 در نظر گرفته شود.  میلیون ريال(

روشي سبزيجات و مقايسه با حداقل قیمت عمده ف 0مبلغ فروش پیشنهادی با در نظر گرفتن پارامترهای مذكور در بند  (3

 ريال پیشنهاد میگردد.  72222هر كیلو بطور متوسط  خشك در بسته بندی های مختلف در بازار 

تولید كارخانجات مختلف و بسته به نوع سبزی ) مخلوط و غیر مخلوط( سبزيجات خشك محدوده قیمت عمده فروشي  (1

سبزيجات خشك بسته بندی شده در سلفون و ،ريال 52222 – 421222فله بطور متوسط هر كیلو  در تاريخ تهیه طرح: 

 هر عدد گرمي  52سبزيجات خشك پودری بسته بندی در شیشه و ريال  40222 – 43122هر عدد  گرمي 422جعبه 

 % از ارقام فوق بیشتر است. 12تا  32میباشد كه قیمت خرده فروشي آن حدود  ريال  5222 – 5912

                                            
درآمد،  جهت بررسي بیشتر مسائل اقتصادی طرح و تصمیم گیری نهايي، الزم است پس از برآورد هزينه های سرمايه گذاری و هزينه های جاری و  محاسبه - 38

الیانه، نرخ بازگشت سرمايه، مدت زمان بازگشت سرمايه،  نقطه سربسر، سرانه سرمايه گذاری شاخص های مهم اقتصادی از قبیل قیمت تمام شده ، سود ناخالص س

 ثابت و ... برای متقاضیان سرمايه گذاری طرح تولید محاسبه شود.



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(

 

 41                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

 تن   322ظرفیت كل تولید سالیانه :    (1

 – 51 -52- 92رفیت تعیین شده در طرح ظرفیت عملي است ولي با توجه به مجموعه شرايط مي توان با برنامه تولید ظ (6

 % ظرفیت عملي برای سالهای اول تا پنجم تولید آغاز نمود.  422و  72

 مختلف سال : ظرفیت تعیین شده در اين طرح با توجه به تقاضای بازار  در فصول% 422برنامه فروش پیشنهادی برای  (9

  تن در سال 412فله   

  ر سال تن د 402گرمي   422بسته بندی در سلفو ن و جعبه 

 سال تن در  32گرمي  52سته بندی در شیشه ب 

 میلیون ريال  09222ريال  جمعا  72222هر كیلو د پیشنهادی مبلغ فروش واحمبلغ فروش ساالنه با  (5

 سود ناخالص سالیانه:   -4-2

 فروش كل  = سود ناخالص سالیانه  -=  هزينه سالیانه  09222 -73/04191=   29/1101میلیون ريال       

 

 : درصد سود سالیانه به هزینه کل وفروش کل  -4-9
 

                                                                             

41/01   =  %422    (73/04191    29/1101  درصد سود سالیانه به هزينه كل =   ) 
                               

 

02 %  =422     (09222  29/1101درصد سود سالیانه فروش كل = ) 

 نرخ برگشت سالیانه سرمایه : -4-5

 

05/13  = %422     (  40131    : 29/1101 درصد برگشت سالیانه سرمايه = ) 

 

    422 X 
 سود ناخالص سالیانه

 الیانه به هزينه كلدرصد سود س =
 هزينه كل تولید

   = 422 X 
 انهسود ناخالص سالی

 درصد سود سالیانه به فروش =
 فروش كل 

   = 422 X 
 سود ناخالص سالیانه

 درصد برگشت سرمايه =
  سرمايه گذاری كل



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(

 

 42                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

 مدت زمان بازگشت سرمایه : -4-4

 

 برگشت سالیانه سرمايه مدت زمان( =       422  05/13)   ≈   3/0سال  

 

 سرمایه گذاری سرانه: -4-4

 

 

 = سرمايه گذاری ثابت سرانه       42131  47=    19/111میلیون ريال          

 

 

 

 = سرمايه گذاری كل سرانه   40131 47=   93/617میلیون ريال        

 

 

   = 
422 

 مدت زمان بازگشت سرمايه =
 درصد برگشت سالیانه سرمايه 

 = ؟    
 سرمايه گذاری ثابت

 ی ثابت سرانهسرمايه گذار =
 تعدادكل پرسنل

     = 
 سرمايه گذاری كل

 سرمايه گذاری كل سرانه =
 تعدادكل پرسنل



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(
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 خالصه مطالعات بازار  -ش سوم بخ

 

 :  تولید کننده و مصرف کنندگان محصول -0

 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول :  -0-0

سبزيجات بعنوان يكي از با ارزشترين محصوالت كشاورزی در نوع خود از تنوع بسیار گسترده ای برخوردارند و بر حسب نوع     

شته میشوند و معموال در همه جای دنیا بطور فصلي در دسترس مي باشند. ذكر اين نكته معیني از سال كادر فصول و گونه 

ضروری است كه آب و هوای مناطق مختلف جهان برای كشت و پرورش گونه های متفاوتي از سبزيجات مناسب است ولي 

هر چند  .بسیار مناسبترندصوالت اين محبررسیها نشان داده است مناطق آب و هوايي معتدل برای كاشت گونه های متنوع از 

، امكان كاشت اين محصوالت در شرايط مصنوعي نظیر گلخانه با پیشرفتهای تكنولوژيكي در عرصه كشاورزی و صنعتي امروزه

 های مدرن فراهم شده و ديگر محدوديتي برای كاشت اين محصوالت از لحاظ شرايط آب و هوايي وجود نداشته باشد. 

از عمده تولید كنندگان محصوالت فرآوری خود تازه به دلیل دسترسي به ماده اولیه، سبزيجات ید كنندگان مسلما عمده تول    

نیز محسوب میشوند. از لحاظ مصرفي با توجه به كاربردهای ذكر آنها نظیر سبزيجات خشك شده و سبزيجات فريز شده شده 

 ن مصرف كننده اين محصول مي باشند. كلیه كشورهای جها محصوالت تازه و فرآوری شده آن،شده برای 

 

 

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(
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 دارای پروانه بهره برداری (  –:  ) فعال شرکتهای داخلی عمده تولید کننده محصول     

 تاریخ اخذ مجوز / تن  ظرفیت نام کارخانه / شرکت محل استقرار

 1389 50 کرال آذربایجان آذربایجانشرقی 

 1389 25 ایل سور آذربایجان آذربایجانغربی 

 1389 20 ترانه بهمن  تهران

 1389 250 راتا نیشابور خراسان رضوی 

 1389 450 بهکام بهبهان خوزستان

 1389 20 پیمان فرد جنوب خوزستان

 1389 100 امحمد رخشانی و شرک مازندران

 1389 660 شکوفه دشت پارسیان قم

 1389 25 اسداله سلیمی البرز

 1388 50 ماهان مرند آذربایجانشرقی 

 1388 1000 پیاذر  آذربایجانشرقی 

 1388 50 بسته بندی سلدوز دانه آذربایجانغربی 

 1388 100 کیمیای سبز کامو اصفهان 

 1388 10 سحر آفرین توشه  خراسان رضوی 

 1388 150 سبز نام شوشتر خوزستان

 1388 50 ناز پخت جنوب خوزستان

 1388 100 زرین پودر)سیرخشک( فارس

 1388 10 زرین پودر )هویج خشک( فارس

 1388 170 مریم ابولی و شرکا کرمان

 1388 600 آفاق شید شمال  مازندران

 1388 100 بیردانه مغان اردبیل

 1388 100 پارت گنجینه  قزوین

 1388 150 نگین گلستان گلستان

 1388 3 تعاونی خوشکامان صیتی البرز

 1388 1500 فرنام پیشتاز البرز

 1387 100 امیر پاشا شهریار آذربایجانشرقی 

 1387 7500 کشت و صنعت عطران دارو اصفهان 

 1387 20 محمد شعرباف مقدم  تهران

 1387 87 محمدرضا کریمی و شرکا تهران

 1387 400 مشهد روستا وی خراسان رض

 1387 20 رامهرمز 77تعاونی  خوزستان

 1387 50 خوشه زرین امید خوزستان

 1387 10 سبزینه ساالر یزد

 1387 387 نازگل سبالن اردبیل

 1387 150 برگ شاداب سبالن اردبیل

 1387 5 ترد برگ البرز

 1386 20 عزت محمد خانلو  آذربایجانشرقی 

 1386 300 سمند آسیا آذربایجانغربی 

 1386 500 فوژان کهربا خراسان رضوی 

 1386 5 ساناز ممتاز خراسان رضوی 

 1386 40 کشت و صنعت سبزین برگ خراسان رضوی 

 1386 500 جلگه سبز کارون خوزستان

 تاریخ اخذ مجوز ظرفیت / تن  نام کارخانه / شرکت محل استقرار



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(
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رفیت / تن ظ نام کارخانه / شرکت محل استقرار  تاریخ اخذ مجوز 

 1386 100 مهیا فارس

 1386 25 آتشبار کرمان

 1386 35 امراله لشکری نیا همدان

 1385 200 صنایع غذایی سپیده سراب آذربایجانشرقی 

 1385 150 منیژه روشنا و شرکا خوزستان

 1385 375 فرامرز خیرانی  خوزستان

 1385 5 هدیه سمنان

 1385 50 تلکا بشل مازندران

 1385 250 هدیه سبالن اردبیل

 1384 100 ناردین صنعت آذربایجان آذربایجانشرقی 

 1384 100 هماگون فارس

 فارس
محمد قاسم معتمدی کیما و 

 1384 200 شرکا

 1383 200 دشت آذر  آذربایجانشرقی 

 1383 100 قشالق سمای تبریز آذربایجانشرقی 

 1383 120 گول صباح 021تعاونی  آذربایجانغربی 

 1383 50 ابوالقاسم کشاورز جود تهران

 1383 35 درین سبز فارس فارس

 1383 100 بهار بیجار 0101تعاونی  کردستان

 1383 500 کارلینا البرز

 1382 20 پارمیس  تهران

 1382 35 برسین خزر مازندران

 1381 180 مشهد روستا خراسان رضوی 

 1381 15 فریدون آشوری مازندران

 1380 60 ریحان پویا آذربایجانشرقی 

 1380 55 اتکا تهران

 1380 141 گیاهان سبز زندگی البرز

 1380 560 افشره گلبرگ البرز

 1379 150 آذر آسا صنعت آذربایجانشرقی 

 1379 50 به طعم  خراسان رضوی 

 1379 25 تالیا سبز البرز

 1377 45000 شاخص گل اصفهان  اصفهان 

 1377 80 سیمین فر اصفهان 

 1377 268 تعاونی طبس یزد

 1377 41 اسماعیل صیتی البرز

 1374 200 سپاهان آران اصفهان 

 1374 250 پروین دلیری  خراسان رضوی 

 1373 50 انزل قصر گیالن

 1371 100 سیبا ارومیه آذربایجانغربی 

 
     

 0931اردیبهشت ماه  –فتر آمار و اطالع رسانی د –معاونت توسعه صنعتی  –وزارت صنایع و معادن  ماخذ :
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  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(
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 به تفكیك تعداد در سال   52تعداد پروانه های بهره برداری در دهه 

 

 مصرف کنندگان عمده محصول در کشور :   -0-2

 ، كارخانجات و شركتهای بزرگ و ...كلیه رستورانها ، غذاخوريها ، آشپزخانه های هتلها، پادگانها، بیمارستانها ، دانشگاهها -4

 خانگي آماده غذاهای و و ...(  ، آش، خورشتكوكو) نظیر كتلت،  صنعتي تهیه كنندگان غذاهای آماده كارخانجات و كلیه -0

  37خانواده ها كلیه  -3

 

 

                                            
 (www.amar.org.irز آمار ايرانبوده است. )مركخانوار  616هزار و  171میلیون و  49،  51های كشور در سال  تعداد خانوار ،  51بر اساس آمارگیری سال  - 37

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(
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 صادرات  و  واردات محصول : -2

 ( تاکنون : 0983پنجم )( و آغاز برنامه 84-88بررسی روند واردات محصول در برنامه چهارم توسعه ) -2-0

 ولي با توجه به اينكه محصول تولیدی جزو صنايع غذايي  محدوديت خاصي برای واردات و صادرات كاال وجود ندارد

محسوب میشود لذا برای ورود به بازارهای جهاني و رقابت در عرصه تجارت خارجي بايد از يك سری  شرايط  از لحاظ 

 تولید و  قیمت رقابتي برخوردار باشد. كیفیت مواد اولیه، استانداردهای 

  میگردد واردات و صادرات  29407272تحت تعرفه يكسان به شماره به جز پیاز خشك،  سبزيجاتكلیه فرآورده های خشك

  در جداول زير آمار اخذ شده برای تعرفه مذكور ذكر گرديده است.و عمال میسر نمیباشد  انواع لذا تفكیك 

 در سالنامه آمار واردات و صادرات وزارت بازرگاني و همچنین استعالم بعمل آمده از دفتر آمار  براساس اطالعات موجود

 سال گذشته به شرح زير میباشد.  1واردات محصول در آمار، میزان  گمرك جمهوری اسالمي ايران،

 

 سال گذشته 4میزان واردات محصول در  -0-0-2جدول 

 کشور   سال

 مبدا

 میزان واردات

 کیلوگرم وزن / 

 ارزش ریالی

 لایر 

 ارزش دالری

 دالر
 97954 931192250 412719 لهستان، چین، امارات متحده عربي 4351

 052633 0629236050 113071 كره،سوئیس،چین، امارات متحده عربي 4356

 363996 3111923493 194262 چین، امارات متحده عربي،كره 4359

 116635 1149939616 117797 بي،تركیهچین، اتريش،امارات متحده عر 4355

 722766 7063611179 151112 امارات متحده عربي، چین  4357

 

 4372ارديبهشت ماه  -دفتر آمار و خدمات ماشیني    -گمرك جمهوری اسالمي ايران  ماخذ :
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 سال گذشته / كیلوگرم 1نمودار وزني واردات محصول در 
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  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(
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 ( تاکنون :0983( و آغاز برنامه پنجم )84-88ررسی روند صادرات محصول در برنامه چهارم توسعه )ب -2-2

 51 سال گذشته 4میزان صادرات محصول در  -0-2-2جدول 

 کشور مقصد سال
 میزان صادرات

 وزن / کیلوگرم

 ارزش ریالی

 لایر

 ارزش دالری

 دالر

، امارات متحده  مالزی، قبرس،نیوزلند،آذربايجان،عراق، آلمان 4351
 عربي،افغانستان و ...

610001 4015523021 4367035 

سوئیس، نروژ، ژاپن، دانمارك، ايتالیا، انگلستان، آمريكا، هلند  4356
 ، آلمان و ...

562169 04632341647 0309620 

ژاپن، آلمان، اتريش، استرالیا، بلژيك ، عراق، عربستان ، قطر،  4359
 هلند، هند و ...كانادا، مالزی، نروژ، 

911055 01367034014 0611721 

روسیه سفید، ارمنستان، امارات متحده عربي،  4355
 انگلستان،آمريكا، ايتالیا، سوئد، روسیه، فرانسه و ...

4431511 06491426072 0639695 

آذربايجان،اروپا، آلمان، ارمنستان،افغانستان،تايوان ، تركیه،  4357
 بنان، مالزی و ...عراق، عربستان،كويت، ل

0630613 16533722549 1131359 

 

 4372ارديبهشت ماه  -دفتر آمار و خدمات ماشیني    -گمرك جمهوری اسالمي ايران  ماخذ :
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 سال گذشته / كیلوگرم 1نمودار وزني صادرات محصول در 

                                            
خام مصرف مي كنند به مصرف  به خصوص مردم اسكانديناوی و آلمان برعكس ايراني ها كه سبزی را بیشتر به صورت تازه وو كانادايي ها اروپايي ها   - 12

شركتهای  فرصت خوبي برایاين موضوع  مي كنند. واردات سبزی جات خشك ايران به كشورشان استقبال گرايش بیشتری دارند واز پخت غذا سبزيجات خشك در

به اين كشورها را خود تولید محصوالت پر كیفیت با بسته بندی های استاندارد قابل رقابت با بازارهای خارجي ، كاالهای  با تولید كننده سبزيجات خشك است كه

آش ايراني را به صورت خشك به دنیا  ذاهای نیمه آماده، انواع سوپ ون میتوانند غصادر نموده و بخشي از سهم بازار های خارجي را به خود اختصاص دهند. همچنی

 .نمايندعرضه  معرفي و



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(
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 پایان برنامه پنجم توسعه :  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا  -2-9

ر صورت تولید دمدنظر مي باشد. و در وهله دوم صادرات كاال در اولويت اول افزايش تولید داخلي برای رفع نیاز بازار داخلي    

مام تقريبا در ت، كسب سهم بیشتری از بازار خارجي استاندارد و پر كیفیت هم از لحاظ تولید و هم از لحاظ بسته بندیمحصوالت 

 فراهم است. كشورهای آسیايي و اروپايي و حتي آمريكای التین برای تولیدات ايران 

 

 :  عرضه و تقاضا -9

) محل و تعداد واحدها ، ظرفیت اسمی و شرکتهای  بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -9-0

 سایر :سازنده ماشین آالت مورد استفاده در تولید محصول  و 

 

 تعداد کارخانه های فعال واقع در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید   - 0-0-9جدول 

 ظرفیت )تن( تعداد کارخانه نام استان ردیف
 0232 44 آذربايجانشرقي 4

 1611 1 آذربايجانغربي 0

 559 1 اردبیل 3

 10552 1 اصفهان 1

 0522 7 البرز 1

 010 6 تهران 6

 4651 7 یخراسان رضو 9

 4961 7 خوزستان 5

 1 4 سمنان 7

 111 6 فارس  42

 422 4 قزوين 44

 662 4 قم 40

 422 4 كردستان 43

 471 0 كرمان 41

 412 4 گلستان 41

 12 4 گیالن 46

 522 1 مازندران 49

 31 4 همدان 45

 095 0 يزد 47

   جمع
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 سال گذشته  4برآورد آمار تولید  محصول در   - 2-0-9جدول 

 / تن  میزان تولید داخلی 
0984 0984 0982 0988 0983 

 

4232 

 

0111 44051 41109 49209 

 

 0931اردیبهشت ماه   –نی دفتر آمار و اطالع رسا –معاونت توسعه صنعتی  –وزارت صنایع و معادن  ماخذ :
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  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(
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 : مورد بررسیبرخی وارد کنندگان و تولید کنندگان تجهیزات و ماشین االت صنعت  -9-2

 نوع فعالیت نام شرکت ردیف
 مهندس منصور عماد زاده  –شركت فن آوران  4

 27414461414  مشهد 
 ات سبزيجات و صیفي ج ات و فرآوری و خشك كن انواع میوه جخط كامل 

انواع ماشین آالت شستشو ، سورتینگ ، اساليسر ، خشك كن و ... جهت انواع   204 – 55536512تهران   تكفا  0
 و صیفي جات سبزیو میوه 

 خط تولید و بسته بندی انواع میوه و سبزی خشك   55712135 -7رهنمون صنعت  تهران   3

 ران ته –شركت خشك كنهای پارس  1
99624709- 204  

 انواع خشك كن برای صنايع غذايي و تبديلي كشاورزی

 مشهد  –ماشین سازی گردوني  1
6143261  - 2144 

 ماشین آالت صنايع غذايي 

 جاده قديم كرج 02كیلومتر  –به آفرين  6
16541944 - 204 

 كنانواع ماشین آالت صنايع غذايي ، بسته بندی ، نوار نقاله ، سورت، خشك 

 

بررسی وضعیت طرحهای جدید وطرحهای توسعه در دست اجرا )از نظرتعداد، ظرفیت، محل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی و  -9-9

 سطح تکنولوژی آنها و سرمایه گذاریهای انجام شده اعم از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز(

 : توضیح 

 0س از اخد مجوز ، حتي با پیشرفت فیزيكي صفر در طي حداكثر پ  -و كوچك بنگاههای زود بازده  -اصوال چنین واحدهايي   -1

 سال بايد به بهره برداری تجاری برسند تا از خواب سرمايه و به هدر رفتن منابع مالي جلوگیری شود. 

 4359سال ه تاريخ مجوز آنها مربوط بهايي كه واحد، از ذكر كلیه گزارشات اخذ شده از  دفتر آمار و اطالع رساني وزارت صنايعدر  -2

میباشد و تاكنون پروانه بهره برداری به نام آنها صادر نگرديده است در جداول وضعیت طرحهای جديد و در دست اجرا آن قبل از و 

 صرفنظر شده است. 

یباشد به بعد م 4355از اول سال واحد دارای جواز تاسیس مي باشند كه تاريخ مجوز آنها   37به غیر از واحدهای ذكر شده تعداد   -3

از آنجا كه بررسي پیشرفت فیزيكي فعلي يكايك واحدهای مذكور ثبت نشده است. یشرفت فیزيكي كه تقريبا برای بیشتر آنها پ

تنها و با در نظر گرفتن روند گذشته و مجموعه عوامل موثر بر صنعت در شرايط فعلي،  معقول در حالت  .عمال غیرممكن میباشد

جواز صادر  40)   به بهره برداری برسند فلذا با مفروضات ذكر شده 74و  72سالهای  دركن است % از تعداد واحدهای فوق مم42

واحد در سال   3و    72واحد جديد در سال  0پیش بیني میشود  در كل كشور(  57جواز صادر شده در سال  09و  55شده در سال 

 ی برسد.تن در سال در سطح كشور به بهره بردار  322 با متوسط ظرفیت 74



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(

 

 52                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

  % پیشرفت فیزیکی در  صنعت مورد بررسی011تا کمتر از  1تعداد وظرفیت طرحهای از   -0-2-9جدول 

  83و  88مجوزهای اخذ شده در سالهای 

 تاریخ اخذ مجوز  ظرفیت / تن  پیشرفت فیزیکی نام واحد محل استقرار

 1388 300 0 محسن دادگستر اصفهان 

 1388 500 0 قرهمانی  تهران

 1388 100 0 شامی مقدم تهران

 1388 60 0 مطهری کیا تهران

 1388 250 0 صفای سالمت سمنان

 1388 480 0 مشکات سبز سمنان

 1388 300 0 افشاری پور کرمان

 1388 2100 0 صانعی و شرکا مازندران

 1388 50 0 دانشور مازندران

 1388 500 0 ابراهیمی مازندران

 1388 50 0 صنعتی راتا یزد

 1388 50 0 جیران وحیدی خراسان شمالی

 1389 500 0 نوآوران ایالم     

 1389 20 0 فرض اله خانی کرمانشاه

 1389 100 0 بهان چین آذربایجانشرقی

 1389 150 0 مارال دریان آذربایجانشرقی

 1389 100 0 رحیمی نژاد و شرکا آذربایجانشرقی

 1389 100 0 اردشیر مالکی آذربایجانشرقی

 1389 300 5 سادات گستر اصفهان 

 1389 300 0 زمانی اصفهان 

 1389 300 0 بند چین چل ستون اصفهان 

 1389 300 0 برکت آفرین اصفهان 

 1389 400 0 آیتی و شرکا اصفهان 

 1389 300 0 به شادمند اصفهان 

 1389 240 0 یزدانی اصفهان 

 1389 500 0 راوندی تهران

 1389 16 0 مصروعین تهران

 1389 120 0 ارتین صدر تهران

 1389 100 0 ابتکار نورانی تهران

 1389 100 0 نظری تهران

 1389 250 0 دلیری خراسان رضوی

 1389 50 0 همیشه برنا خراسان رضوی

 1389 2100 0 صمغکاران فارس

 1389 20 0 رضا نژاد فارس

 1389 200 0 عباسی فارس

 1389 50 0 جوانه رویا لرستان

 1389 200 0 شادبه قزوین

 1389 70 20 ستاره طالیی گلستان

 1389 1000 0 گلبرگ بهاران البریز 

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(

 

 53                       0931سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  /   اردیبهشت 

 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول : -5

تازه وابسته است كه خود بر اساس گونه )واريته(، شرايط اقلیمي  جهان به قیمت سبزيجات قیمت اين محصول در ايران و     

لذا قیمت محصول تولیدی نیز در سالهای مختلف به نسبت قیمت  حتي شهر تولید كننده متغیر استمحل كشت، كشور و 

بر اساس بررسي های بعمل آمده قیمت عمده همانطور كه قبال گفته شد . خواهد بود تازه متغییر سبزيجات برگي يا غده ای

و نوع سبزی ) مخلوط و غیر مخلوط( كیفیت و ه بزيجات خشك تولید كارخانجات مختلف و بسته بسفروشي ) درب كارخانه( 

در تاريخ تهیه طرح فله بطور متوسط هر كیلو مارك تجاری ) برند معروف از لحاظ كیفیت و قیمت ( و ساير عوامل ، 

ريال و  40222 – 43122هر عدد  گرمي 422ريال،سبزيجات خشك بسته بندی شده در سلفون و جعبه  52222 – 421222

ريال میباشد كه قیمت خرده فروشي آن  5222 – 5912 هر عدد گرمي  52پودری بسته بندی در شیشه سبزيجات خشك 

تولید در اين طرح جنس پر كیفیت و استاندارد و قابل رقابت با محصوالت مالك  % از ارقام فوق بیشتر است. 12تا  32حدود  

 مت پیشنهادی حداقل قیمت در بازار لحاظ شده است. ت با اين وجود قیو همچنین با بسته بندی مرغوب اس مشابه خارجي

 

 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید: -4

 بر اساس مطالعات بعمل آمده كه بطور مفصل در خالل طرح آمده است ايجاد واحدهای جديد برای تولید اين محصوالت در    

سال  3بر اساس گزارشات اخد شده از بانك اطالعات زراعت وزارت جهاد كشاورزی در مي باشد. شرايط كنوني توجیه پذير 

تهران، خوزستان، زنجان،  آذربايجانشرقي، اصفهان، استانهایدر كشور تازه  سبزيجات استان اول تولید كننده 42زراعي گذشته 

واحدهای لطبع شهرهای تابعه اين استانها برای احداث بابوده است كه و هرمزگان، خراسان رضوی مازندران  ،گلستانفارس، 

هر چند برای احداث واحدهای مشابه در ساير استانهای كشور با توجه به . سبزيجات مناسب خواهد بودفرآوری و صنايع تبديلي 

 سطح زير كشت سبزيجات مختلف و امكان تامین مواد اولیه از ساير استانها، محدوديت خاصي وجود ندارد. 

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

  سبزی خشک کنی)برگی و غده ای(
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 منابع و ماخذ :  -4

 دفتر آمار و اطالع رساني  –معاونت توسعه صنعتي   –وزارت صنايع و معادن  -4

 دفتر آمار و خدمات ماشیني   -گمرك جمهوری اسالمي ايران  -0

 مركز اطالعات و آمار وزارت بازرگاني -3

 انتشارات شركت چاپ و نشر بازرگاني 4357كتاب مقررات صادرات و واردات سال  -1

 )معرفي شده در خالل طرح(و بسته بندی سبزيجات خشك تولید نده و تامین كننده ماشین االت خط شركتهای ساز -1

 )معرفي شده در خالل طرح(شركتهای تولید كننده محصول مشابه  -6

 ، شركت ملي گاز ايران و سازمان آب منطقه ای استان آ.شتوزيع برق استان آ.شهای سايت رسمي شركت -9

 شركت شهركهای صنعتي استان آ.ش  –ع كوچك و شهركهای صنعتي فرمت پیشنهادی سازمان صناي -5

 قسمت اول –استاندارد واژه نامه سبزيها  - 1572-4 ملي ايران  استاندارد  -7

 قسمت دوم –استاندارد واژه نامه سبزيها  -1572-0  اناستاندارد ملي اير -42

 ته بندی سبزيهاآيین كار آماده سازی برای خشك كردن و بس - 0720استاندارد ملي ايران  -44

 ويژگیها –بسته بندی سبزيجات خشك    - 1510استاندارد ملي ايران  -40

 ويژگیهای میكروبیولوژی و روش آزمون -سبزيجات خشك   - 1737استاندارد ملي ايران  -43
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12) The food timeline (food history): http://www.foodtimeline.org 

 


