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  خالصه طرح
  

  چیپس میوه جات   محصول نام
   تن280سالیانه   ظرفیت پیشنهادي طرح

  )تنقالت(خوراکی   موارد کاربرد 
سیب، : انواع میوه جات شامل  مواد اولیه مصرفی عمده 

  گالبی، کیوي، زردآلو، آلو، هلو
    تن13700   ) 1390سال ( کمبود محصول 

   26  ) نفر( اشتغال زایی 
  m2(   6600( زمین مورد نیاز 

  m2(   150(اداري 
  m2 (  1200(تولیدي 

  m2(   60(سوله تاسیسات 
  زیر بنا 

  m2 (  1140(انبار 
   تن میوه28080  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی 

   متر مکعبm3 (  10800(آب  
  میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی  kw (  1980000(برق
  m3 (  11500(گاز 

  1632540  ) یورو ( ارزي 
  سرمایه گذاري ثابت   10339  ) میلیون ریال ( ریالی 

  30745  )میلیون ریال( مجموع 
  محل پیشنهادي اجراي طرح 

  
  

استانهاي آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
اردبیل، گلستان، خراسان شمالی، خراسان 

  رضوي، فارس و تهران



  
  چکیده

توزیع نامناسـب منـابع غـذائی و انـواع            خشک شده،   جات اقتصادي توسعه صادرات میوه   اهمیت  

 از جملـه دالیـل   محصوالت کشاورزي و فصلی و منطقه اي بودن تولید بـسیاري از محـصوالت در جهـان         

 نیـاز بـیش از حـد بعـضی از کـشورها بـه اینگونـه        همچنـین . ردن میـوه جـات میباشـد    اهمیت خشک ک  

نها و همچنین هزینه باالي حمل و نقل سـبزیجات و میـوه جـات    آمحصوالت بدلیل شرایط خاص اقلیمی  

 دالیل دیگر این امر و بیانگر اهمیت این محصول در دنیـاي امـروز   نهاآمحدود بودن زمان نگهداري   تازه و   

این طرح در قالب مطالعه مقدماتی و امکانسنجی طرح تولید چیپس میوه جات انجام شـده                ز اینرو   ا. است

  .در ادامه شاخصهاي عملیاتی طرح بطور خالصه ارائه شده است. است

  
        چیپس میوه جات: طرح

      )تن(ظرفیت سالیانه  محصول
      280   میوه جات خشک شده 
        شاخصهاي عملیاتی

       روز270  تعداد روز کاري
       نوبت1  نوبت کاري

       ساعت8  زمان هر شیفت
       نفر26  تعداد کارکنان

        مواد اولیه و تجهیزات تولید
      داخلی% 100  )میلیون ریال (180671  مواد اولیه

        
    و )میلیون ریال(  3064  تجهیزات تولید

  
    

      )یورو (1632540    
        

   و  ) ریالمیلیون  (10339  کل سرمایه گذاري ثابت

  

    

      )یورو (1632540  
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  چیپس میوه جات

  
  معرفی  محصول -1

 خـوراکی آن پـس رسـیدن بـه     قـسمت هایی گفته میشود که   به میوهبه طور کلی چیپس میوه جات   

هاي گونـاگون بـراي    گونه طبیعی رطوبت فراوانی دارد و بخش اعظم این رطوبت با خشک کردن به شیوه           

  .ته میشودها گرف افزایش عمر نگهداري یا کاربردهاي دیگر، از میوه

در ایـن روش در اثـر    . یکی از روشهاي جلوگیري از فساد میکروبی آنهاسـت       میوه جات خشک کردن   

نیـز بـه    سـرعت دیگـر واکنـشهاي مـضر     امکان فساد میکروبی بسیار کم میـشود و   کاهش میزان رطوبت،  

  .مقدار قابل توجهی کم میشود

م آن را نیــز بــه میــزان وزن و حجــ خــشک کــردن ضــمن اینکــه روي محــصول اثــر حفــاظتی دارد

در ضـمن   .در نتیجه از هزینـه هـاي حمـل و نقـل و ذخیـره سـازي میکاهـد        چشمگیري کاهش میدهد،  

  .است آسانتر نهاآهائی میشود که مصرف  وردهآباعث تولید فردر برخی موارد خشک کردن 

  ):آیسیک(نام و کد محصول  -1-1

       15131430:چیپس میوه جات 

   15131121   :میوه جات خشک

   :  شماره تعرفه گمرکی-2-1

  : شماره تعرفه گمرکی میوه جات خشک به شرخ ذیل میباشد

   کرده ، خشکزردالو 0813,10
    کرده ، خشکآلو 0813,20
    کرده ، خشک سیب 0813,30
 سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40



   شرایط واردات -3-1

محصوالت خریـداري شـده از   . راي واردات میوه جات خشک وجود ندارداز لحاظ قانونی محدودیتی ب  

بـا  . سایر کشورها جهت کسب مجوز ورود به کشور بر اساس اسـتانداردهاي ملـی ایـران ارزیـابی میـشوند        

مراجعه به آمارهاي منتشر شده توسط وزارت بازرگانی اطالعات مربـوط بـه میـزان واردات ایـن محـصول               

  .آورده شده است) 2-3(فصیل در بخش آوري شده، که به تگرد

  استانداردها  -4-1

شماره هاي استانداردهاي ملی و بین المللی که در اجراي آنها در مراحل تولید و عرضه میوه جات 

در ادامه خالصه استانداردها توضیح داده . خشک الزم االجرا میباشند در بخش ذیل آورده شده است

  .شده است

  استانداردهاي ملی) الف

  آئین کار تولید بهداشتی میوه جات خشک      7215  :استاندارد شماره

  آئین کار تولید کیوي خشک  6871  

  آئین کار تولید هلوي خشک  12  

  آئین کار تولید گالبی خشک  3936  

  آئین کار تولید زردآلوي خشک  11  

  آئین کار تولید سیب خشک  3612  

  کارتن جهت بسته بندي خشکبار  36  

  جعبه هاي چوبی جهت صدور خشکبار  1035  

  روش اندازه گیري رطوبت خشکبار  672  

  روش نمونه برداري خشکبار   1036  



  

  

  استاندارد هاي کدکس بین المللی) ب

CAC/RCP5- 1971 استانداردهاي میوه جات و سبزیجات خشک شده  

CAC/RCP3-1969 آزمایشهاي بهداشتی میوه جات خشک 

  

ات جهت خـشک کـردن بایـد بـه ترتیـب تحـت       اي فوق مراحل فرآوري میوه جنداردهبر اساس استا  

عملیات آماده سازي ، تولید و بسته بندي باید زمان بندي شده و کلیـه مراحـل     . شرایط ذیل انجام پذیرد   

خشک کردن محصول و بسته بندي باید بدون تاخیر غیرضروري و تحـت شـرایطی انجـام پـذیرد کـه از              

  . یا تکثیر میکروارگانیسمهاي بیماري زا و مولد سم جلوگیري بعمل آیدهرگونه آلودگی ، فساد

  مراحل آماده سازي-1

  حمل میوه از محل تخلیه یا بارانداز یا سردخانه به خط تولید 

براي حمل میوه در واحد تولیدي از بارانداز یا سردخانه به سالن تولید باید از وسایل مناسب حمل 

 که موجب هدر رفتن مواد اولیه و یا آلوده شدن محیط اطراف نگردد ، ضمنا به نحوي. استفاده گردد 

اد و باران خودداري ، ب ماندن وحمل محصول در معرض آفتابعملیات حمل باید سریع انجام شود و از

  .)، کف و دیوارهاي صاف  قابل شستشو و گندزدایی باشدبارانداز باید داراي سقف. (گردد

  

  

  



 بازرسی اولیه

، میوه آلوده به کپک و آفت باید تا نه مواد اولیه مانند برگ، شاخه، سنگریزه همراه با محصولهرگو

 توسط ماشین یا دست انجام می این عمل به روشهاي مناسب. د امکان از محصول سالم جدا گردندح

  .شود

 بازبینی قبل از شست وشو

ضمن حرکت نوار نقاله  میوه هاي   و درگسترئه میشونددر این مرحله، میوه ها را بر روي نوار نقاله 

گندیده و داراي لک، زخم و آسیب هاي فیزیکی و یا آن دسته از میوه هایی که داراي باقیمانده مواد 

  .زائد از محل برداشت محصول می باشند را جدا می کنند

 شست و شو و گندزدایی

ولیه که ظرفیت آن متناسب با در این مرحله ، میوه ها توسط نوار نقاله به حوضچه آب شستشوي ا

 دقیقه در حوضچه 5-10و به مدت زمان ) روش غوطه وري ( حجم کار می باشد ، منتقل می گردد 

باقی می مانند و سپس میوه ها در حوضچه دوم که محتوي آب و ماده گندزداي مجاز با نسبت هاي 

) p.p.m 5/0 تا 3/0 نسبت مانند پرکلرین به( توصیه شده از سوي مراجع ذیصالح رسمی می باشد 

  .گندزدایی می گردند 

 آبکشی

پس از شستشو و گندزدایی میوه ، باقی مانده مواد گندزدا در انتهاي مرحله شست وشو در اثر فشار 

  .آب پاششی از آن گرفته می شود ، به گونه اي که هیچ قسمتی از میوه بدون تماس آب عبور نکند 

  



 بازرسی پس از شست و شو

ي شسته شده در این مرحله روي نوار نقاله مشبک پخش می گردند تا ضمن گرفته شدن آب میوه ها

  .اضافی آن میوه مجدداً به طور کامل از لحاظ کیفیت مورد بررسی قرار گرفته و تفکیک شود 

   (Peeling)پوست گیري

  . م می گرددعمل پوست گیري در موارد الزم به وسیله ماشین ، دست و یا روشهاي مناسب دیگر انجا

  حذف قسمت هاي نا خواسته

در این مرحله ، قسمت هاي زخمی ، لک دار یا تغییر رنگ یافته و ناسالم از قسمتهاي سالم میوه و 

  .بافت هاي غیر خوراکی نظیر هسته از قسمتهاي خوراکی آن جدا می گردد 

   خرد کردن

خردکن اتوماتیک منتقل می گردد میوه هاي شسته و جدا سازي شده ، توسط نوار نقاله به دستگاه 

  .و توسط دستگاه به اندازه هاي دلخواه مورد نظر ، برحسب نوع مصرف برش داده می شود 

   (Blanching)غیر فعال کردن آنزیم

براي از بین بردن فعالیت آنزیمی موجود در میوه ها ، محصوالت خرد شده یا کامل را در صورت 

  .هندلزوم از دستگاه بالنچر عبور می د

 در مورد میوه هایی که پوست گیري می شوند فاصله بین پوست گیري تا خشک کردن باید :1یادآوري 

  .خیلی کوتاه باشد 



 براي جلوگیري از تغییرات نامطلوب رنگ ، بعد از پوست گیري می توان از آب محتوي :2یادآوري 

% 3 الی 2(  به غلظت مناسب (Nacl)یا نمک طعام )  درصد 3/0 تا 2/0( مقدار متناسبی از ویتامین ث 

  .استفاده گردد ) 

 80 عمل بالنچینگ یا غیر فعال کردن آنزیم با قرار دادن میوه در آب گرم با درجه حرارت   :3یادآوري 

و سپس سرد کردن آن با ) بسته به نوع میوه مصرفی (  دقیقه 5 الی 3 درجه سلسیوس به مدت 70 –

مل با عبور دادن میوه از بخار آب داغ و سپس سرد کردن آن نیز انجام این ع. آب سرد انجام می گردد 

  .پذیر میباشد 

 خشک کردن

پس از طی مراحل فوق میوه توسط . عمل خشک کردن میوه به روشهاي مختلفی انجام می گیرد 

نوار نقاله وارد دستگاه خشک کن شده و در معرض عبور جریان هواي گرم و خشکی که حرارت و 

جهت .  متناسب با نوع میوه مورد مصرف قابل تنظیم باشد ، قرار گرفته و خشک می گردد سرعت آن

  .جریان هواي گرم ترجیحا باید عکس جهت جریان حرکت میوه بر روي نوار نقاله باشد 

و ) ثابت(انواع خشک کن هاي مورد مصرف در صنعت خشک کن تونلی، خشک کن بستري   : یادآوري

  .دخشک کن غلطکی می باش

  بسته بندي محصول نهایی

محصوالت خشک شده به محل بسته بندي منتقل و پس از توزین در بسته هاي مناسب و مجاز 

مواد بسته بندي باید مجاز براي . داراي شرایط استاندارد براي موادخوراکی ، بسته بندي می گردند 

  .مصارف خوراکی بوده و محافظت کافی در برابر آلودگی را فرآهم آورد 

  



  قرنطینه کردن محصول 

محصول تولید شده قبل از نشانه گذاري ، با درج سري ساخت وارد انبار قرنطینه شده ، و بالفاصله 

  .توسط بخش کنترل کیفیت مورد آزمون قرار می گیرند 

  انبارش محصول نهایی

ک به نگهداري محصول نهایی باید بصورتی باشد که از بروز آلودگی ثانویه توسط حشرات و کپ

آن جلوگیري کرده و باعث حفاظت محصول نهایی در برابر آلودگی ، تجزیه یا هرگونه عوامل مخاطره 

  .آمیز براي سالمت مصرف کننده گردد 

میزان رطوبت انبار محصول نهایی باید به اندازه اي باشد که بتوان فرآورده را در مدت زمان پیش بینی 

ري نمود و همچنین شرایط محیطی انبار باید طوري باشد که شده از سوي واحد تولیدي براحتی نگهدا

در طول مدت نگهداري فرآورده در انبار محصول نهایی باید . هیچگونه تغییري در فرآورده ایجاد نکند 

بازرسی هاي ادواري صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود فرآورده هایی که وارد بازار مصرف می شوند ، 

  . بوده و خصوصیات اولیه خود را حفظ کرده اند براي مصرف انسان مناسب

  مواد ضدعفونی کننده

عالوه بر روش خشک کردن ، ممکن است محصول نهایی توسط مواد ضدعفونی کننده تدخینی 

  .مجاز تایید شده توسط سازمان هاي معتبر جهانی تیمار شده باشد

طبق استانداردهاي کاال نبایستی میزان باقی مانده ماده شیمیایی مصرف شده بعد از چنین تیماري 

عمل ضدعفونی کردن میوه ها ، در مواردي که در استاندارد آن میوه . از حد قابل مجاز تجاوز نماید 

خاص مجاز اعالم شده باشد و یا بر طبق درخواست خریدار انجام می گردد ، مواد ضدعفونی کننده مورد 

  .بر جهانی و مراجع رسمی ذیصالح باشند استفاده باید تایید شده از سوي سازمان هاي معت



  برنامه کنترل بهداشتی 

شایسته است هر واحد تولیدي بنا به صالحدید خود فردي را درنظر گیرد که وظیفه و مسئولیتی 

. در امور تولید نداشته باشد و فقط مسئولیت امور بهداشت و نظافت واحد تولیدي را عهده دار باشد 

د عضو دائمی واحد مربوطه و یا در استخدام واحد تولیدي باشند و آموزش کارکنان تحت نظر وي بای

هاي الزم در زمینه روش استفاده از ابزار مخصوص نظافت ، روش هاي باز کردن تجهیزات براي تمیز 

  .کردن و اهمیت آلودگی و مخاطرات مربوط به آن را دیده باشند 

ست تا اطمینان یابیم که کلیه بخشهاي واحد تولیدي تنظیم یک برنامه براي تمیز و گندزدایی ضروري ا

به خوبی تمیز و نظافت شده اند و مکانهاي حساس، تجهیزات و وسایل ، روزانه و یا در صورت لزوم با 

  .تناوب زمانی بیشتر تمیز و گندزدایی شوند 

 

 برنامه کنترل آزمایشگاهی

ت می گیرد ، بهتر است واحد هایی که توسط مراجع ذیصالح بهداشتی صور عالوه بر کنترل

میزان و نوع کنترل . تولیدي، آزمایشگاه مجهزي براي کنترل کیفیت بهداشتی فرآورده ها فرآهم نماید 

هایی که در این آزمایشگاه ها صورت می گیرد بر حسب نوع فرآورده ها و سیاست هاي مدیریت متفاوت 

  .ي مصرف انسان را مشخص نمایداین کنترل ها باید کلیه فرآورده هاي مناسب برا. است

این تجهیزات می تواند در . امکانات آزمایشگاهی براي پایش دقیق بهداشت باید فرآهم باشد 

آزمایشگاه خود واحد تولیدي و یا آزمایشگاه هاي مرجع و معتبر رسمی و یا آزمایشگاه هاي مناسب 

  .دیگر تایید صالحیت شده فرآهم باشد 

  



 ویژگیهاي محصول نهایی

  .روشهاي مناسب براي نمونه برداري ، آزمون و تعیین مطابقت با ویژگیهاي زیر باید به کار گرفته شود

 محصول باید عاري از آفات انباري و میکروارگانیسم هاي بیماري زا و یا هر ماده سمی ناشی از فعالیت -

  . آنها باشد

ا برابر استانداردهاي ملی مربوطه بوده و فرآورده باید از نظر باقی مانده سموم آفت کش و افزودنی ه -

  .براي سالمتی انسان مخاطره آمیز نباشد 



  ویژگیهاي کیوي خشک

براي تعیین . متوسط و ریز تقسیم می گردد, طبقه  درشت   سهبرگه هاي کیوي از نظراندازه به

  .شودعمل )1(طبق جدول باید  گرم برگه کیوي 100اندازه برگه ها از شمارش تعداد در 

  طبقه بندي برگه  کیوي ):  1(جدول 

   گرم100تعداد در   اندازه  ردیف
  گرم100عدد در) 30(تعداد   برگه کیوي درشت  1
   گرم100عدد در ) 50(تا تعداد ) 31(از   برگه کیوي متوسط  2
   گرم100 آن درزا تعداد بیشتر تا عدد) 51(از   برگه کیوي ریز  3

 

 ناپذیرفتنیها

: که عبارتند از.  به هر میزان در نمونه مورد آزمون قابل قبول نیستعبارتست از عواملی که

 برگه کیوي چه بصورت آزاد  درمواد خارجی بودن (، مواد خارجیوجود هر گونه آفت زنده، وجود کپک، 

بودن شن ( شن وخاك ، )جزء عوامل ناپذیرفتنی محسوب میگردد چه بصورت چسبیده به برگه و

جزء عوامل ناپذیرفتنی  چه بصورت چسبیده به برگه و چه بصورت آزادبرگه کیوي  وسنگریزه در

  ).محسوب میگردد

  

  ویژگیها

  عاري از هر گونه آفت زنده در کلیه مراحل زندگی باشد §

 عاري از شن وسنگریزه باشد  §

    درصد رطوبت داشته باشد12نباید بیش از   §

 07در برگه کیوي   نباید از  )so2 ( باقیمانده میزان اندریدسولفور, درصورت استفاده از گوگرد  §

  بیشتر باشد )  پی پی ام  700 % ( 0/



 رنگ وستبرا یکنواخت باشد,محتوي هر بسته باید از نظر اندازه  §

  درصد باشد 2بیشینه درصد وزنی آفت زدگی نباید بیش از  §

  در صد باشد3بیشینه درصد وزنی آسیب دیدگی نباید بیش از  §

  درصد باشد3 نباید بیش از بیشینه درصد وزنی نارسی §

  در صد باشد5/1بیشینه در صد وزنی آلودگی نباید بیش از  §

  درصد  باشد8/0بیشینه در صد وزنی یکنواختی اندازه نباید بیش از  §

  در صد باشد7بیشینه در صد وزنی یکنواختی رنگ نباید بیش از  §

  درصد باشد7بیشینه درصد وزنی یکنواختی ستبرا نباید بیش از  §

  درصد باشد2/1یشینه درصد وزنی پوسته ودم نباید بیش از ب §

 

  ویژگیهاي هلوي خشک

  .بو و مزه طبیعی رقم خود باشد داراي رنگ،  §

  .بدون آفت باشد §

  .درصد وزنی بیشتر باشد0/5   مواد خارجی نباید از §

  . درصد وزنی بیشتر باشد5 زدگی نباید از   آفت §

  . ر باشددرصد وزنی بیشت 10آسیب دیدگی نباید از  §

  . درصد وزنی بیشتر باشد 5آلودگی نباید از   §

  . درصد وزنی بیشتر باشد 4نارسی نباید از   §

  . درصد وزنی بیشتر باشد5غیر یکنواختی نباید از   §

  . درصد بیشتر باشد18درصد و براي برگه گوگردي نباید از  15رطوبت براي برگه آفتابی نباید از   §

  . در هزار بیشتر باشد1/5  مانده دود گوگرد نباید از §



بیماریهاي گیاهی  میزان مانده سموم نباید از حد تعیین شده از سوي مؤسسه تحقیقات آفات و §

 .بیشتر باشد

  

  طبقه بندي  

  .برگه هلو را از دید اندازه به سه طبقه زیر می توان  طبقه بندي نمود

  .   گرم100دانه در 22کمتر از  : طبقه درشت

  .   گرم100دانه در 30 تا 23بین  : طبقه متوسط

  .   گرم100دانه و بیشتر از آن در 31:  طبقه ریز

  

  ویژگیهاي گالبی خشک

  .بو و مزه طبیعی رقم خود باشد , داراي رنگ §

  .بدون آفت زنده باشد  §

  . درصد بیشتر باشد 1/5آفت زدگی نباید از  §

  . درجه بیشتر باشد 0/5مواد خارجی نباید از  §

  . بیشتر باشد  درصد4نارسی نباید از  §

  . درصد بیشتر باشد 10آسیب دیدگی نباید از  §

  . درصد بیشتر باشد 5آلودگی نباید از  §

  . درصد بیشتر باشد 5غیریکنواختی نباید از  §

  . درصد بیشتر باشد 20رطوبت نباید از  §

 . در هزار بیشتر باشد 1/5دود گوگرد نباید از  §



  

  ویژگیهاي زردآلوي خشک

  . یعی رقم خود باشدداراي رنگ، بو و مزه طب §

  . بدون آفت زنده باشد §

  . درصد وزنی بیشتر باشد به شرط آنکه شن و سنگریزه نداشته باشد1مواد خارجی نباید از   §

  . درصد وزنی بیشتر باشد10زدگی نباید از   آفت §

  . درصد وزنی بیشتر باشد15دیدگی نباید از   آسیب §

  . درصد وزنی بیشتر باشد8آلودگی نباید از   §

  . درصد وزنی بیشتر باشد2سی نباید از  نار §

  .برگه زردآلو باید حتی االمکان یکنواخت باشد §

درصد بیشتر 22درصد و براي برگه گوگردي نباید از  15رطوبت براي برگه آفتابی نباید از   §

  . باشد

  . بیشتر باشد) P.P.M(در هزار  1/5دود گوگرد نباید از  §

شده از سوي مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهاي گیاهی میزان مانده سموم نباید از حد تعیین  §

  . بیشتر باشد

  بندي  طبقه

  : کرد بندي توان طبقه به شرح زیر می) ریزي و درشتی(هاي زردآلو را از نظر اندازه  برگه

  . گرم500دانه در  2150ـ برگه زردآلوي درشت ـ تا تعداد 

  . گرم500دانه در  200دانه تا  151ـ برگه زردآلوي متوسط ـ از تعداد  

  . گرم500دانه و بیشتر از آن در  201ـ برگه زردآلوي ریز ـ تعداد  



  

  ویژگیهاي سیب خشک

  . خود باشدگونهبو و مزه طبیعی , داراي رنگ §

  . درصد بیشتر باشد 1/5آفت زدگی نباید از  §

  . درجه بیشتر باشد 0/5مواد خارجی نباید از  §

  . درصد بیشتر باشد 4نارسی نباید از  §

  . درصد بیشتر باشد 10آسیب دیدگی نباید از  §

  . درصد بیشتر باشد 5آلودگی نباید از  §

  . درصد بیشتر باشد 5غیریکنواختی نباید از  §

  . درصد بیشتر باشد 18رطوبت نباید از  §

  

  بسته بندي میوه جات خشک

ر گونه آسیب طی اي باشد که حفاظت صحیح و کامل از کاال را در برابر ه بندي باید به گونه  بسته -1

  . مراحل نگهداري و ترابري فرآورده تأمین نماید

هاي  توان در کارتن یا جعبه با استفاده از کاغذ مومی یا نایلکس یا بسته میوه جات خشک را می -2

گیري شود باید ویژگیهاي آن با استاندارد  اگر از کارتن بهره. بندي نمود پالستیکی مناسب و مجاز بسته

مطابقت داشته باشد و اگر از جعبه چوبی » ویژگیهاي کارتن جهت خشکبار«36 ه شماره  ملی ایران ب

جعبه چوبی جهت «1035شود باید ویژگیهاي جعبه چوبی با استاندارد ملی ایران به شماره  استفاده می

  . مطابقت داشته باشد» صادرات خشکبار



الم، نو، تمیز، خشک و بدون هر گونه آلودگی شود باید س بندي به کار برده می  لوازمی که براي بسته -3

  . و بوي نامطبوع باشد

  . کیلوگرم بیشتر باشد10 وزن خالص هر بسته نباید از   -4

بندي، رنگ، اندازه، وزن و محتویات آن یکنواخت  هاي یک بهر باید از دید چگونگی بسته همه بسته -5

  . باشد

  نشانه گذاري  

 به زبان ورسته با خط خوانا و پاك نشدنی به زبان فارسی و در صورت  صد نشانه هاي زیر باید روي هر ب

  :نوشته ، بر چسب ویا الصاق گردد  انگلیسی ویا به زبان کشور خریدار

  نوع کاال نام و §

  ) یا گرم  کیلو گرم(محتوي وزن خالص  §

  نام و نشانی بسته بندي کننده یا صادر کننده کاال و نشانه تجارتی §

  ل ایران عبارت محصوذکر  §

  )روز، ماه، سال (یا بسته بندي تولید تاریخ  §

  )روز، ماه، سال (تاریخ انقضاي قابلیت مصرف  §

  سري ساخت §

  )دما، رطوبت (ذکر شرایط نگهداري  §

  کد بهداشتی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی §

  



 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول      -5-1

:  

پارامترهاي مختلفی بر قیمت محصول تاثیر میگذارند که برخی از آنها در ذیـل شـرح داده شـده        

  :است

 قیمت مواد اولیه مصرفی که یکی از مهمترین هزینه هاي متغیر تولید می باشـد و نقـش عمـده اي را          -1

  .در تعیین قیمت تمام شده محصول دارد

اظ دسترسی به منابع تامین مـواد اولیـه و کانونهـاي             منطقه جغرافیایی احداث واحد به خصوص از لح        -2

  .مصرف محصول، هزینه هاي مربوطه را تحت تاثیر قرار میدهد

 نوع تکنولوژي مورد استفاده از طریق تاثیر بر سرمایه گذاري، کیفیت محـصول تولیـد شـده و میـزان                   -3

  .بر قیمت فروش محصول موثر است... ضایعات و 

نی مورد نیاز تاثیر مستقیم بر هزینـه هـاي متغیـر تولیـد و قیمـت تمـام شـده         هزینه هاي نیروي انسا   -4

  .محصول دارد

به این ترتیب که افزایش ظرفیت تولیـد      .  ظرفیت تولید واحد بر روي قیمت فروش محصول موثر است          -5

  .از طریق سرشکن نمودن هزینه هاي سربار باعث کاهش قیمت تمام شده محصول میگردد

 مذکور، قیمت فروش محصول تولید شده عالوه بر اینکه باید هزینه هاي تولیـد را تـامین      با توجه به نکات   

  .نماید، باید در حدي باشد که بتوان سهمی از بازار را بدست آورد

همچنین در صورتی که صادرات محصول تولیدي نیز مد نظر باشد، قیمت گذاري باید به نحوي باشد کـه     

  . امکان پذیر باشدرقابت با تولید کنندگان خارجی

در حال حاضر با توجه به استعالم قیمت صورت گرفته، قیمت عمـده فروشـی هـر کیلـوگرم چـپس                   

البته از آنجا که چیپس میوه جات ترکیبی شبیه به آجیـل دارد            .  ریال میباشد  150000میوه جات حدود    



ابع ترکیبـات آن خواهـد   و از انواع محصوالت خشک شده در این ترکیب استفاده میشود، لذا قیمت نیز تـ       

  .بود

الزم به توضیح است، مراجع رسمی که اطالعات دقیقی از قیمت انـواع میـوه جـات خـشک را جمـع       

آوري و ارائه کنند وجود ندارد و قیمت هاي فوق به طـور میـانگین و از طریـق اسـتعالم از شـرکت هـاي           

  .تولید کننده بدست آمده است

ازمان جهانی خواربار و کشاورزي، متوسـط قیمـت جهـانی       بر اساس اطالعات منتشر ششده توسط س      

بـر همـین اسـاس    .  دالر به ازاي هـر تـن بـوده اسـت        27774 میالدي،   2004میوه جات خشک در سال      

  . دالر به ازاي هر تن بوده است32791متوسط قیمت زردآلوي خشک 

  

  : توضیح موارد مصرف و کاربرد -6-1

به شکل اسالیس، خالل، حبـه  ) چیپس میوه جات(طرح میوه جات خشک شده مورد بررسی در این  

البته بعـضی  . قرا گرفته و به عنوان تنقالت مصرف میشود      و آجیل    در دسته خشکبار     یا دانه کامل خشک،   

   .دنمصارف غذایی نیز دارمیوه جات خشک مانند آلو 

  

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

و سایر تـنقالت ماننـد چیـپس     آجیلی، مغزها و دانه هاي    مانند کشمش   انواع میوه جات خشک    سایر

  . میتوانند کاالي جایگزین این محصول محسوب شوندسیب زمینی و انواع غالت حجیم 

میـوه جـات خـشک را کـه       غذایی مردم، اسـتفاده از  برنامهفراوانی انواع تنقالت و قرار گرفتن آنها در  

 در حالی کـه جـایگزین شـدن    زش غذایی در سطح باالتري قرار دارند، تحت تاثیر قرار میدهد   به لحاظ ار  

تنقالتی که از نظر ارزش تغذیه اي چندان غنی نیستند و باعث تغییر ذائقه افراد نیـز میـشوند، بـه جـاي           



 سـالمت  ، میتوانـد اثـرات سـوئی بـر    میوه جات خشکفرآورده هایی باارزش غذایی قابل توجه مانند انواع     

 میوه جات خشک عالوه بر اینکه غنی از فیبر، انواع ویتامین ها، سـدیم، پتاسـیم     .افراد جامعه داشته باشد   

و سایر امالح مورد نطاز بدن انسان اسـت، باعـث بهبـود فرآینـد متابولیـسم در بـدن و در نتیجـه جـذب           

ندن ارزش غـذایی و تـشویق       از اینرو فـراهم آوردن زمینـه بـراي شناسـا          . عناصر ارزشمند در بدن میشود    

  .مردم به استفاده از این دسته تنقالت میتواند در سالمت جامعه نقش موثري داشته باشد

  

  : اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -8-1
توزیع نامناسب منابع غذائی و انواع   خشک شده، جاتاقتصادي توسعه صادرات میوهاهمیت 

 از جمله دالیل ه اي بودن تولید بسیاري از محصوالت در جهانمحصوالت کشاورزي و فصلی و منطق

 نیاز بیش از حد بعضی از کشورها به اینگونه همچنین. اهمیت خشک کردن میوه جات میباشد

نها و همچنین هزینه باالي حمل و نقل سبزیجات و میوه جات آمحصوالت بدلیل شرایط خاص اقلیمی 

 و بیانگر اهمیت این محصول در دنیاي امروز  دالیل دیگر این امرانهآتازه و محدود بودن زمان نگهداري 

  .است

لحاظ کاهش میزان  از طرف دیگر بهینه سازي شرایط کیفی محصوالت و شرایط خشک کردن از

  .است انرژي مصرفی و کاهش الودگی محصوالت خشک شده نیز حائز اهمیت

در این روش در اثر  .میکروبی آنهاستخشک کردن مواد غذائی یکی از روشهاي جلوگیري از فساد 

کاهش میزان رطوبت ماده غذائی،امکان فساد میکروبی بسیار کم میشود وسرعت دیگر واکنشهاي 

وزن  خشک کردن ضمن اینکه روي محصول اثر حفاظتی دارد .هی کم میشودمضرنیز به مقدار قابل توج

از هزینه هاي حمل و نقل و ذخیره در نتیجه  و حجم آن را نیز به میزان چشمگیري کاهش میدهد،



نها آدر ضمن خشک کردن مواد غذائی اغلب باعث تولید فراورده هائی میشود که مصرف  .سازي میکاهد

  .آسانتراست راحت تر و

   : کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول-9-1

آمار دقیقی از . استارائه شده ) 2(ي عمده تولیدکننده میوه جات خشک در جدول اسامی کشورها

   .در کشورهاي مختلف وجود نداردمحصول میزان مصرف 

  )   تن: واحد وزن. (تولیدکنندگان عمده میوه جات خشک در جهان): 2(جدول

 1980 1979 1978 سال
     سیب

 251 118 247 آفریقاي جنوبی
 251 118 247  مجموع
    زردآلو

 1500 2380 2051 استرالیا
 3500 4000 5000 ایران

 1704 1505 1139 آفریقاي جنوبی
 700 900 680 اسپانیا
 7000 12000 8000 ترکیه

 14404 20785 16870 مجموع
    انجیر

 17000 18230 18350 یونان
 3500 5000 4250 پرتغال
 5000 6000 4250 اسپانیا
 57000 52000 50000 ترکیه

 82500 81230 76850 مجموع
     هلو

 200 180 233 استرالیا
 1300 1300 1300 شیلی

 2707 2354 1931 آفریقاي جنوبی
 4207 3834 3464 مجموع
    گالبی

 200 153 291 استرالیا
 888 636 570 آفریقاي جنوبی

 1088 789 861 مجموع
    آلو

 10000 10000 9500 آرژانتین
 2400 4000 2214 استرالیا



 5500 5400 5200 شیلی
 16500 24308 2190 فرانسه

 1673 1583 2081 آفریقاي جنوبی
 15000 10798 14350 یوگسالوي

 51073 56089 55535 مجموع
  

   : شرایط صادرات-10-1

از لحاظ کیفیت، به منظور مبادله کاال با سایر کشورها، کاالهاي مـورد نظـر بـا  اسـتانداردهاي تـدوین                  

در صورتی کـه کـشور خریـدار      . ایران ارزیابی میشوند  شده از سوي موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی         

استانداردهاي دیگري را در سفارش خرید خود اعالم نماید، تولید بـر اسـاس اسـتتاندارد مربوطـه انجـام                     

  . خواهد شد

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

  : واحدهاي تولیدي فعال از آغاز برنانه سوم توسعه تاکنون -1-2

ارائـه  ) 3( مجوز تولید اخـذ کـرده انـد در جـدول           1385 تا سال    1379 لیست واحدهاي فعال که از سال     

  .شده است

  1385واحدهاي تولیدي فعال در کشور از آغاز برنانه سوم توسعه تا پایان سال ): 3(جدول

 تعداد واحد واحد سنجش مجموع ظرفیت  استان

 1 تن 450  اردبیل

 4 تن 1373   شرقی آذربایجان

 5 تن 1400   غربی آذربایجان

 3 تن 445  تهران

 1 تن 40  رضوي خراسان

 1 تن 600  فارس

 1 تن 300  قزوین

 1 تن 200  کردستان

 1 تن 100  لرستان

 18 تن 4908 مجموع 

  



 3  مجوز تولید اخذ کرده اند در کل کشور 1379مجموع تعداد واحدهاي تولیدي فعال که قبل از سال 

  .  تن بوده است3750واحد و کل ظرفیت تولید آنها   

  
  
  : واحدهاي در دست احداث -2-2

پیـشرفت فیزیکـی داشـته انـد در     % 40 بیش از 1385لیست واحدهاي در دست احداث که تا پایان سال   

 واحد در دست احداث نیز وجود دارد کـه  153الزم به توضیح است که تعداد   . ارائه شده است  ) 4(جدول  

 واحد تـا آن زمـان هـیچ    127از این تعداد . فت فیزیکی داشته اند  پیشر% 40 کمتر از    1385تا پایان سال    

  پیشرفت فیزیکی نداشته اند

  

  %40واحدهاي در دست احداث با پیشرفت فیزیکی بیش از ): 4(جدول

 تعداد واحد واحد سنجش جمع ظرفیت استان
 4 تن 2700   شرقی آذربایجان

 2 تن 1200  سمنان
 1 تن 400  فارس
 1 تن 500  کرمان

 1 تن 550  مازندران
 9 تن 5350 مجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   :1385 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم توسعه تا سال -3-2

بر اساس آمار و اطالعات گردآوري شده در گمرکات کشور میزان واردات انواع میوه جات خشک به شـرح           

  .نشان داده شده است) 1(لدر ادامه روند واردات این محصول در شک. ذیل میباشد

  

  1379-1383میزان واردات میوه جات خشک بین سالهاي ): 5(جدول
 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(مقدار کشور شرح تعرفه کد  سال

 12575 22068721 33250 آذربایجان سایر میوه جات خشک  813,4

 547830 961442309 1409260 امارات متحده عربی سایر میوه جات خشک  0813,40

 41720 73218091 60000 ترکیه سایر میوه جات خشک  0813,40

 2042 3583404 4022 کویت سایر میوه جات خشک  0813,40

1379  

 604167 1060312525 1506532   1379جمع واردات سال   

  1380 873178 1532424059 2594110 امارات متحده عربی سایر میوه جات خشک  0813,40

 873178 1532424059 2594110   1380جمع واردات سال   

 616026 4801998033 1690790  امارات متحده عربی سایر میوه جات خشک   0813,40

 6224 49292144 18375  قطر سایر میوه جات خشک   0813,40

1381  

 1748 13843023 3410  کویت سایر میوه جات خشک   0813,40

   2229 17653000 2570  هند میوه جات خشک سایر   0813,40

 626227 4882786200 1715145   1381جمع واردات سال   

 76035 602204219 34294  پاکستان     کرده الو ، خشک-   081320

 118517 938655595 375935  امارات متحده عربی سایر میوه جات خشک   081340

 964 7633325 1860  کویت  سایر میوه جات خشک  081340

 2223 17606968 4683  هند سایر میوه جات خشک   081340

  
  

1382  

 197739 1566100107 416772   1382جمع واردات سال   

 5891,93 50081416 3483  هلند  خشک کرده,لو ,زرد  08131000

 80,55 684640 32  هلند  خشک کرده, سیب   08133000

 417163,8 3545892372 638420  امارات متحده عربی سایر میوه جات خشک   08134000

 280087,05 2380739956 370561  تایلند سایر میوه جات خشک   08134000

 543,68 4621320 1185  هلند سایر میوه جات خشک   08134000

  
  
  

1383  
  
  

 703767,01 5982019704 1013681    1383جمع واردات سال    

 



  

  1379-1384میزان واردات میوه جات خشک بین سالهاي ):6(جدول

 1383 1382 1381 1380 1379  سال
 1013,681 416,772 1715,145 2594,11 1506,532 )تن(واردات میزان 
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  1379-1384روند واردات میوه جات خشک بین سالهاي ): 1(شکل

  

  1385 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم توسعه تا سال -4-2

بر اساس اطالعات موجود در زمینه تعداد و ظرفیت واحدهاي تولیدکننده میزان تولیـد محـصول در کـل               

) 2(روند تولید محصول نیز در شـکل      . محاسبه شده است  ) 7( تاکنون مطابق جدول     1379کشور از سال    

  . ارائه شده است

  1379 -1385میزان تولید میوه جات خشک در کشور بین سالهاي ):  7(جدول

 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال
 10156 8706 8356 7666 6843 6393 5948 )تن (میزان تولید
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  1379 -1385روند تولید میوه جات خشک در کشور بین سالهاي ) 2(شکل

  

به همین ترتیب با در نظر گرفتن میزان تولید، واردات و صادرات در هر سال، میزان مـصرف میـوه جـات                      

 کشور در فاصله زمانی مورد نظر به شرح ذیل محاسبه و نمودار روند تغیـرات آن ترسـیم شـده       خشک در 

  .است

  1379 -1385میزان مصرف میوه جات خشک در کشور بین سالهاي ):  8(جدول

 1383 1382 1381 1380 1379 سال
 7578,565 734,298 370,976 1075,287 357,033  )تن(میزان مصرف 
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   1379 -1385 مصرف میوه جات خشک در کشور بین سالهاي روند): 3(شکل

   :1385 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم توسعه تا سال -5-2

 در جـداول ذیـل   1383 تـا  1379میزان صادرات انواع میوه جات خشک به ترتیب تعرفه گمرکی از سال          

  .ان داده شده استنش) 4(ارائه شده، سپس نمودار روند صادرات محصول در شکل

  1379صادارت 
 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(مقدار کشور شرح تعرفه کد

 81596 143200980 68582 آذربایجان    کرده زردالو ، خشک 813,1
 288975 507151125 361452 آلمان   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 1288 2260440 1050 آمریکا   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 6563 11518065 6250 اتیوپی   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 19748 34657740 18011 ارمنستان   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 550 965250 500 استرالیا   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 77264 135598671 59143 امارات متحده عربی   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 7294 12800970 8483 انگلستان   کرده شکزردالو ، خ 0813,10
 84291 147930705 91558 اوکراین   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 4135 7256925 2957 بحرین   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 94800 166374000 116000 بلژیک   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 1100 1930500 1000 بلغارستان   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 12395 21753225 10996 بوسنی و هرزگوین   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 8500 14917500 10000 تانزانیا   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 92906 163050030 118145 ترکیه   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 30400 53352000 38000 چک   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 521390 915039450 648870 روسیه   کرده الو ، خشکزرد 0813,10



 5519 9685845 4931 رومانی   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 352 617760 320 ژاپن   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 6137 10770435 5488 سوئد   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 673 1181115 600 سوئیس   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 4200 7371000 4000 سوریه   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 609439 1069565445 789810 عراق   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 5341 9373455 3572 عربستان سعودي   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 10364 18188820 9870 عمان   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 6291 11040705 6990 اقستانقز   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 40087 70352685 30308 قطر   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 3277 5751135 2430 کانادا   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 25490 44734599 19980 کویت   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 55 96525 50 گینه   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 2283 4006665 1966 لبنان   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 30260 53106300 35600 لهستان   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 44347 77828985 45043 مازي   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 5740 10073700 5200 مجارستان   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 6 10530 2 مکزیک   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 336 589680 224 نروژ   کرده ردالو ، خشکز 0813,10
 12330 21639150 16440 هلند   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 1346 2362230 1224 یمن   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 27000 47385000 19600 یوگوسالوي   کرده زردالو ، خشک 0813,10
 4268 7490340 22682 آذربایجان    کرده آلو ، خشک 0813,20
 22603 39668265 12970 آلمان    کرده آلو ، خشک 0813,20
 15139 26568945 8905 آمریکا    کرده آلو ، خشک 0813,20
 710 1246050 399 اتریش    کرده آلو ، خشک 0813,20
 4689 8229195 4599 استرالیا    کرده آلو ، خشک 0813,20
 2040 3580200 4120 افغانستان    کرده آلو ، خشک 0813,20
 224617 394202835 141793 امارات متحده عربی    کرده آلو ، خشک 0813,20
 4717 8278335 2891 انگلستان    کرده آلو ، خشک 0813,20
 72800 127764000 101200 اوکراین    کرده آلو ، خشک 0813,20
 6 10530 3 ایتالیا    کرده آلو ، خشک 0813,20
 993 1742715 619 بحرین    کرده خشکآلو ،  0813,20
 56350 98894250 80500 بلژیک    کرده آلو ، خشک 0813,20
 2702771 4743363105 1600915 پاکستان    کرده آلو ، خشک 0813,20
 750 1316250 200 تایلند    کرده آلو ، خشک 0813,20
 916 1607580 432 ترکمنستان    کرده آلو ، خشک 0813,20
 118046 207170730 162366 ترکیه    کرده آلو ، خشک 0813,20
 155 272025 91 دانمارك    کرده آلو ، خشک 0813,20
 645 1131975 465 روسیه    کرده آلو ، خشک 0813,20
 27972 49090860 39960 زیمباوه    کرده آلو ، خشک 0813,20
 3449 6052995 2029 سوئد    کرده آلو ، خشک 0813,20
 100 175500 40 سوئیس    کرده آلو ، خشک 0813,20



 850 1491750 1000 عراق    کرده آلو ، خشک 0813,20
 1491 2616705 1224 عربستان سعودي    کرده آلو ، خشک 0813,20
 45721 80240355 27416 قطر    کرده آلو ، خشک 0813,20
 48476 85075380 29848 کانادا    کرده آلو ، خشک 0813,20
 4561 8004555 3628 کویت    کرده آلو ، خشک 0813,20
 102 179010 60 گینه    کرده آلو ، خشک 0813,20
 189 331695 270 هلند    کرده آلو ، خشک 0813,20
 4570 8020350 31097 ترکیه    کرده  ، خشک سیب 0813,30
 2782 4882410 3864 ذربایجانآ سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 52993 93002540 45466 آلمان سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 36973 64887615 25906 آمریکا سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 2621 4599855 1800 اتریش سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 15761 27660555 9310 استرالیا سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 16962 29768310 23784 افغانستان سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 24833 43581476 67004 امارات متحده عربی سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 10997 19299735 7720 انگلستان سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 28685 50341298 19112 اوکراین سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 9 15795 15 ایتالیا سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 17740 31133700 13652 بحرین کرده غیر از موارد مذکورسایر میوه هاي خشک  0813,40
 203602 357321510 1708114 پاکستان سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 56000 98280000 80000 تانزانیا سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 11659 20461545 9819 ترکمنستان وارد مذکورسایر میوه هاي خشک کرده غیر از م 0813,40
 84770 148771350 108600 ترکیه سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 418 733590 200 چین سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 316 554580 124 دانمارك سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 5 8775 10 روسیه سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 63 110565 90 رومانی سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 1000 1755000 1010 ژاپن سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 5880 10319400 4675 سوئد  از موارد مذکورسایر میوه هاي خشک کرده غیر 0813,40
 2986 5240781 3380 سوئیس سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 3222 5654610 7520 عراق سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 2623 4604067 2691 عربستان سعودي سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 54 94770 77 عمان سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 2348 4120740 2770 فرانسه سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 2888 5068440 2074 قطر سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 47805 83897775 35529 کانادا خشک کرده غیر از موارد مذکورسایر میوه هاي  0813,40
 17838 31304988 12981 کویت سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 252 442260 480 مصر سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 1 1755 2 زیکمک سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 547 959985 588 نروژ سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 26159 45909045 22216 هلند سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40
 22912 40210560 30549 هند سایر میوه هاي خشک کرده غیر از موارد مذکور 0813,40

 6247468 10964305200 7097499   1379 مجموع صادرات سال  



  
  1380صادرات سال 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(مقدار کشور شرح تعرفه کد
 62664 109975320 51816 آذربایجان    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 264316 463874580 290630 آلمان    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 1105 1939275 1436 آمریکا   ده کر زردالو ، خشک 0813,10
 16575 29089125 19500 اتریش    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 19020 33380100 14100 ارمنستان    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 299 524745 288 استرالیا    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 3960 6949800 4060 افغانستان    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 79 138645 57 الجزایر    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 113014 198339570 69882امارات متحده     کرده زردالو ، خشک 0813,10
 17551 30802005 20506 انگلستان    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 18659 32746545 12640 اوکراین    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 648 1137240 495 بحرین    کرده الو ، خشکزرد 0813,10
 91638 160824690 107795 بلژیک    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 28642 50266710 31039 بلغارستان    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 22300 39136500 20272بوسنی و     کرده زردالو ، خشک 0813,10
 32045 56238975 37700 چک    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 271 475605 314 دانمارك    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 128457 225442035 103900 روسیه    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 9856 17297280 8960 رومانی    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 5595 9819225 5154 ژاپن    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 431 756405 378 سوئیس    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 1519990 2667582450 1844245 عراق    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 1198 2102490 1049 عربستان سعودي    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 109 191295 99 قبرس    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 5625 9871875 4218 قطر    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 2822 4952610 2026 کانادا    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 1668 2927340 1320 کنیا    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 16069 28201095 11742 کویت    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 3329 5842395 2317 لبنان    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 1100 1930500 1005 مازي    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 11000 19305000 10000 مجارستان    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 165 289575 150 مراکش    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 1089 1911195 990 مقدونیه    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 563 988065 402 نروژ    کرده زردالو ، خشک 0813,10
 28560 50122800 33600 هلند    کرده و ، خشکزردال 0813,10
 68472 120168360 68338 آذربایجان    کرده آلو ، خشک 0813,20
 20766 36444330 12508 آلمان    کرده آلو ، خشک 0813,20
 95326 167297130 62353 آمریکا    کرده آلو ، خشک 0813,20
 1031 1809405 606 اتریش    کرده آلو ، خشک 0813,20
 16998 29831490 10208 استرالیا    کرده آلو ، خشک 0813,20
امارات متحده     کرده آلو ، خشک 0813,20

عربی
242407 825313320 470264 



 7809 13704795 4811 انگلستان    کرده آلو ، خشک 0813,20
 82768 145257840 87480 اوکراین    کرده آلو ، خشک 0813,20
 1632 2864160 955 بحرین    کرده ، خشکآلو  0813,20
 5600 9828000 8000 بلژیک    کرده آلو ، خشک 0813,20
 2212385 3882735675 1313163 پاکستان    کرده آلو ، خشک 0813,20
 195 342225 115 ترکمنستان    کرده آلو ، خشک 0813,20
 85372 149827860 116221 ترکیه    کرده آلو ، خشک 0813,20
 3500 6142500 5000 روسیه    کرده آلو ، خشک 0813,20
 9279 16284645 5049 سوئد    کرده آلو ، خشک 0813,20
 46 80730 27 سوئیس    کرده آلو ، خشک 0813,20
 78756 138216780 121073 عراق    کرده آلو ، خشک 0813,20
 2017 3539835 1275 عربستان سعودي    کرده آلو ، خشک 0813,20
 120 210600 54 عمان    کرده آلو ، خشک 0813,20
 41188 72284940 58840 فرانسه    کرده آلو ، خشک 0813,20
 455 798525 388 قبرس    کرده آلو ، خشک 0813,20
 47458 83288790 27916 قطر    کرده آلو ، خشک 0813,20
 31583 55428165 21035 کانادا    کرده آلو ، خشک 0813,20
 9692 17009460 5877 کویت    کرده آلو ، خشک 0813,20
 95 166725 38 لبنان    کرده آلو ، خشک 0813,20
 3542 6216210 5060 مازي    کرده آلو ، خشک 0813,20
 855 1500525 503 مراکش    کرده آلو ، خشک 0813,20
 2230 3913650 2400 هلند    کرده آلو ، خشک 0813,20
 79638 139764690 112875 هند    کرده آلو ، خشک 0813,20
 94 164970 540 تایوان    کرده  ، خشک سیب 0813,30
 14748 25882740 81772 ترکیه    کرده  ، خشک سیب 0813,30
 286 501930 153 رومانی    کرده  ، خشک سیب 0813,30
 100 175500 100 عمان    کرده  ، خشک سیب 0813,30
 220 386100 220 کویت    کرده  ، خشک سیب 0813,30
 73014 128139570 73689 آذربایجان سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 98778 173355390 86466 آلمان سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 101587 178285185 68052 ریکاآم سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 6128 10754640 3233 اتریش سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 24104 42302520 14085 استرالیا سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 54648 95907240 56892 افغانستان سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 884 1551420 562 الجزایر سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 29609 51963795 28355امارات متحده  سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 21638 37974690 16403 انگلستان سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 14025 24613875 7141 اوکراین سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 12253 21504015 10139 بحرین سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 300523 527417865 2163024 پاکستان سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 12 21060 10 تاجیکستان خشک شده غیر از موارد مذکورسایر میوه جات  0813,40
 227 398385 324 تایوان سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 32 56160 32 ترکمنستان سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 96568 169476840 119732 ترکیه سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40



 1721 3020355 1870 دانمارك سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 8363 14677065 3580 ژاپن سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 20094 35264970 14395 سوئد سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 2006 3520530 2005 سوئیس میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکورسایر  0813,40
 4474 7851870 3412 عراق سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 8982 15763410 8989 عربستان سعودي سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 165 289575 182 عمان ارد مذکورسایر میوه جات خشک شده غیر از مو 0813,40
 7080 12425400 9440 فرانسه سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 7 12285 9 فیلیپین سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 725 1272375 363 قبرس سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 1650 2895750 550 قزاقستان یر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکورسا 0813,40
 21584 37879920 10843 قطر سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 27654 48532770 17410 کانادا سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 22500 39487500 25000 کره جنوبی موارد مذکورسایر میوه جات خشک شده غیر از  0813,40
 5187 9103185 4167 کویت سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 8438 14808690 7113 لبنان سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 139 243945 115 مازي سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 416 730080 594 نروژ سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 13 22815 15 نیجریه سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 161 282555 138 نیوزلند سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 10623 18643365 8774 هلند وارد مذکورسایر میوه جات خشک شده غیر از م 0813,40
 10557 18527535 25275 هند سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40
 25200 44226000 28000 هنگ کنگ سایر میوه جات خشک شده غیر از موارد مذکور 0813,40

 6846701 12015960255 7911823   1380مجموع صادرات سال   

  
  

  1381ال صادرات س
 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(مقدار کشور شرح تعرفه کد

 127304 944371434 102327  آذربایجان     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 425204 3367608777 457807  آلمان     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 15743 124686805 18300  آمریکا     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 163 1287678 96  اتریش     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 8249 65332080 4910  ارمنستان     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 212 1680100 192  اسپانیا     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 2178 17249760 2000  استرالیا     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 57299 453810985 55110  امارات متحده عربی     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 199 1575383 143  انگلستان     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 21492 170218840 23480  اوکراین     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 2696 21360107 1657  بحرین     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 154002 1219696430 153328  بلژیک    ه کرد زردالو ، خشک  0813,10
 60950 460516299 47989  بلغارستان     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 980 7761600 900  بنگالدش     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 14814 117325460 13308  بوسنی و هرزگوین     کرده زردالو ، خشک  0813,10



 176645 1399021904 169050  ترکیه    ده کر زردالو ، خشک  0813,10
 16158 127972600 19000  چک     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 93061 737048822 77578  روسیه     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 15004 118827337 12182  رومانی     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 3657 28961140 2416  سوئد     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 2593 20531209 2258  سوئیس     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 822368 6254224560 943274  عراق     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 738 5848112 434  عربستان سعودي     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 16905 133884036 16300  فرانسه     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 479 3796084 453  قبرس     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 38745 306861992 24113  قطر     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 81 643380 59  کانادا     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 2340 18530880 1600  کنیا     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 3055 22839300 2437  کویت     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 55708 441208320 33000  لهستان     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 16676 132076887 15229  مازي     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 9991 79127400 9000  مجارستان     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 38026 301165920 35500  مراکش     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 1020 8078400 1000  موریس     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 14135 111947550 16500  نیکاراگوئه     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 8040 63680000 16000  هلند     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 32 255296 24  یونان     کرده زردالو ، خشک  0813,10
 33659 266584834 57796  آذربایجان     کرده آلو ، خشک  0813,20
 28778 227937366 15137  آلمان     کرده آلو ، خشک  0813,20
 36123 286102208 26076  آمریکا     کرده آلو ، خشک  0813,20
 1668 13215027 930  اتریش     کرده آلو ، خشک  0813,20
 110 871200 156  اسپانیا    ه کرد آلو ، خشک  0813,20
 10246 81147040 5992  استرالیا     کرده آلو ، خشک  0813,20
 589497 4668806383 353481  امارات متحده عربی     کرده آلو ، خشک  0813,20
 6550 51877823 3851  انگلستان     کرده آلو ، خشک  0813,20
 3536 28001430 1720  بحرین     کرده آلو ، خشک  0813,20
 1970 15598611 957  بنگالدش     کرده آلو ، خشک  0813,20
 4114871 31373177313 2071114  پاکستان     کرده آلو ، خشک  0813,20
 82239 651332127 99430  ترکیه     کرده آلو ، خشک  0813,20
 4848 38396424 2505  سوئد     کرده آلو ، خشک  0813,20
 966 7646526 647  سوئیس     کرده آلو ، خشک  0813,20
 16402 58389840 34163  عراق     کرده آلو ، خشک  0813,20
 3940 31205528 2278  عربستان سعودي     کرده آلو ، خشک  0813,20
 45589 361061360 22745  قطر     کرده آلو ، خشک  0813,20
 33451 264927219 26077  داکانا     کرده آلو ، خشک  0813,20
 1432 11338249 1684  کویت     کرده آلو ، خشک  0813,20
 734 5815986 458  مازي     کرده آلو ، خشک  0813,20
 263 2081840 170  نیوزلند     کرده آلو ، خشک  0813,20
 3525 27917070 3166  هلند     کرده آلو ، خشک  0813,20



 400130 3169038532 255240  هند     کرده شکآلو ، خ  0813,20
 57 454746 28  یونان     کرده آلو ، خشک  0813,20
 293 2320560 1592  تایوان     کرده  ، خشک سیب  0813,30
 12175 96427156 70332  ترکیه     کرده  ، خشک سیب  0813,30
 413 3274980 223  رومانی     کرده  ، خشک سیب  0813,30
 19324 153046376 17887  آذربایجانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 91644 725830804 61854  آلمانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 61332 485751150 29696  آمریکاسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 11297 89471005 4614  اتریشات خشک غیر از موارد سایر میوه ج  0813,40
 14 110950 20  اسپانیاسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 33715 267012970 13878  استرالیاسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 13439 106436880 13255  نافغانستاسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 38460 301828317 39573  امارات متحده عربیسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 26797 212263804 17266  انگلستانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 700 5544000 1000  اوکراینسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 11245 89053024 9384  بحرینسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 126 1000440 150  بلژیکسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 396560 3091703310 2270900  پاکستانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 3353 26556322 5614  تایوانات خشک غیر از موارد سایر میوه ج  0813,40
 45380 359406460 25716  ترکیهسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 48 380160 48  رومانیسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 3490 27644004 1794  ژاپنسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 63 499275 81  سنگاپورسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 35688 282633553 24401  سوئدسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 7824 61081748 5404  سوئیسسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 43047 340932240 35351  عراقک غیر از موارد سایر میوه جات خش  0813,40
 26974 213638670 19748  عربستان سعوديسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 4442 35180640 4790  عمانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 268 2120079 303  سهفرانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 1866 14788950 910  قبرسسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 429368 3400599076 123291  قطرسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 42300 335022777 26011  کاناداسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 2735 20910661 2082  کویتایر میوه جات خشک غیر از موارد س  0813,40
 1651 13075920 656  لبنانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 1055 8362046 1060  مازيسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 107 775960 107  ندنیوزلسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 75945 530761612 61010  هلندسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 9484 75116115 32321  هندسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40
 220 1739204 92  یونانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   0813,40

 9100368 70316238747 8187169   1381مجموع صادرات سال   

  
  
  



  1382صادرات 
 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(مقدار کشور شرح تعرفه کد

 34595590436816 315541  آذربایجان     کرده زردالو ، خشک  081310
 1628 12893760 918  آرژانتین     کرده زردالو ، خشک  081310
 37484761473292 450087  آلمان    ده کر زردالو ، خشک  081310
 53537 424013040 49800  آمریکا     کرده زردالو ، خشک  081310
 34 269280 32  اتریش     کرده زردالو ، خشک  081310
 7350 58211810 6131  ارمنستان     کرده زردالو ، خشک  081310
 1208883315264 11046  استرالیا     کرده زردالو ، خشک  081310
 10811 85613408 7470امارات متحده      کرده زردالو ، خشک  081310
 9572 75800687 17314  انگلستان     کرده زردالو ، خشک  081310
 5219 41332500 3750  اوکراین     کرده زردالو ، خشک  081310
 504 3989250 324  بحرین     کرده زردالو ، خشک  081310
 24651792311260 299750  بلژیک     کرده زردالو ، خشک  081310
 21529 170507991 18850  بلغارستان     کرده زردالو ، خشک  081310
 3529080844558 38450  بوسنی و هرزگوین     کرده زردالو ، خشک  081310
 1371 10854635 990  ترکمنستان     کرده زردالو ، خشک  081310
 388434749045 44136  ترکیه     کرده زردالو ، خشک  081310
 18038 142860960 16800  دانمارك     کرده زردالو ، خشک  081310
 833132310520 5914  روسیه     کرده زردالو ، خشک  081310
 1258250415887 10000  رومانی     کرده زردالو ، خشک  081310
 1207 9559440 255  سوئد     کرده زردالو ، خشک  081310
 276 2185391 210  سوئیس     کرده زردالو ، خشک  081310
 65849358315 5986  سوریه     کرده زردالو ، خشک  081310
 13601116141717313 1660132  عراق     کرده زردالو ، خشک  081310
 75532879537 6446  قبرس     کرده زردالو ، خشک  081310
 4208 33323400 3000  قزاقستان     کرده زردالو ، خشک  081310
 702 5560805 466  قطر     کرده زردالو ، خشک  081310
 48 382812 34  کانادا     کرده زردالو ، خشک  081310
 2454 19431816 1600  کنیا     کرده زردالو ، خشک  081310
 5099 40384743 3261  کویت     کرده  ، خشکزردالو  081310
 988 7821000 710  لبنان     کرده زردالو ، خشک  081310
 2277079228751 18263  مازي     کرده زردالو ، خشک  081310
 1508 11941920 1200  مجارستان     کرده زردالو ، خشک  081310
 11116 88034760 8000  مقدونیه     کرده زردالو ، خشک  081310
 24 192349 29  نیوزلند     کرده زردالو ، خشک  081310
 1462829818471 21293  هلند     کرده زردالو ، خشک  081310
 19728892249102 130337  آذربایجان     کرده آلو ، خشک  081320
 1735860821916 10228  آلمان     کرده آلو ، خشک  081320
 1964499024804 5620  آمریکا     کرده آلو ، خشک  081320
 584 4623705 272  اتریش     کرده آلو ، خشک  081320
 4212 33359040 2030  استرالیا     کرده آلو ، خشک  081320
 5100 40392000 4000  افغانستان     کرده آلو ، خشک  081320
 13420123169447 82891ده امارات متح     کرده آلو ، خشک  081320



 11399 90284232 5739  انگلستان     کرده آلو ، خشک  081320
 4258 33721146 1987  بحرین     کرده آلو ، خشک  081320
 1775225022414 12500  بنگالدش     کرده آلو ، خشک  081320
 155408481962222 934106  پاکستان     کرده آلو ، خشک  081320
 2966 23490720 2800  ترکیه     کرده آلو ، خشک  081320
 144 1140480 300  روسیه     کرده آلو ، خشک  081320
 1078 8541480 500  رومانی     کرده آلو ، خشک  081320
 3113 24654042 1474  سوئد     کرده آلو ، خشک  081320
 282 2226506 178  سوئیس     کرده آلو ، خشک  081320
 7571678495602 120170  عراق     کرده آلو ، خشک  081320
 3748 29684160 1743  عربستان سعودي     کرده آلو ، خشک  081320
 683 5410800 270  قبرس     کرده آلو ، خشک  081320
 130 1029600 108  قزاقستان     کرده آلو ، خشک  081320
 86 680165 40  قطر     کرده خشکآلو ،   081320
 2479169331303 16620  کانادا     کرده آلو ، خشک  081320
 1352043517071 9079  کویت     کرده آلو ، خشک  081320
 646 5112648 300  نیوزلند     کرده آلو ، خشک  081320
 2389 18917283 2233  هلند     کرده آلو ، خشک  081320
 562882971071 50000  هند     کرده آلو ، خشک  081320
 428 3388590 207  انگلستان     کرده  ، خشک سیب  081330
 1978 15667319 1444  ترکیه     کرده  ، خشک سیب  081330
 316 2504100 100  رومانی     کرده  ، خشک سیب  081330
 128 1017914 52  هلند     کرده  ، خشک سیب  081330
 4994476563062 51424  آذربایجانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 7320103692428 75819  آلمانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 119790456151250 73243  آمریکاسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 5962 47220262 2861  اتریش جات خشک غیر از موارد سایر میوه  081340
 28873 228681000 15635  استرالیاسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 3623320845749 33005  افغانستانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 4985505462949 56292امارات متحده سایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 104959000132524 55209  انگلستانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 1388778017536 10363  بحرینسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 140 1104975 106  برزیلسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 3683382465075 2306301  پاکستانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 2641503433352 18015  ترکیهسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 1283480416206 8477  روسیهسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 1263 9999850 632  ژاپنوه جات خشک غیر از موارد سایر می  081340
 1463845918483 12538  سوئدسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 6332 50136109 3547  سوئیسسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 17194 136179410 23912  عراقسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 3849281448602 24319  عربستان سعوديسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 547 4331052 230  فرانسهسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 1477 11700026 582  قبرسسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 1921 15212895 997  قطروه جات خشک غیر از موارد سایر می  081340



 5821374773503 35216  کاناداسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 30 241338 28  کره جنوبیسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 1549348719564 9044  کویتسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 9169 72612729 4525  لبنانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 7475 59204307 4359  نیوزلندسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 228843528895 19051  هلندسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340
 392373449542 51828  هندات خشک غیر از موارد سایر میوه ج  081340
 1905393624058 25400  هنگ کنگسایر میوه جات خشک غیر از موارد   081340

58829924 7348474   1382مجموع صادرات سال   
584 

3148168 

  
  1383صادرات سال 

 يارزش دالر ارزش ریالی )کیلوگرم(مقدار کشور شرح تعرفه کد
 4758,61 40448167 3596  آذربایجان  زردآلو خشک کرده  08131000
 312793,07 2658741100 297810  آلمان  زردآلو خشک کرده  08131000
 1984,83 16871040 1455  ارمنستان  زردآلو خشک کرده  08131000
 13248,14 112609200 10000  استرالیا  زردآلو خشک کرده  08131000
 182,35 1549975 460  افغانستان  زردآلو خشک کرده  08131000
 8979,87 76328800 7688امارات متحده   زردآلو خشک کرده  08131000
 221,62 1883787 194  انگلستان  زردآلو خشک کرده  08131000
 469,47 3990550 350  بحرین  زردآلو خشک کرده  08131000
 52854,2 449260689 51188  بلژیک  هزردآلو خشک کرد  08131000
 20574,42 174882570 19550  ترکیه  زردآلو خشک کرده  08131000
 102128,81 868094940 98320  عراق  زردآلو خشک کرده  08131000
 118,93 1010940 88  عمان  زردآلو خشک کرده  08131000
 9604,2 81635720 9126  فدراسیون روسیه  زردآلو خشک کرده  08131000
 34,05 289397 20  قرقیزستان  زردآلو خشک کرده  08131000
 244,49 2078148 145  قطر  زردآلو خشک کرده  08131000
 2313,18 19662043 1685  کویت  زردآلو خشک کرده  08131000
 23,72 201595 16  هند  زردآلو خشک کرده  08131000
 42,72 363137 20  نیروما  سیب خشک کرده  08133000
 283,82 2412472 330  سوئیس  سیب خشک کرده  08133000
 14243,29 121068000 3800  آفریقاي جنوبیسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 123455,76 1049373907 97613,83  آلمانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 11075,77 94144067 5365  اتریشیر میوه جات خشک غیر از موارد سا  08134000
 20495,87 174215055 10886  استرالیاسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 902,57 7671816 730  افغانستانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 66221,76 562884804 36262امارات متحده یر از موارد سایر میوه جات خشک غ  08134000
 142095,65 1207812908 70967  انگلستانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 42061,9 357526093 21223ایاالت متحده سایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 60,17 511412 49  ایتالیامیوه جات خشک غیر از موارد سایر   08134000
 23632,27 200874239 15173  بحرینسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 112,45 955800 30  بلژیکسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 226832,34 1928074556 840866,3  پاکستانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 5272,75 44818359 5257  تاجیکستانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000



 1720,84 14627126 1998  تایوانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 40641,96 345456689 36186  ترکیهسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 181,4 1541915 701  ژاپنسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 18760,53 159464533 13332  سوئدسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 5723,96 48653632 4905,5  سوئیسسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 24839,38 211134810 16555  عربستان سعوديسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 55,29 469962 50  عمانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 18408 156468000 27200  فدراسیون روسیهسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 9180,85 78037218,66 7586  فرانسه میوه جات خشک غیر از موارد سایر  08134000
 8,51 72349 10  قرقیزستانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 5622,51 47791270 4016,5  قطرسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 58676,66 498751474 28242  کاناداد سایر میوه جات خشک غیر از موار  08134000
 23819,27 202463871 19522  کویتسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 1707,09 14510227 1346  لبنانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 20,7 175940 20  مجارستانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 237,63 2019852 272  نروژسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 407,04 3459852 330  نیوزیلندسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 6969,13 59237706 5162  هلندسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000
 12292,13 104483124 13356  هندمیوه جات خشک غیر از موارد سایر   08134000
 53,95 458556 63  یونانسایر میوه جات خشک غیر از موارد   08134000

 1436649,88 12211523393 1791116,13   1383جمع صادرات سال   

  

  

  1379-1383میزان صادرات میوه جات خشک بین سالهاي ): 9(جدول
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  1383  تا 1379روند صادرات میوه جات خشک از سال ): 5(شکل 

  



  : بررسی نیاز به محصول تا پایان برنامه چهارم توسعه-6-2

در صورتی که متوسط نرخ رشد مصرف و صادرات را در سالهاي آتی ثابت در نظر بگیریم روند نیـاز بـه         

آورده ) 10(اعداد پیش بینی شده بـراي سـالهاي آینـده در جـدول            . محصول مطابق شکل زیر خواهد بود     

  .شده است

  میزان میوه خشک مورد نیاز تا پایان برنامه چهارم توسعه): 10(جدول
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  پایان برنامه چهارم توسعهروند نیاز به میوه خشک تا ):  6(شکل

  : شرح فرآیند و تکنولوژیهاي موجود -3

   بـا  نیـز   اکتـشافات بـشر اسـت و امـروزه     غذایی خشک کردن یکی از قـدیمیترین     براي نگهداري مواد  

 ایـن روش بـر ایـن    . میوه ها بدین طریق نگهداري می شوند ردیگري توسعه یافته اند، اکث  وشهاي  اینکه ر 

 مواد غذایی خشک شده قادر به رشـد نخواهنـد    دراصل ساده استوار است که میکروارگانیسمهاي موجود        

 .د است رشـد کننـ  6/0بی آنها زیر وي موادي که فعالیت آ   بدین معنی که این موجودات نمی توانند ر       . بود

نسبت فشار بخار آب محـصول در یـک   (براي تعیین مقاومت ماده خشک شده در برابر فساد، فعالیت آبی           

عامل قابل اعتمادتري است تـا مقـدار آب موجـود     ) محیط بسته به فشار بخار آب خالص در همان شرایط         



ایـن  . یـر اسـت   رابطه بین این دو عامل از محصولی تا محصول دیگر به طور قابل توجهی متغ          .در محصول 

  .رابطه تا حد زیادي بستگی به مقدار و نوع مواد جامد قابل حل در محصول دارد

ن  آسـا نجا که از فساد میکروبیولوژیکی جلـوگیري شـود نـسبتاٌ   رسیدن به حدي پائین فعالیت آبی تا آ  

 که در غیـر ایـن صـورت    ،است ولی احتیاطهاي الزم قبل یا در حین خشک کردن محصول ضروري است      

براي مثال محصوالت خشک شده با روشـهاي سـنتی       . آیدمی  ییرات کلی در کیفیت محصول به وجود        تغ

که به عنوان دسته اي از مواد غذایی مورد استفاده هستند با حالت اولیه خود تـشابه نـسبتاٌ کمـی دارنـد                

 که این خود ناشی از شیوه خشک کردن آنهاست حال آنکه در روشهاي صنعتی هـدف از خـشک کـردن            

عبارت است از تولید محصول خشک شده اي که بعد از بـازگردانی تـا حـد امکـان شـباهت زیـادتري بـه         

  .حالت اولیه خود داشته باشد

مواد غذایی خشک شده در مقایسه با سایر مواد غذایی کـه بـه روشـهاي دیگـر نگهـداري شـده انـد                 

ی نیـازي از سـردخانه جهـت     باین مزایا شامل سبکی و کم حجم بودن محصول و        . مزیتهاي خاصی دارند  

  .نهاستنگهداري آ

در فرآیند تولید میوه جات خشک، قبل از اینکه میوه وارد مرحله خـشک کـردن شـود نیـاز بـه طـی                 

  .است عملیات مقدماتی آماده سازي
  

   :انتخاب مواد اولیه براي فرآیند

فتـه کیفیتـی مناسـب    آیند باید حتی المقدور داراي ظـاهري بـی عیـب و رویهـم ر              مواد اولیه براي فر   

ـ   تغییرات در خ. باشند تا پس از فرآیند محصولی مطلوب بدست آید          یالل فرآیند اجتناب ناپـذیر اسـت ول

  .محصول نهائی باید کیفیت مطابق استاندارد داشته باشد که الزاماٌ با کیفیت مواد خام متفاوت است

اي مکانیکی یکنـواختی اسـت، خـصوصاٌ    یک نکته کلی و بسیار مهم در قابلیت عبور مواد خام از دستگاهه     

یکنواختی در اندازه، شکل و شرایط فیزیکی ماده اولیه ورودي درجه بندي از لحاظ انـدازه یکـی از ارکـان       



 نامنظم بـودن شـکل اگرچـه در بعـضی مواقـع اجتنـاب ناپـذیر اسـت از بـازه عملیـات             .یند است فرآمهم  

  . منجر به ازدیاد ضایعات می شودکاهد و عموماٌیمکانیکی نظیر پوست گیري و غیره م

 خصوصیات دیگري نیز وجود دارد که هنگام فـرآوري محـصول          ،به استثناي مالحظات صرفاٌ مکانیکی    

 . در حـین فرآینـد   اولیه و میزان تغییرات خصوصیاتباید به آنها توجه داشت مانند عطر طعم و بافت مواد     

 از شـدت عطـر و      ، در کیفیت محصول بوجود می آورد      نظر از اینکه تغییراتی را    مال فرآیند حرارتی صرف   اع

لذا فراوانی عطر و طعم مواد اولیه در انتخاب آنها از پارامترهاي مهم است بـراي مثـال               . طعم آن می کاهد   

جهت فرآوري سیب انتخاب ماده اولیه اي با عطر و طعم شدید مناسب تر است تا واریته هـاي لطیـف تـر        

  .با عطر و طعم کمتر

شرط اساسی در این مـورد مقاومـت محـصول در           . بافتی محصول نیز اهمیت بسزائی دارد     خصوصیات  

 در ضمن محصول باید عاري از پوست سخت با بافتهاي متراکم دیگـري باشـد               .برابر عملیات فرآیند است   

  .که نسبت به حرارت مقاومت نشان دهند

غ در اطـراف هـسته میـوه       یکی از عیوب دیگر که به ندرت مشاهده می شود وجود بیش از حد صـم               

.  لـذا شـدت تـاثیر آنهـا در واریتـه هـاي مختلـف متفـاوت اسـت            ،عوامل مذکور منشا ژنتیکی دارند    . است

  . ماده اولیه را باید از میان واریته هاي مناسب انتخاب کردبنابراین

  عملیات  آماده سازي

رچند عملیات بعدي به طـور  آماده کردن مواد در روشهاي مختلف فرایند غالباٌ شبیه یکدیگر است، ه       

 مـواد  فـرآوري اما برخی روشهاي خاص در صنایع . قابل توجهی در مورد محصوالت مختلف، متفاوت است   

  .غذایی به طور وسیع رایج اند که به عنوان عملیات واحد تلقی می شوند

  

  



  خیساندن

 کـه بـه شـدت      خیساندن، بخش الزمی از تیمارهاي آماده سازي است، خیساندن بعضی از میـوه هـا              

 ،خیـساندن هـر حـال      در   .آلوده باشند کاري است مقـدماتی کـه قبـل از شـستن آنهـا انجـام مـی شـود                    

 سبب می شود که محصول در مرحله بعد بهتـر شـسته            ،چسبندگی مواد خارجی را به محصول کم کرده       

بـه طـور    فـراوان بـودن و تعـویض آب         .  آب گرم به مراتب موثرتر از آب سرد اسـت          ،براي خیساندن . شود

  .د تواند منبع آلودگی باشمتناوب ضروري است در غیر این صورت تانک خیس کننده خود می

.  ثابت نگه داشتن دمـا در دفعـات مختلـف خیـساندن اسـت     ،مهمترین نکته قابل توجه در خیساندن     

چنانچه براي تسریع عمل خیساندن در ابتدا آب گرم به محصول اضافه شود بایـد بـا ثابـت نگـه داشـتن                      

اختالف دما براي هـر مرحلـه منجـر    .  یکنواخت یا به یک میزان باشد ، هر بار سرد شدن آب     ،دماي محیط 

ت آمده از هـر مرحلـه   محصول می شود و لذا محصوالت به دس       به ایجاد اختالف در درجه خیس خوردن        

  .خیساندن پس از فرایند با هم اختالفاتی خواهند داشت

  

  تمیز کردن و شستن

یند به کارخانه تحویل داده می شوند عموماٌ بـا خـاك و مـواد خـارجی دیگـر        راي فرآ میوه هایی که ب   

.  شده با کیفیت خوب باید مـواد خـارجی را از آنهـا زدود         فرآوري براي به دست آوردن محصول       .آلوده اند 

 جریان هـواي  مسیرگاهی بدون استفاده از آب از طریق باد دادن محصول روي غربال یا تورسیمی که در             

مراحـل آمـاده    اما شـستن بـا آب یکـی از    . برگ و مواد دیگر جدا می شودو د گرد و خاك  رریع قرار دا  س

ن روشهاي متعددي که هر یک مناسب بـا محـصول مـورد نظـر اسـت بـه کـار        سازي است که در انجام آ 

ا سبندگی مـواد را کمتـر و جـد   ، این عمل چـ    ب کافی نیست  معموالٌ خیساندن ساده در آ    . گرفته می شود  



ب روي  آن است که محصول را در حالی کـه آ  روش موثرتر  .سانتر می کند  شدن آنها را در مراحل بعدي آ      

  .آن پاشیده می شود یا در آب غوطه ور است مرتبا به هم زنند

یکی از دستگاههاي شستشوي میوه ها و سبزیها دسـتگاه شستـشوي اسـتوانه اي افـشان اسـت کـه         

بدنه آن از میله هاي فلزي گرد کـه بـه طـور افقـی قـرار گرفتـه انـد             متشکل از استوانه مشبکی است که       

ساخته شده است به طوري که مواد خارجی و ناخالص حاصل از شستشو از بین میله ها بـه خـارج عبـور              

این استوانه به طور مایل نصب شده و در حالی کـه بـا سـرعت کـم بـه دور محـور طـولی خـود         . می کند 

 این دسـتگاه  .ن وارد شده است از طرف دیگر خارج می کندز یک طرف آاگردش می کند محصول را که     

به یک لوله افشان آب که در مرکز آن به طور سرتاسري قرار گرفته است مجهز می باشد آب از ایـن لولـه     

  . روي محصول افشانده شده محصول را شستشو می دهد

 محـصول را زیـر      ،اه یک نقالـه    در این دستگ   .نوع دیگري از دستگاه شستشوي افشان تسمه اي است        

 کروي شکل نظیر سیب، تـسمه بـه صـورت نقالـه     " در مورد محصوالت تقریبا.بارانی از آب عبور می دهد    

 یعنی موجب می شود محصول در حال شـسته شـدن بـه دور خـود نیـز چـرخش              .غلتکی عمل می کند   

صول ممکـن اسـت بـا تولیـد     در مورد محصوالت ریز، تحرك مح . داشته باشد تا شستشو بهتر انجام گیرد      

  لرزش در نقاله صورت گیرد

کـار  براي محصوالتی که مقاومت مکانیکی بیشتري دارند یک نوع دستگاه شستشو دهنده دورانی به               

در این روش ابتدا محصول وارد جریان سریع آب مـی شـود و از روي صـفحه سـنگ گیـر             . ه می شود  درب

 روي آب جمع و از محـصول جـدا مـی شـود و سـرانجام       در قسمت دوم مواد آلوده سبکتر   .عبور می کند  

  . محصول از داخل استوانه غربالی در حال دوران که مجهز به دستگاه آب فشان است می گذرد

آن محـصول بـه   محصوالت لطیف نظیر هلو را می توان با دسـتگاه شستـشو دهنـده دورانـی کـه در         

 در حـال  هول از داخـل آب درون یـک اسـتوان   در این دستگاه محـص . رامی به هم زده می شود تمیز کرد      آ

  .دوران که به نقاله حلزونی مجهز شده است عبور می کند و شسته می شود



کـه  بدین ترتیب اسـت    . روش دیگري که براي آلو و میوه هاي نرم دیگر مورد استفاده قرار می گیرد              

حال چـرخ پـره داري   است و حرکت می کند و در همان    رمحصول روي تسمه سوراخ دار در آب غوطه و        

بهتر است پس از مدتی آب عوض شود تا از جمع شدن مـواد آلـوده در آن   . به آرامی آب را به هم می زند  

 با این عمـل تکمیلـی    .در هر دو روش باال می توان شستشو را با افشاندن آب کاملترکرد            . جلوگیري گردد 

لی شستشو به طـور کامـل انجـام مـی        هزینه بیشتري در بر خواهد داشت و       بیشتر، عملیات  مصرف آب    با

  .شود

شستشن ممکن است بالفاصله پس از درجه بندي ابتدایی صورت گیرد بـراي مثـال در مـورد سـیب        

. این کار امکان پذیر است درجه بندي ابتدایی ممکن است بعد از جدا کردن قسمتهاي زایـد انجـام شـود        

بـراي برطـرف کـردن قـسمتهاي     (تکمیلـی  اما شستشوي اصلی غالبا بعد از پوست گیري و تمیـز کـردن      

ال در عملیات پوست گیري به کـار        باقیمانده پوست و موادي نظیر محلولهاي قلیایی یا آب نمک که احتما           

) شستشن محصول مخصوصا بعد از غیر فعال کردن آنزیمها یا بالنچینـگ          . انجام می شود  ) ه می شوند  درب

ل موجـود در محـصول را کـه در عطـر و طعـم و ارزش      می تواند مقدار قابل توجهی از ترکیبات قابـل حـ     

 مرحلـه  بالنچینـگ به همین دلیل و همچنین به دالیل اقتصادي نباید بعـد از  . غذایی آن موثرند تلف کند 

  .شستن بیش از حد الزم طوالنی بشود

  

  جداسازي قسمتهاي زاید

 غـالف، پوسـته،  : بـارت انـد از   جدا شوند ع  باید از آنها   هایند میوه   قسمتهایی که معموال به هنگام فرآ     

و به طور کلـی قـسمتهاي نامناسـب یـا     ) آناناس(، مغز )انواع میوه ها( پوست   ،تخمدان،  هسته،  دم یا ساقه  

 ولـی امـروزه ماشـین آالت گونـاگونی     .دوت انجام می شس با دممکن است اکثر عملیات فوق     .صدمه دیده 

 این عملیـات بـه   ،ذایی تبدیل یا فرآوري مواد غخانه هاي پیشرفته در کار.براي این کار در دسترس هست   



البته نوع کار ایـن دسـتگاهها بـستگی بـه نـوع محـصول             . طور وسیعی به صورت مکانیکی انجام می شود       

  .مورد عمل دارد

 دم یا ساقه و قطعات دیگر متصل به میوه ممکن اسـت بـا دسـت     ):ساقه گیري(جدا کردن ساقه  

ین دستگاه متشکل از غلتکهاي الستیکی اسـت کـه بـه طـور مایـل و      ا. یا دستگاههاي مکانیکی جدا شود 

محصول در حالی که به طرف پـائین در  . جفت نصب شده اند و گردش آنها در جهت عکس یکدیگر است     

دسـتگاه دیگـري کـه بـراي     . حرکت است ساقه ها و زوائدش با ایـن غلتکهـا کـشیده و جـدا مـی گـردد                  

ه دوار مـی باشـد کـه در سـطح     رار می گیـرد بـه صـورت اسـتوان     مورد استفاده قمحصوالتی نظیر گیالس 

ن محفظه هاي متعدد به اندازه گیالس ساخته شده است دانه هاي گـیالس در حـین چـرخش              خارجی آ 

سـپس بـا چـرخش    . استوانه طوري در محفظه قرار می گیرند که دم آنها به طرف خارج قـرار مـی گیـرد          

  . عبور می کنند برس مزبور دم گیالس را جدا می کند دانه ها از زیر یک برس سرتاسري،استوانه

و تخمـدان گیـري میـوه     جدا کردن هسته میوه هاي آلـویی  :جدا کردن تخمدان، و هسته گیري     

دو  هلو مخصوصا هلوي هسته چسبیده بعد از        . هاي سیبی، ممکن است با دست یا با ماشین صورت گیرد          

.  براي این کار انواع مختلـف ماشـینها موجـود اسـت    .دتگاه مکانیکی هسته گیري می شو    سدنیم شدن، با    

  . این عمل امروزه در مورد زردالو نیز رایج است

ماشینهایی که جدا کردن تخمدان و پوست گیري سیب را به طور همزمان انجام مـی دهنـد امـروزه          

 ولـی غالبـا در   مریکا در مورد گالبی نیز انجام می شود       تند این کار در آ    به طور گسترده مورد استفاده هس     

 پوست سخت آناناس و مغز وسـط آن را         .جاهاي دیگر جدا کردن تخمدان گالبی با دست انجام می گیرد          

 ولی هر یک از این دسـتگاهها فقـط مـی توانـد میـوه هـایی را            .با دستگاهی به نام جیناکا جدا می سازند       

ناناس با اندازه هـاي مختلـف   گیري آبنابراین براي پوست و مغز  . بپذیرد که از لحاظ اندازه یکنواخت باشند      

  .چندین واحد از این ماشینها الزم خواهد بود



  پوست گیري

امـروزه پوسـت گیـري مکـانیکی        .  پوست گیري از آنها ضـرورري خواهـد بـود           فرآوري میوه ها،   يبرا

  .نسبت به پوست گیري دستی سریعتر وکم هزینه تر است و به طور وسیعی رواج دارد

پوست گیري سیب و گالبی به کمک تیغه هاي مکانیکی که در دستگاههاي هـسته           جداکردن تخمدان و    

چنانچه با استفاده از راههایی که در زیر توضیح داده می شود ابتـدا         . گیري نصب شده اند انجام می گیرد      

ب داغ یا بخار بـراي مـدت     آ.  گیري سایشی بسیار آسان می شود      پوست را نرم یا نسبتا آزاد کنند، پوست       

این عمل در مورد هلو بـسیار مـوثر   . پوست را به اندازه کافی نرم و آزاد می کند  )  دقیقه 3 تا   5/0(اهی  کوت

ه در آن   ممکن است از دستگاههاي پوست گیر بخاري کـ        ) نظیر سیب (است در مورد پوستهاي سخت تر       

قـرار  ) kg/cm27(معرض بخار با فشار هفت کیلوگرم بر سـانتیمتر مربـع    رمحصول براي مدت کوتاهی د    

سـانی بـا   ل به اندازه کافی متالشی شده بـه آ   با کاهش ناگهانی فشار پوست محصو     . می گیرد استفاده کرد   

  .دست یا افشاندن آب جدا می شود

محلولهاي قلیـایی  . به عالوه می توان پوست محصول را با استفاده از مواد شیمیایی متعددي نرم کرد       

. سته چسبیده به طور وسیعی مورد استفاده قرار مـی گیرنـد           براي پوست گیري هلوهاي ه    ) سود سوزآور (

 ثانیـه بـه قـسمت خـارجی هلـوي      60 تا 30 درصد به مدت  5/2 تا   1معموال محلول قلیایی داغ با غلظت       

غوطـه ور کـردن در    .کـرد ب می توان پوسـت آن را جـدا   ه افشانده می شود سپس با پاشیدن آ   نصف شد 

 محلولهاي غلیظ یـا     . ولی بخشی از سطح بریده شده از دست می رود          .اثر مشابهی دارد   زمحلول قلیایی نی  

رقیقتر را می توان به مدت کمتر یا زیادتر و به طرق متفاوت بسته به سفتی و عمق پوسـت بـراي پوسـت      

ممکن اسـت بـه   .  از جمله زردالو، آلو، مرکبات و میوه هاي سیبی مورد استفاده قرار داد       یگیري محصوالت 

ایـن  . سوزآور از محلول اشباع جوشان نمک که ارزانتر و بی خطرتر است اسـتفاده کـرد  جاي محلول سود    

  .روش مخصوصا براي پوست گیري گالبی مفید می باشد

  



  تمیز کردن تکمیلی

 امـا بـه علـت متغیـر     ، همه مراحل به صورت مکانیکی می تواند انجام گیرد فرآوري میوه جات  در     

 کم و بیش احتیاج هست که با دست عملیات تمیز کـردن  ،اده خام سایر مشخصات م  و بودن شکل، اندازه  

پوست گیري مکانیکی یا به طور کلی جدا کردن مکـانیکی قـسمتهاي زایـد    . تکمیلی روي آنها انجام شود    

نظیر پوست، چشم، و غیره صد در صد کامل انجام نمی شود به عـالوه قـسمتهاي صـدمه دیـده میـوه را              

 ممکن است قسمتی از محصول به علت نامظنم بودن شکل و انـدازه         .دا کرد نمی توان به طور مکانیکی ج     

 بـا بـه کـارگیري نیـروي افـراد بـا            در این صورت باید   . جهت عبور از دستگاههاي مکانیکی نامناسب باشد      

معموال این عملیـات بـا دسـت و بـه طـور مـداوم در          . تجربه عملیات تکمیلی را با بازدهی کافی انجام داد        

نوار انتقـال دهنـده از طـول بـه     . صول روي نوارهاي انتقال دهنده در حرکت است ادامه دارد  حالی که مح  

قسمتهاي مجزا تقسیم می شود تا از مخلوط شدن محصول تمیز شده با محصول تمیز نـشده جلـوگیري              

س تقر شده اند کـه پـ  سبه طور کلی افرادي که به این کار می پردازد به فاصله و در دو طرف نوار م                . شود

  .از کنترل و تمیز کردن قسمتهاي زاید محصول را در قسمت مرکزي نوار می ریزند

  

  تبدیل محصول به قطعات کوچک

 خـالل کـردن و غیـره از        ، قطعه قطعه کـردن    ،بریدن محصول به قطعات کوچک مانند دو نیم کردن        

ه شـده باشـند     هیـ  که از قطعات یکنواخت و منظم ت       محصوالتی. فرآوري میوه جات است   عملیات معمولی   

بـه هنگـام خـشک کـردن     .  هـستند تر خـوردن مناسـب   مصرف کننده دارند و براييظاهري پسندیده برا 

محصول و براي سهولت تبخیر و یکنواخـت شـدن قطعـات مزبـور تبـدیل محـصول بـه قطعـات کوچـک           

  .ضروري خواهد بود



 متعـددي بـراي   قطعه قطعه کردن محصول کم و بیش به طور مکانیکی انجام می شود و ماشـینهاي           

 در طراحـی شـده انـد و بعـضی دیگـر کـارب      این کار موجود است که بعضی از آنها براي محـصول خاصـی        

  .همگانی تري دارند

  

  ) بالنچینگ(غیرفعال کردن آنزیمها 

 از ایـن   هدف . بالنچینگ عبارت است از حرارت دادن محصول با آب داغ یا بخار آب در زمانی کوتاه               

 بالنچینـگ بـراي نـرم کـردن پوسـت      هراجع بـ .  مختلف تا اندازه اي متفاوت است کار در مورد محصوالت   

 افزون بر آنچه گفته شد بالنچینگ فواید دیگري نیـز دارد کـه در زیـر                . مطلب کوتاهی به میان آمد     "قبال

  .به طور خالصه به آنها اشاره می شود

یکروارگانیـسمهاي موجـود در    بالنچینگ به تمیز شدن محصول کمک می کند و مخصوصا از تـراکم م  -1

  .سطح محصول می کاهد

 گازهاي بین یاخته اي را خارج می کند که در نتیجه از ایجـاد فـشار زیـاد در حـین فراینـد حرارتـی                     -2

  .جلوگیري می شود در بعضی حاالت ظاهر محصول را نیز بهبود می بخشد

 کـه در ایـن صـورت مقـدار      بافت را نرم می کند و سبب می شود حجم محصول اندکی کـاهش یابـد            -3

  .زیادتري محصول در یک بسته جا می گیرد

تغییـر رنـگ   .  سیستمهاي آنزیمی را که باعث تخریب کیفیت محصول می شـوند غیرفعـال مـی کنـد             -4

ازهاي فعال هستند، متوقف کرده از واکنـشهاي متعـدد        ا که محتوي فنول اکسید    محصوالتی نظیر سیب ر   

اند در خالل فرایند خشک کردن و بعد از آن اتفاق افتد، جلـوگیري مـی     آنزیمی نامطلوب دیگر که می تو     

  .کند

در حقیقت غیرفعال کردن آنزیم پروکسیداز معیاري است جهـت مـوثر واقـع شـدن بالنچینـگ در مـورد             

  .محصوالتی که براي انجماد آماده می شوند



فیـل بـه    ورت تبدیل کل  عملیاهمچنین این   . ت به تثبیت رنگ محصول کمک کند       بالنچینگ ممکن اس   -5

  .کاهش می دهد) در بعضی از محصوالت(فئوفتین را  

 بالنچینگ کیفیت و قابلیت محصول خشک شده را جهت بازگردانی آن به حالت اولیه نـسبتاٌ محفـوظ       -6

  .نگه داشته اثر مفیدي نیز روي بافت محصول باقی می گذارد

که اثـر مهمـی روي رنـگ و وضـعیت عمـومی       (pH بالنچینگ می تواند به عنوان عامل کنترل کننده  -7

  .عمل کند) محصول در حین خشک شدن دارد

ل سـولفور  شیمیایی دیگر را نیز بـه کـار بـرد، مثـ     عملیات   سرانجام اینکه همراه با بالنچینگ می توان         -8

اکثر سبزیهاي خشک شده استفاده می شود و نمکهاي کلسیم که به منظـور    يدیوکسید که براي نگهدار   

  .یند پخت به کار گرفته می شوندها نسبت به متالشی شدن در حین فرآ حساسیت بافتکاهش

یند محصوالت از جملـه در  چینگ مهمترین مرحله در عملیات فرآبدین ترتیب می توان گفت که بالن   

 فـرآوري میوه هایی که مستعد تغییر رنگ آنزیمی هستند معمـوال قبـل از      . میوه جات است  خشک کردن   

براي میوه هـایی کـه ایـن خاصـیت را ندارنـد بالنچینـگ الزم نیـست                  . النچینگ را بگذرانند  بباید مرحله   

 بـسته بنـدي، و   ، پـر کـردن  ،اگرچه این کار می تواند مراحل دیگر نظیر پوست گیري قطعه قطعه کـردن    

  .غیره را در مورد آنها آسانتر کند

.  روشها معایـب و محاسـنی دارد  ز اینبا آب و با بخار هر یک ا    : بالنچینگ به دو طریق انجام می شود      

 خروج مقداري از مواد تشکیل دهنده قابل حل در آب که در عطر و طعـم     ،مثال در بالنچینگ با آب     يبرا

ایـن چنـین   . اجتناب ناپذیر است) Cباالخص ویتامین (محصول موثرند نظیر ویتامینهاي قابل حل در آب      

ب اتـالف  بالچینگ با بخـار سـب  . شودل خشک شده فی می تواند تا حدي سبب کاهش کیفیت محصو     اتال

کمتري از مواد قابل حل در آب می شود ولی زمان طوالنیتري جهت غیرفعال کردن سیستمهاي آنزیمـی   

ستفاده از مواد شیمیایی ضروري باشد بالنچینـگ خـالی از اشـکال            ا همچنین در این روش اگر    . الزم دارد 

  .نخواهد بود



ی از یک منبع استوانه اي افقی سرباز یا سربسته تـشکیل شـده اسـت               باکثر دستگاههاي بالنچینگ آ   

محصول با حرکت نقاله حلزونـی بـه        . می ریزند ) الزمو در بعضی موارد مواد شیمیایی       (که در آن آب داغ      

 آب یا محلول موجود با تزریق مستقیم بخار آب گرم می شود و معموال دمـاي آن بـه        .جلو رانده می شود   

زمان بالنچینگ با تغییر سرعت نقاله حلزونی قابل تنظـیم و معمـوال        .  سانتیگراد می رسد    درجه 99 تا   88

آن قـسمت از  .  دقیقه متغیر است که بستگی بـه نـوع محـصول و هـدف از بالنچینـگ دارد               5 تا   5/1بین  

ب همچنـین آ . زنگ نزن ساخته شـده باشـد     دستگاه بالنچینگ که با محلول در تماس است باید از فوالد            

آب بـا   زیرا نمکهـاي کلـسیم موجـود در    مناسب نیست،آب سخت . رد استفاده باید تمیز و سبک باشد      مو

ب مورد اسـتفاده در   بهتر است آ.ی محصول ترکیب می شود و بافت محصول را سفت می کند           مواد پکتین 

رنـگ   محتوي مقدار معینی سولفیت باشد تا به تثبیـت    ،  که قرار است خشک شوند    میوه هایی   بالنچینگ  

  . آن کمک کند

در بالنچینگ با بخار محصول به کمک نقاله تسمه اي یا حلزونی از داخل اتاقک محتوي بخـار عبـور                 

داده می شود در اینجا نیز زمان بالنچینگ مانند روش قبل بسته به نـوع محـصول متغیـر اسـت چنانچـه             

 محتوي ماده شـیمیایی قبـل یـا         استفاده از مواد شیمیایی براي محصول مورد نظر الزم باشد باید محلول           

  .بعد از عبور محصول از اتاقک یا در حین عبور از ان از روي محصول افشانده شود

از روشهاي متعدد دیگري که به صورت آزمایشی یا به طور محدود در صنعت به کار گرفته شده انـد              

 با استفاده از حـرارت      ، بالنچینگ )در صنعت کنسروسازي   ( می توان بالنچینگ در قوطی قبل از سربندي       

اما هیچ یک از ایـن روشـها   . را نام برد  ) مادون قرمز (دي الکتریک، و بالنچینگ با استفاده از پرتو فروسرخ          

  .ب یا بخار برتري الزم را نداردن با روشهاي متداول بالنچینگ با آبراي جایگزین شد

تـسهیل حمـل و نقـل و     مـی شـوند بـراي        ه منظور انجماد و خشک کردن فـرآوري       محصوالتی که ب  

ریـان  ج باید بالفاصله بعد از بالنچینگ سرد شوند این عمل معموال با  ،جلوگیري از پختن بیش از حد آنها      

  .سریع هواي سرد انجام می شود



  

  خشک کردن

در ادامه به توضیح این روشـها و ذکـر مـوارد        . روشهاي متفاوتی براي خشک کردن میوه جات وجود دارد        

  . مزایاي هر کدام پرداخته میشودکاربرد و معایب و

  

  

  خشک کردن در آفتاب

تـر   بشر نیز بـه منظـور طـوالنی   . ، در خالل رسیدن به طور طبیعی خشک می شوند      بعضی از میوه ها   

فتـاب  آنهـا را بـا قـراردادن در برابـر نـور آ     ) بزیهاباالخص میوه ها و سـ    (کردن مدت نگهداري مواد غذایی      

معموالٌ بسته به نوع آنهـا و منطقـه تولیدشـان گـاهی در همـان                محصوالت خشک شده    . خشک می کند  

لی بعضی از میوه هاي خشک شده با آفتاب در ردیف اقالم مهـم و رایـج    و. محل با اهمیت تلقی می شوند     

  . هستند که به طور مداوم در مقیاسی قابل توجه تولید می شوندتجاري

 فقط در مناطقی امکـان پـذیر اسـت کـه     جارياده از نور آفتاب در مقیاس تخشک کردن میوه با استف 

 يمناطق مهم و مناسـب بـرا  . دارند) در خالل یا متعاقب برداشت(هواي گرم و نسبتاٌ خشک و بدون باران  

 کـشورهاي خاورمیانـه و   ، دریـاي مدیترانـه  رهاي حاشیه  کشو ،)مریکادر آ (؛ کالیفرنیا   این صنعت در جهان   

در ایـران نیـز     . نقاط این کار به مقیاس کمتـري انجـام مـی گیـرد            در سایر   . قسمتهایی از استرالیا هستند   

  .ب دارند رایج است مناطقی که شرایط آب و هوایی مناسرخشک کردن میوه در آفتاب د

 از ایـن رو خـشک کـردن محـصوالت در آفتـاب      . نیـست ی احتیـاج  به دستگاههاي خاص در این روش  

ولی این روش در مقایسه با خشک کـردن  . یی است روش براي نگهداري طوالنی مدت مواد غذا       نارزانترنی

 احتیاج به کارگر بیشتر و فضاي وسیعتر دارد و چون محصول به زمان طـوالنیتري بـراي   ،به روش صنعتی 



 لذا مقـدار محـصول کمتـري عایـد     ، کاهش قند بر اثر تنفس و تخمیر بیشتر است       ،خشک شدن نیاز دارد   

ن و آلودگی با خاك و مـواد دیگـر همـراه بـا وزش بـاد مـوارد       هجوم حشرات، فساد بر اثر بارا    . خواهد شد 

  .دیگري هستند که مزیت این روش را کاهش می دهند

  

  خشک کردن صنعتی با استفاده از هواي داغ

خشک کردن صنعتی به کلیه روشهاي خشک کردن اطالق می گـردد کـه در شـرایط کنتـرل شـده                  

کنتـرل شـرایط کـه در ایـن روش     . صول جدا می شودغیره آب از مح گرما، رطوبت، سرعت جریان هوا، و  

مصنوعی به نحو مطلوب میسر است به کاهش زمان خشک کردن می انجامد و در بعضی مـوارد تغییـرات       

  .نامطلوب در محصول نیز کاهش می یابد که در نتیجه تولید محصول مرغوبتري ممکن خواهد شد

ایش سـرعت و بهبـود روشـهاي خـشک     گسترش و توسعه خشک کردن صنعتی میوه ها افـز      از  هدف  

 به محـصوالتی مـی شـود کـه امکـان         رن صورت این روش به طور عمده منحص       در ای . کردن پیشین است  

 مـاده سـاز ي  بنابراین عملیـات آ . میسر بوده استنها در روشهاي سنتی با امکانات طبیعت     خشک کردن آ  

  .  شرح داده شد همان عملیاتی است که قبالمیوه ها به منظور خشک کردن صنعتی،

خـشک کـن صـورت مـی      قفـسه  یـا خشک کردن صنعتی معموال با جریان سریع هواي داغ در تونل           

بـراي بـه جریـان در    . مورد سیب هنوز در برج یا کوره هاي خشک کن انجام می شود       راین عمل د  . گیرد

ر این صـورت  د در غیفن نیز استفاده شو آوردن هواي داغ در برج یا کوره هاي خشک کن ممکن است از              

 بـستگی  ،جریان هوا به عمل طبیعی جابه جایی از منبع حرارتی کـه در قـسمت تحتـانی بـرج قـرار دارد               

ه هـاي  رو مـورد کـ  رد(صول که به صـورت الیـه روي کـف مـشبک         هواي داغ از میان مح      .خواهد داشت 

ول را   محـص  ،گسترده شده عبور کرده   ) در مورد برجهاي خشک کن    (هاي مشبک   کیا در تشت  ) خشک کن 

  .خشک می کند



درجـه سـانتیگراد    82 تا 62دما در اطراف محصول در قسمتهاي تحتانی این نوع خشک کنها نزدیک       

در کوره هاي خشک کن محصول بـه صـورت الیـه هـاي     .  ساعت است12 تا 7و زمان خشک کردن بین    

دن یکنواخـت   به همین دلیل باید گاهی به هم زده شود تـا خـشک شـ         ،ضخیم روي هم انباشته شده اند     

 در مورد برجهاي خشک کن تشتکهاي محصول از باال به طرف پائین در حرکـت هـستند محـصول          .باشد

  .خشک از پائین برج خارج و از باال محصول تازه وارد می گردد

ترین روشهاي خکش کردن صنعتی میوه هاست محـصول بـه صـورت    یجدر تونلهاي خشک کن که را   

. به صورت چندتایی در واگنهاي مخصوصی قرا ردارند گسترده می شـود    الیه هاي نازك در سینیهایی که       

. ه کمک بادبزنهاي قوي هواي داغ در آن جریان دارد عبور می کننـد بواگنها از میان یک یا چند تونل که      

منبع گرما براي گرم کردن هوا ممکن است سوخت مستقیم گاز یا نفت یا لوله هاي محتوي بخـار آب یـا          

استفاده از مقاومتهـاي الکتریکـی بـراي تولیـد گرمـا نـسبتا پـر           .  مقاومت الکتریکی باشد   گرماي حاصل از  

هـت حرکـت   جریـان هـوا در کانـال ممکـن اسـت در ج     . هزینه است و کمتر مورد استفاده قرار می گیرد       

در بعضی موارد ممکن است از هـر دو        . باشد) جریان غیرهمجهت ( به عکس    ایو  ) جریان همجهت (واگنها  

 جریان همجهت کار می کند، به طـوري کـه      بادر این مورد در مرحله اول سیستم        . استفاده شود سیستم  

مرحله دوم سیـستم غیرهمجهـت بـه کـار      در ابتدا محصول پر رطوبت با هواي داغ برخورد می کند و در          

این عمل از برخـورد محـصول نیمـه مرطـوب کـه در      . گرفته می شود که عمل نهایی خشک کردن است       

. شود جلوگیري می کنـد  باال مستعد قهوه اي شدن است با هواي داغ که از انتهاي تونل وارد می          دماهاي

دماي نهایی یا حـداکثر  . فاده از دماهاي باالتر را براي خشک کردن محصول میسر می سازد   این روش است  

اسـر تونـل   رایط دیگـر در سرت شـ براي میوه ها در تونلهاي با جریان غیرهمجهت بسته به نوع محـصول و        

سـرعت خـشک شـدن      رطوبـت هـوا مـسلماٌ در        . متغیر باشد درجه سانتیگراد    77 تا   66ممکن است بین    

ن را می توان با مخلوط کردن نسبت معینی از هواي در حـال گـردش بـا هـواي          محصول موثر است که آ    



کن اسـت   مم) براي آلو ( ساعت   36و  ) براي سیب ( ساعت   8 تا   5زمان خشک کردن بین     . تازه کنترل کرد  

  . درصد متغیر است23 تا 12رطوبت نهایی محصول خشک شده، بسته به نوع محصول بین . متغیر باشد

  

  خشک کردن تصعیدي

 یـخ محـصول در دمـاي زیـر نقطـه      دخشک کردن محصول به صورت تصعیدي عبارت اسـت از تـصعی   

اري تعداد زیـادي   در سالهاي اخیر خشک کردن تصعیدي به صورت روشی موفقیت آمیز در نگهد       .انجماد

  از محصوالت و مواد غذایی ابداع گردیده است

کیفیت محصوالت خشک شده با روش تصعیدي عالی است و قابلیت بـازگردانی آنهـا بـه حالـت اولیـه                  

 ولی اسفنجی بودن این محصوالت      .نسبت به محصوالت خشک شده با روشهاي دیگر بسیار سریعتر است          

د  با این حال این روش نگهداري به علت در برداشـتن هزینـه زیـا   .دهدفساد اکسایشی آنها را افزایش می       

ت در  اصـالحا . یند چندان اقتصادي به نظر نمی رسد      نیاز و طوالنی بودن فرآ    ي تهیه دستگاههاي مورد     برا

ه یند باعث شده است که اکنون زمان خشک کردن محـصوالت از ایـن را  طراحی دستگاهها و روشهاي فرآ 

  . در روشهاي دیگر خشک کردن نظیر استفاده از هواي داغ باشدمان مورد نیازکمی طوالنیتر از ز

هاي یخ موجود در محـصول از حالـت     راساس خشک کردن تصعیدي ایجاد شرایط خاصی است که بلو         

درجه سانیتگراد و فـشار   ر چون صفیآب در شرایط. ع در آید تصعید شودانجماد بدون اینکه به حالت مای  

 این نقطه به نـام نقطـه سـه    .ید، یا بخار درآ جامد، می تواند به یکی از سه صورت مایع       میلیمتر جیوه  6/4

نظـر باشـد،      حال چنانچه تبدیل مولکولهـاي آب از حالـت جامـد بـه بخـار مـورد                 .گانه شناخته می شود   

 میلیمتر جیوه اسـت تـا امکـان     6/4. مشاهده می شود که حداکثر فشاري که می تواند وجود داشته باشد           

  .جام چنین عملی موجود باشدان



تـا  ( خشک کنهاي قفسه اي مسدودي الزم است که بتوان خال کامال کـافی             ،براي استفاده از این روش    

را در آن تولید کرد و نیز وسـیله اي بـراي تولیـد حـرارت ضـروري                  )  میلیمتر جیوه یا پایینتر    5/0نزدیک  

  .ا تامین کرداست که بتوان گرماي نهان آب از حالت انجماد به بخار ر

نهـا  رما از طریق مجـاري متعـددي کـه در آ       بعضی از این قفسه ها داراي صفحات متعددي هستند و گ          

تعبیه شده اند تامین می گردد و محصول منجمد شده به صورت الیـه بـین صـفحات قـرار مـی گیـرد و                     

ز گرمـاي   خشک می شود روش دیگر یکه در حال حاضر به صورت آزمایشی تحت بررسی است استفاده ا                

روش جدیـد  . دي الکتریکی است که در این صورت گرما به صورت اشعه از باال به محصول داده می شـود   

ی مورد بررسی است به کارگیري خـشک کنهـاي اسـتوانه اي دو جـداره       شدیگري که نیز به صورت آزمای     

شـدن بـا   در این روش محصول منجمد شده در استوانه مرکزي قرار می گیـرد و در حـین خـشک          . است

حرکت دورانی استوانه به هم زده می شود در جداره خارجی استوانه بخـار جریـان دارد و حـرارت مـورد                     

  لزوم را تامین می کند

  تا به حال خشک کردن میوه هاي منجمد شده توسعه چندانی پیدا نکرده و جاي بحث اسـت کـه آیـا                 

  .ود یا نهاین روش با روشهاي رایج دیگر خشک کردن قابل رقابت خواهد ب

  

  

   خشک کن خورشیدي 

 براي تامین انرژي خشک کردن از منابع مختلفی از جمله انرژي فسیلی و خورشیدي استفاده

نظر به اهمیت استفاده از مواد فسیلی در تولید فرآورده هاي نفتی و پتروشیمی با ارزش افزوده . شودمی

اده از مواد فسیلی براي تامین انرژي معقوالنه زیاد و آلوده کردن محیط زیست در اثر سوزاندن آنها، استف

از طرف دیگر این منابع به علت محدود بودن نمی توانند بعنوان منابعی مطمئن براي . بنظر نمی رسد



لذا طبیعی است که این امر سبب شود که انسان بدنبال یافتن منابع جدید . آینده بشر بحساب آیند

ه اخیر خشک کردن در هواي آزاد بدلیل نیاز به فضاي وسیعتر، در چند ده. انرژي، تالش مضاعف نماید

احتمال کاهش کیفیت، آلودگی ناشی از هوا، حمله پرندگان، حشرات و مشکل کنترل فرآیند خشک 

  . کردن، تدریجاً محدودتر شده است

 انرژي خورشیدي. وسیعی نیازمند آن خواهد بود اما بدلیل مزایاي انرژي خورشیدي، بشر در سطح 

بوده و می تواند نیازهاي جهانی را براي توسعه  فراوان و بی ضرر براي محیط زیست رایگان، تجدیدپذیر،

ز رطوبت کم و کشور ایران نیز با توجه به باال بودن روزهاي آفتابی در سال و نی در. پایدار تامین نماید

یگزین مناسبی براي بسیاري از نقاط بنظر می رسد که انرژي خورشیدي جاپایین بودن ارتفاع 

  . سوختهاي فسیلی و هسته اي باشد

 کیلو 9600 کالري بر سانتی متر مربع یعنی معادل 2مقدار انرژي دریافتی از خورشید در هر دقیقه 

این میزان انرژي در مقایسه با مواد نفتی یا میانگین انرژي . کالري بر متر مربع در هر روز می باشد

اما پایین بودن .  لیتر  که رقم قابل توجه اي می باشد1/1 لیتر،معادل  کیلو کالري در8700حرارتی 

شدت تابش انرژي خورشیدي و راندمان حرارتی تجهیزات خورشیدي، باعث شده این تجهیزات از 

یکی از ساده ترین و رایج ترین راههاي استفاده از انرژي خورشیدي . مقبولیت عمومی برخوردار نباشد

تبدیل انرژي خورشیدي به انرژي گرمایی به سادگی و با تجهیزات کم . گرمایی استتبدیل آن به انرژي 

از آنجا که خشک کنها دستگاههایی هستند که به انرژي زیادي نیاز دارند و در سطح . هزینه عملی است

وسیعی براي نگهداري محصوالت کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرند، بنابراین جایگزین کردن انرژي 

ورشیدي بجاي انرژي فسیلی به منظور تامین انرژي گرمایی مورد نیاز، گامی مؤثر در جهت حفظ خ

  . محیط زیست می باشد

اهمیت خشک کنهاي خورشیدي در سطح حهان در حال افزایش است، مخصوصاً در مناطقی که 

 انرژي خشک کنهاي خورشیدي براساس نوع. انرژي خورشیدي فراوان و براحتی در دسترس می باشد



مصرفی و تحهیزات بکار رفته در آن به سه دسته، خشک کنهاي خورشیدي طبیعی، خشک کنهاي 

  . خورشیدي نیمه مصنوعی و خشک کنهاي خورشید کمکی تقسیم می شوند

  

  خشک کنهاي  خورشیدي طبیعی  )   الف

ی گرم شده، در این خشک کنها فقط از انرژي محیطی استفاده می شود و هوا، دراثر جابجائی طبیع

خشک کنهاي خورشیدي طبیعی در جاهایی که منبع انرژي قابل . توسط هواکش جریان می یابد

این خشک کنها در . دسترسی وجود ندارد، جایگزین روشهاي خشک کردن در هواي باز سنتی شده اند

اران، گرد مقایسه با روشها ي سنتی بعلت داشتن حصار از ضایعات و خسارات وارده به محصول در اثر ب

و غبار، حشرات، پرندگان، حیوانات و آلودگی از طریق هوا جلوگیري کرده و باعث بهبود کیفیت 

. خشک کنهاي کابینی ساده ترین و ارزانترین نوع خشک کنهاي خورشیدي هستند. محصوالت میشوند

 کم ر مقادیر، سبزیها و ادویه ها دیل میوه هاکه معموالً براي خشک کردن محصوالت کشاورزي از قب

  . شونداستفاده می

این خشک کنها از محفظه اي تشکیل شده اند که سطح جنوبی آنها از مواد شفاف مثل شیشه و فویل 

ظرفیت . پوشیده شده است که همانند یک سقف، محصوالت را از گزند باران و آلودگی حفظ می کند

اگر پوشش آن پلی اتیلن باشد . داین خشک کنها را می توان با افزایش مساحت خشک کن افزایش دا

 درجه سانتی گراد 18 تا 15 درجه سانتی گراد و اگر شیشه اي باشد 8 تا 5دماي داخل خشک کن 

یکی دیگر از روشهاي افزایش ظرفیت خشک کن، بدون افزایش . باالتر از دماي محیط خواهد بود

 هاي نازکی از میوه ها، سبزي ها و الیه. مساحت آن، استفاده از سینی ها یا قفسه هاي چند طبقه است

سطح جنوبی خشک کن شفاف و . غیره جهت خشک شدن روي قفسه هاي مشبک پهن می شوند

بدلیل اینکه روي قسمتی از قفسه ها یا . دیواره هاي عقب و کف آن سیاه رنگ و عایق دار می باشد

ید انرژي مورد نیاز به محفظه سینی هاي پایین تر سایه می افتد، باید یک کلکتور خورشیدي براي تول



جریان هوا از طریق جابجایی طبیعی از میان کلکتور و مواد موجود در قفسه ها . خشک کن متصل شود

اثر ترموسیفونی موثر بر جریان هواي مورد . عبور کرده و هواي مرطوب از دریچه هاي باال خارج می شود

 براي ایجاد اثر هواکش جهت تامین جریان هواي مورد .نیاز را می توان با استفاده از هواکش افزایش داد

  .نیاز، باید ارتفاع خشک کن کافی باشد

  

  خشک کنهاي  خورشیدي نیمه مصنوعی)   ب

این خشک کن ها معموالً داراي کلکتور و فن براي عبور جریان هوا از میان محفظه خشک کن 

. ه مصنوعی بیشتر استفاده می شودبدلیل سادگی و ارزانی، از خشک کن هاي خورشیدي نیم. هستند

این نوع خشک کن ها برا ي خشک کردن موادي استفاده می شوند که به تغییر شرایط خشک کن و 

  . شرایط جوي حساس نیستند

  

  خشک کنهاي  خورشیدي کمکی ) ج

. در این نوع خشک کنها بخش عمده اي از انرژي حرارتی مورد نیاز از خورشید تامین می شود

 کمکی معموالً داراي منبع ذخیره گرمایی و منبع انرژي کمکی می باشند و ياي خورشیدخشک کن ه

در . گیرندنیست مورد استفاده قرار میدر مناطقی که ذخیره انرژي خورشیدي براي خشک کردن کافی 

نتیجه . این نوع خشک کن ها می توان محصولی با کیفیت باالتر و عملکرد اقتصادي بهتر تولید کرد

قات نشان داده است که اگر براي خشک کردن میوه ها از خشک کن خورشیدي با جریان هواي  تحقی

  متر بر ثانیه استفاده شود، زمان خشک شدن در مقایسه با روش طبیعی خشک کردن به 1 – 5/1

نتایج حاصل از خشک کردن محصوالت مختلف کشاورزي در مزارع با استفاده . نصف تقلیل خواهد یافت

 درجه و در روزهاي 16 کن خورشیدي نشان داد حرارت داخل خشک کن در روزهاي ابري از خشک



 درجه سانتی گراد بیشتر از دماي بیرون است، در نتیحه زمان خشک شدن نیز کمتر از 47آفتابی 

طی تحقیق . خشک کردن به روش سنتی بوده و محصوالت تولیدي نیز داراي کیفیت مطلوبتري بودند

کن خورشیدي با جابجایی طبیعی، خشک کن خورشیدي تونلی و خشک کن دیگري از خشک 

خورشیدي قفسه اي جهت تهیه کشمش استفاده شد، نتایج نشان داد در این خشک کن ها زمان 

درضمن از . خشک شدن کاهش و کیفیت کشمش تولیدي بطور قابل مالحظه اي افزایش می یابد

ارش کلی میکروبی محصوالت خشک شده در خشک همچنین شم. صدمات باران نیز جلوگیري میشود

  . کن خورشیدي ده برابر یا بیشتر کاهش داشته است

 

   تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم-4

 از نقاط ضعف فرآیند تولید میوه جات خشک در ایران استفاده از سیستمهاي سنتی و بدون یکی

 به روش آفتابی است که خوشبختانه در سالهاي استفاده صحیح از عملیات آماده سازي و خشک کردن

  .اخیر استفاده از سیستمهاي مکانیکی و صنعتی تا حدودي جایگزین سیستمهاي قبلی شده است

منجر به سهولت یک محلول قلیایی داغ در بخش پوست گیري از عملیات آماده سازي استفاده از 

   . عملیات شده و مزیت این امر کاهش زمان بالنچینگ است

 خـروج مقـداري از      ،بالنچینـگ بـا آب    در بخش غیرفعال کردن آنزیمها، در صورت استفاده از سیستم           

مواد تشکیل دهنده قابل حل در آب که در عطر و طعم محصول موثرند نظیر ویتامینهـاي قابـل حـل در                   

کیفیـت  فی می تواند تا حدي سبب کـاهش  این چنین اتال. اجتناب ناپذیر است  ) Cباالخص ویتامین   (آب  

ب اتالف کمتري از مواد قابل حل در آب مـی شـود ولـی         بالچینگ با بخار سب   . شودمحصول خشک شده    

سـتفاده   اهمچنین در این روش اگر. زمان طوالنیتري جهت غیرفعال کردن سیستمهاي آنزیمی الزم دارد      

  .از مواد شیمیایی ضروري باشد بالنچینگ خالی از اشکال نخواهد بود



ولـی ایـن روش در مقایـسه بـا     .  استموجود روش   نارزانترنیدن استفاده از آفتاب     در مرحله خشک کر   

 احتیاج به کارگر بیشتر و فضاي وسیعتر دارد و چـون محـصول بـه زمـان               ،خشک کردن به روش صنعتی    

 لـذا مقـدار     ، کاهش قنـد بـر اثـر تـنفس و تخمیـر بیـشتر اسـت                ،طوالنیتري براي خشک شدن نیاز دارد     

هجوم حشرات، فساد بر اثر باران و آلودگی با خاك و مواد دیگر همـراه       . خواهد شد محصول کمتري عاید    

  .با وزش باد موارد دیگري هستند که مزیت این روش را کاهش می دهند

 به نحو مطلوب میسر اسـت بـه کـاهش زمـان     در روش خشک کردن صنعتی    کنترل شرایط   از آنجا که    

ات نامطلوب در محـصول نیـز کـاهش مـی یابـد کـه در            خشک کردن می انجامد و در بعضی موارد تغییر        

   .نتیجه تولید محصول مرغوبتري ممکن خواهد شد

استفاده از خشک کن تونلی با جریانهاي ترکیبـی همـسو و غیـر همـسو در فرآینـد مناسـبترین روش                    

 این عمل از برخورد محصول نیمه مرطوب که در دماهاي باال مستعد قهوه اي شدن است بـا هـواي    . است

فاده از دماهـاي بـاالتر را بـراي    ایـن روش اسـت   . شود جلوگیري مـی کنـد     داغ که از انتهاي تونل وارد می        

 که منتهی به تولید محصول خشک شده با کیفیت مطلوب خواهد            خشک کردن محصول میسر می سازد     

  .شد

 بنـدي  در بخش تولید فرآورده هاي غذایی از جمله چیپس میوه جات در ایـران، کیفیـت پـایین بـسته     

چرا که تولید محصولی با بهترین کیفیـت ضـمن رعایـت            . محصوالت از جمله نقاط ضعف موجود میباشد      

آخرین استانداردها، در صورت استفاده از بسته بندي نـامرغوب بـه مقـدار بـسیار زیـادي از بازارپـسندي                     

  .محصول می کاهد

  

  

  

  



   : گذاري ثابت بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي، برآورد حجم سرمایه-5

ظرفیت بهینه تولید براي واحدهاي صنعتی عالوه بر بهره برداري مناسب از سرمایه گذاري انجام شـده،     

از آنجـا کـه احـداث واحـدهاي صـنعتی مـستلزم یـک        . عاملی در جهت حصول سود مناسب خواهد بـود     

ح را غیـرممکن مـی    سرمایه گذاري ثابت اولیه است، لذا انتخاب ظرفیتهاي خیلی پـایین سـود آوري طـر               

 ممکـن  از طرف دیگر انتخاب ظرفیتهاي خیلی باال مستلزم تامین سرمایه اولیـه زیـادي اسـت کـه         .  سازد

  .توجیه منطقی نداشته باشد... است با در نظر گرفتن نیاز بازار، شرایط صاردات و 

 بـازار بـر اسـاس    بنابراین در تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي تولید یکی از عوامل تعیین کننده برررسی          

عامل تعیین کننده دیگر، نوع تجهیـزات و ماشـین   . ظرفیت تولید واحدهاي فعال و در دست احداث است      

از اینرو ظرفیت اقتصادي تولید در این طرح بر اسـاس  . آالت و حجم سرمایه گذاري در این بخش میباشد      

 شـرکتهاي فروشـنده ماشـین      اطالعات جهانی موجود و تطبیق آن با تجربیـات تولیدکننـدگان داخلـی و             

روز مفیـد کـاري در   270 بـا احتـساب   تن در سال  280معادل  ( کیلوگرم در ساعت     130آالت، به میزان    

 الزم به ذکر است در صورت نیاز بازار، امکان بهـره بـرداري           .در نظر گرفته شده است    )  ساعته 8 نوبت   یک

  .از خط تولید تا سه نوبت کاري نیز وجود دارد

  

  

  

  

  

  

  



  لیست و  هزینه تجهیزات و ماشین آالت تولید-5-1

  
  برآورد هزینه تامین ماشین آالت و تجهیزات خط تولید) : 11(جدول

   جمع کل قیمت واحد
 ردیف

  ماشین آالت و  تجهیزات
 

  تعداد
 

  واحد
میلیون  یورو ریال 

 ریال
 یورو

 27،100 0 27100 0 دستگاه 1 ه مواد اولیه مخزن هیدرولیک تخلی-1
 45،200 0 45200 0 دستگاه 1  ماشین شستشو-2

 18،100 0 18100 0 دستگاه 1 کانوایر
سیستم نیمه اتوماتیک پوست کنی و هسته گیـري و      

 برش
 90،400 0 90400 0 دستگاه 1

 8،200 0 8200 0 دستگاه 1 کانوایر انتقال دهنده برشهاي پوست کنده شده
 7،300 0 7300 0 دستگاه 1 کانوایر ضایعات

 12،300 0 12300 0 دستگاه 1 دستگاه برش حلقوي
 27،100 0 27100 0 دستگاه 1 باالبر و ویبراتور

بخش آماده سازي ) الف
 سیب و گالبی و کیوي

 14،500 0 14500 0 دستگاه 1 پانل کنترل
بخش آماده سازي زردآلو و 

 آلو و هلو
 62،700 0 62700 0 دستگاه 1 دستگاه سورت از نوع سیلندري

 32،700 0 10،900 0 دستگاه 3 کانوایر
 124،500 0 124،500 0 دستگاه 1 دستگاه هسته گیر

 27،100 0 27،100 0 دستگاه 1 مجموعه ماشین آالت آماده سازي زردآلو
 24،300 0 24،300 0 دستگاه 1 مجموعه ماشین آالت آماده سازي آلو
 15،600 0 15،600 0 دستگاه 1 مجموعه ماشین آالت آماده سازي هلو

 

 12،700 0 12،700 0 دستگاه 1 پانل کنترل
 29،000 0 29،000 0 دستگاه 1 مخزن نمک بعالوه باالبر

 43،400 0 43،400 0 دستگاه 1 ماشین برش
 21،700 0 21،700 0 دستگاه 1 )ویبراتور(جداکننده 

 29،000 0 29،000 0 دستگاه 1 ک بعالوه الواتورمخزن نم
 63،300 0 63،300 0 دستگاه 1 بالنچر

 36،200 0 36،200 0 دستگاه 1 مخزن غوطه وري نمک و الواتور مربوطه
 21،700 0 21،700 0 دستگاه 1 )ویبراتور(جداکننده 
 18،100 0 18،100 0 دستگاه 1 میز سورت

 10،900 0 10،900 0 دستگاه 1 راي ورود به خشک کنسیستم آماده سازي دستی ب

بخش آماده سازي میوه ها 
 قبل از مرحله خشک کن

 19،900 0 19،900 0 دستگاه 1 پانل کنترل
 238،900 0 238،900 0 دستگاه 1 خشک کن پیوسته سه مرحله اي

 خشک کن 39،800 0 39،800 0 ست 1 اولین مجموعه گاري حمل به خشک کن و سینی ها
 دومین مجموعه گاري حمل به خشک کـن و سـینی      

 ها
 25،000 0 25،000 0 ست 1



 6،000 0 6،000 0 دستگاه 1 قیف محصوالت مجهز به ویبراتور
 7،600 0 7،600 0 دستگاه 1 کانوایر

 45،700 0 45،700 0 دستگاه 1 ترازو با چهار سینی توزین
 بسته بندي

 85،000 0 85،000 0 دستگاه 1 ساپورت پر کن
 13،700 0 13،700 0 مرحله 1 اتصاالت و لوله ها خدمات عمومی

 21،200 0 21،200 0 مرحله 1 اتصاالت الکتریکی و پنوماتیکی 
 55،800 0 55،800 0 دوره 1 نصب و راه اندازي

 34،300 0 34،300 0 سري 1 مجموعه قطعات یدکی
 

ــراي     ــصول ب ــب مح ــایی مناس ــدي و جانم ــسته بن ب
 بارگیري

 16،800 0 16،800 0 مرحله 1

 29،000 0 14،500 0 سري 2 تیغه هاي برش اضافی
 47،000 0 47،000 0 دستگاه coating( 1(ماشین پوشش دهی 

 12،700 0 12،700 0 دستگاه 1 سیستم تنظیم سرعت هوا
 27،100 0 27،100 0 دستگاه 1 سیستم اتوماتیک کنترل هوا

 خدمات انتخابی

 6،200 0 6،200 0 دوره 1 آموزش مکانیکال در سایت

 0 60 0 60000000 سري 1 زات آزمایشگاهتجهی 

 1،554،800 0  مجموع هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 

  )بخش ارزي% 15(هزینه هاي داخلی خرید خارجی 
2915,25  

 
0 

 77،740 149 %)5(سایر هزینه هاي غیر مذکور 

 1،632،540 3،064 جمع کل ارزش ماشین آالت و تجهیزات اصلی 
   ریال  در نظر گرفته شده است12500ي یورو و دالر نرخ برابر

  

   محاسبه مساحت مورد نیاز طرح و هزینه هاي مربوطه-5-2

اختصاص فضاي مناسب و کافی جهت امور تولید و تاسیـسات کارخانـه از نظـر سـهولت در امـر                     

ه هـر یـک از   ابتدا مساحت مربـوط بـ  . تردد کارکنان و جابجایی مواد اولیه و محصوالت حائز اهمیت است          

بخشهاي واحد تولیدي اعم از سالن تولید، انبارها، تاسیسات و تعمیرگاه، آزمایـشگاه، سـاختمانهاي اداري،        

  .رفاهی و خدماتی و در ادامه کل مساحت زمین مورد نیاز و محوطه سازي محاسبه میشوند

  

  

  



  محاسبه مساحت مورد نیاز طرح): 12(جدول

 توضیحات
مساحت باز    

 )متر مربع( 
 مساحت مسقف

 )متر مربع( 
 نام واحد

این مساحت با توجه به ابعاد تجهیزات و در نظر گرفتن 
  بدست آمده است 2ضریب مانور 

 سالن تولید ١٢٠٠ 0

این مساحت با در نظر گرفتن شکل بسته بندي مواد 
 نحوه انبارش، دوره انبارداري و ضریب 990اولیه ورودي، 

  بدست آمده است 2مانور 
 انبار مواد اولیه ٨٤٠ 0

این مساحت با در نظر گرفتن نحوه بسته بندي محصول، 
 بدست 2نحوه انبارش، دوره انبارداري و ضریب مانور 

 آمده است 
 انبار محصول ٣٠٠ 0

تابلو هاي برق، سیستم گرمایش و تجهیزات تصفیه 
 فیزیکی آب فرآیند

 تاسیسات  ٦٠ 0

 عمیرگاهت ٢٠  تعمیرات جزئی و اتفاقی تجهیزات

شامل ساختمانهاي اداري و رفاهی، بهداشتی، سالن 
 غذاخوري و نمازخانه

 اداري و رفاهی ١٥٠ 0

  نگهبانی و سرایداري ٢٠  

 آزمایشگاه ٤٠ 0  

 جمع  ٢٦٣٠ 0 

 ضـرب  5/2براي برآورد مساحت مورد نیاز واحد، جمع مساحت ساختمانها و فضاي بـاز در عـدد           

 اصول و استانداردهاي طراحی کارخانه بـه منظـور تـامین محوطـه سـازي،                این ضریب بر اساس   . میشوند

  .تعیین شده است... راهروها و خیابان کشی و 

معـادل  : پس از محاسبه زمین مورد نیاز، مساحت سایر بخشها به ایـن ترتیـب محاسـبه میـشود                  

داري و تـسطیح  مجموع زیربناي ساختمانها، پارکینگ و خیابان کشی و فـضاي بـاز مـورد نیـاز خـاك بـر                

مـساحت زمـین در     % 40مساحت زمین و براي فـضاي سـبز         % 20براي خیابان کشی و پارکینگ      . میشود

. مساحت دیوارکشی نیز با محاسبه طول دیوارکـشی و ارتفـاع دیـوار بدسـت مـی آیـد      . نظر گرفته میشود 

و سـیمان و بـاالي    متر انجام میشود که یک متر پایین آن از جنس آجـر            2حصارکشی کارخانه به ارتفاع     

  .نتایج این محاسبات در جدول زیر آورده شده است. آن نرده آهنی میباشد



بـر ایـن   . جهت روشنایی محوطه به ازاي هر ده متر طول دیوار یک چراغ پایه بلند در نظر گرفته میـشود             

  . عدد محاسبه شده است37اساس تعداد چراغهاي محوطه 
   سازيبرآورد مساحت بخشهاي محوطه): 13(جدول

 )متر مربع(مساحت  عملیات

 6600 کل مساحت زمین

 3945 خاکبرداري و تسطیح

 1315 خیابان کشی و پارکینگ

 2630 فضاي سبز

 744 دیوار کشی

  هزینه هاي مربوط به زمین، ساختمان و محوطه سازي
  هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازي): 14(جدول

 قیمت کل قیمت واحد
 واحد مقدار  شرح

 دالر میلیون ریال دالر هزارریال

 0 118 0 30 متر مکعب 3،945 خاکبرداري و تسطیح

 0 237 0 180 متر مربع 1،315 خیابان کشی و پارکینگ

 0 132 0 50 متر مربع 2،630 فضاي سبز

 0 186 0 500 متر طول 372 دیوار کشی

 0 5 0 5،000 عدد 1 درب ورودي

 0 37 0 1،000 عدد 37 چراغهاي محوطه

 0 1،920 0 1،600 متر مربع 1،200 سالن تولید مسقف

 0 1،368 0 1،200 متر مربع 1،140 انبارهاي مسقف

 0 48 0 1،200 متر مربع 40 آزمایشگاه

 0 96 0 1،200 متر مربع 80 تاسیسات و تعمیرگاه

 0 375 0 2،500 متر مربع 150 ساختمانهاي اداري

 0 30 0 1،500 متر مربع 20 ...وساختمانهاي رفاهی و سرایداري 

 0 0 0 100 متر مربع 0 سالن تولید غیر مسقف

 0 0 0 100 متر مربع 0 انبارهاي غیر مسقف

 0 4،552 جمع  کل هزینه هاي محوطه سازي و ساختمان

 0 990 0 150 متر مربع ٦،٦٠٠ زمین مورد نیاز

 0 5،542 جمع کل



    هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی-5-3

و قیمتهـاي اسـتعالم شـده بـراي هـر یـک از       ) 9(بر اساس تجهیزات و تاسیسات بر آورد شده در بخـش          

  .برآورد شده است) 15(موارد، سرمایه گذاري مورد نیاز این تاسیسات در جدول

  

  هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی): 15(جدول 

 مقدار واحد عنوان ارزش
 دالر میلیون ریال

 0 290,0 145,0 کیلو وات که سراسريتامین برق از شب

 0 0,0 0,0 کیلو وات )…تابلوها و کابل کشی و نصب و(تاسیسات برق 

 0 5,0 40,0 متر مکعب در روز برق اضطراري توسط دیزل ژنراتور

 0 52,6 40,0 مترمکعب در روز  اینچ4/3انشعاب آب 

 0 100,0 5,3 متر مکعب در ساعت ایجاد تاسیسات الزم جهت تامین آب

 0 15,0 2،630,0 متر مربع )گاز طبیعی(سوخت 

 0 26,0 2،630,0 متر مربع )گازوئیل(سوخت 

 0 120,0 13,0 مترمکعب در روز )مازوت(سوخت 

 0 0,0 0,0 متر مکعب در روز تاسیسات گرمایش ساختمانها

 0 0,0 0,0 مگا ژول بر ساعت تاسیسات سرمایش و تهویه ساختمانها

 0 120,0 2,0 تن در ساعت )رزین تبادل یون(آب فرآیندتصفیه فیزیکی 

 0 64,8 84,0 عدد تصفیه شیمیایی آب

 0 45,0 3,0 متر مکعب در ساعت سیستم چرخش روغن داغ

 0 4,0 1,0 عدد )کپسول آتش نشانی(اطفاء حریق 

 0 5,0 2,0 خط تصفیه پساب

 0 290,0 145,0 کیلو وات باسکول

 0 0,0 0,0  واتکیلو سیستم ارتباط تلفنی

 0 5,0 40,0 متر مکعب در روز استخر براي آب برج خنک کننده

 0 52,6 40,0 مترمکعب در روز استخر براي آب نمک

 0 ٨٤٧,٤ جمع کل ارزش تاسیسات عمومی

  

  



  

    هزینه وسایل حمل و نقل-5-4
  برآورد هزینه وسایل حمل و نقل): 16(جدول

 لبهاي ک  بهاي واحد
 تعداد نوع وسیله

 دالر میلیون ریال  دالر میلیون ریال

 0 120 0 120 1 اتومبیل سواري

 0 200 0 100 2  تنی2وانت 

 0 0 0 0 0 ) تنی10 و 4( کامیون 

 0 0 0 0 0 ) تنی3 و 1(لیفتراك برقی 

 0 210 0 210 1 ) تنی2(لیفتراك گازوئیلی 

 0 0 0 0 0 جرثقیل

 0 0 0 0 0 سایر موارد

 0 530 ه گذاري براي وسایل حمل و نقلجمع کل سرمای

   هزینه لوازم و اثاثیه اداري-5-5

 میلیون ریال به منظور تهیه اثاثیـه و لـوازم اداري در         100با توجه به حجم امور اداري این واحد تولیدي،          

  . نظر گرفته میشود

   هزینه هاي قبل از بهره برداري-6-5
   برداريبرآورد هزینه هاي قبل از بهره):  17(جدول

 مبلغ کل
 شرح

 دالر  میلیون ریال

 0 ٦١ )درصد سرمایه گذاري ثابت0 /2... (هزینه مطالعات مقدماتی تهیه طرح اجرایی و 

 0 ١٨٢ ) درصد سرمایه گذاري ثابت0/6(هزینه تاسیس شرکت و دریافت مجوزهاي مختلف 

 0 ٦٠ هزینه هاي جاري در دوره اجراي طرح

 0 ٠ ) درصد وام بانکی5(یافت تسهیالت بانکیهزینه هاي مربوط به در

 0 ٧٥ هزینه هاي آموزش، راه اندازي و بهره برداري آزمایشی

 0 ١٣ ) درصد اقالم فوق الذکر این جدول3/5(سایر هزینه هاي فبل از بهره برداري

 0 ٣٩١ جمع کل

   
 1،632،540 9،948 ه برداريجمع سرمایه گذاري ثابت  شامل کلیه آیتمها  بجز هزینه هاي قبل از بهر

  . در نظر گرفته شده است12500نرخ برابري یورو و ریال 



   جمع بندي و برآورد سرمایه ثابت-5-7
  جمع بندي و برآورد سرمایه ثابت): 18(جدول

 ارزش کل
 یورو میلیون ریال شرح

 1،632،540 3،064 ماشین آالت و تجهیزات تولید

 0 847 تجهیزات و تاسیسات عمومی

 0 395 وسائط نقلیه

 0 990 زمین

 0 4،552 ساختمان و محوطه سازي

 0 100 اثاثیه و لوازم اداري

 0 0 سرمایه گذاري ثابت غیر مذکور

 0 391 هزینه هاي قبل از بهره برداري

 1،632،540 10،339 جمع کل

  

   : سالیانهمیزان مواد اولیه مصرفی برآورد -6

میوه هاي نارس و خـراب، هـسته و پوسـت، بـراي تولیـد               د اولیه شامل    با در نظر گرفتن ضایعات موا     

حـدود تـن میـوه    13 کیلوگرم در ساعت میوه خشک از نوع سیب، گالبی، کیوي، هلو، زردآلو و آلو ،       130

سـیب و  . البته در مورد هر میوه به طور جداگانـه ایـن درصـد متفـاوت اسـت             . تازه در روز مورد نیاز است     

% 8 درصد وارد سیستم شده و پس از خـشک شـده بـه رطوبـت حـدود              88لیه حدود   گالبی با رطوبت او   

هلـو و  .  درصد تبدیل میـشود 10 درصد وارد و به محصولی با رطوبت 92کیوي با رطوبت حدود    . میرسند

منهـاي کـاهش    .  درصد تبدیل میشوند   10 درصد به محصولی با رطوبت       85زردآلو با رطوبت اولیه حدود      

رطوبت طی فرآیند خشک کـردن، ضـایعات سـیب و گالبـی در اثـر پوسـت گیـري و                  وزن در اثر کاهش     

زمانبنـدي  . جداسازي تخمدان است و ضایعات هلو و زردآلو در اثر پوست گیري و جداسازي  هسته است            

  . برنامه تولید در هر فصل، بسته به مواد اولیه موجود تغییر میکند



  

  برنامه تولید سالیانه

  : است)19(طابق جدولمبرنامه تولید واحد 

   تن چیپس میوه جات280 سالیانهبراي  برنامه تولید ):19(جدول

  ظرفیت سالیانه  واحد  )میوه جات خشک شده (محصول
  قیمت عمده فروشی هر واحد 

  ) ریالمیلیون(

کل ارزش تولید سالیانه بر اساس ظرفیت 

  )میلیون ریال(اسمی 

 7800  120  65  تن   خشکسیب
 8250  150  55 تن  خشکگالبی 
 8750  175  50 تن  خشککیوي 

 7500  150  50 تن   خشکهلو
 34000  850  40 تن  خشکزردآلو 

 1400  70  20 تن  خشکآلو 
  67700    280                                                             جمع

 سـاعته در روز بـه   8 نوبـت کـاري   یـک  روز در سال میباشد که در270تعداد روزهاي کاري در این واحد  

  .فعالیت مشغول میباشد

  

   :هزینه مواد اولیه مصرفی

قیمت هاي مـواد اولیـه بـر    . به تفکیک محاسبه شده استجدول فوق   میزان مواد اولیه مورد نیاز طرح در        

 بـرآورد  )20(جـدول .  تعیین شـده اسـت  مراکز عمده فروشی محصوالت کشاورزي باغی    اساس استعالم از    

  .  مصرفی سالیانه را نشان میدهدهزینه مواد اولیه



   تن چیپس میوه جات280برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی براي تولید سالیانه ) : 20(جدول

  مصرفی اولیه ماده ارزش سالیانه ارزش واحد مصرف سالیانه
 دالر میلیون ریال دالر ریال واحد مقدار  

 0 9،180 0 1،700،000 تن 5400  سیب

 0 5،508 0 1،700،000 تن 3240 گالبی

 0 7،560 0 3،500،000 تن 2160 کیوي

 0 27،648 0 3،200،000 تن 8640 هلو

 0 23،328 0 3،600،000 تن 6480 زردآلو

 0 2،592 0 1،200،000 تن 2160 آلو

 0 225 0 80،000 هزار عدد  2808  گرمی100کیسه هاي آلومینیومی 

 0 101،088 0 1،800،000 عدد 56160 کارتن مقوایی 

        
 0 177،129 جمع ارزش مواد اولیه

  درصد2سایر مواد اولیه غیر مذکور 
  

3،543 0 

 0 180،671 جمع کل ارزش سالیانه مواد اولیه

  

صنایع وابسته به محصوالت کشاورزي در ایران همواره در تامین مواد اولیه خـود دچـار تغییـر و                   

تـامین   یکـی از تحـوالت مـشهود در   . ز دچار تغییر و تحول میشود    موضوع نی  "و طبعا . تحول میشوند 

نوسان در میزان صادرات میوه جات خام است که ایـن  و تکمیلی کشاورزي،   مواد اولیه صنایع تبدیلی     

  .در تامین اقالم عمده و هزینه مواد اولیه موثر است "مسئله مستقیما

   :پیشنهاد منطقه مناسب اجراي طرح -7

افیایی مناسب به منظور احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسی به منـابع         انتخاب منطقه جغر  

تامین مواد اولیه و نزدیک بودن بـه کانونهـاي مـصرف محـصول، از پارامترهـاي مهـم و تاثیرگـذار در راه                      

در مورد این طرح نزدیک بودن واحـد تولیـدي بـه منـابع مـواد      . اندازي یک واحد تولیدي و صنعتی است 

  .بسزایی در سرمایه گذاري خواهد داشتاولیه تاثیر 

بر اساس اطالعات موجود در آمارنامـه هـاي کـشاورزي سـالهاي اخیـر در زمینـه میـزان تولیـد                       

محصوالت باغی شامل انواع میوه جاتی که در این طرح مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد و در نظـر گـرفتن               



 نزدیکی منـابع تـامین مـواد اولیـه اسـتانهاي      ماهیت مواد اولیه مصرفی و اهمیت استقرار واحد تولیدي در 

گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوي، فارس و تهـران بـه        اردبیل،  آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،     

   .عنوان مناطق مناسب پیشنهاد میشوند

استقرار واحد جدید در شهرکهاي صنعتی فعال در این استانها به دلیل دسترسـی بـه امکانـات ارتبـاطی،                 

  .پیشنهاد میشود... تاسیسات زیر بنایی و 

   : وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-8

از . پارامترهاي مختلفی در تعیین تعداد و تخصص نیروي انـسانی واحـد تولیـدي دخالـت دارنـد                 

جمله این عوامل میتوان به سطح تکنولوژي مورد استفاده، تمایل بـه اسـتفاده از سیـستمهاي دسـتی یـا               

تجهیزات و ماشـین آالت پـیش بینـی شـده در            . وماتیک و حدود تخصص و مهارت مورد نیاز اشاره کرد         ات

  .این طرح تمام اتوماتیک میباشند که این مسئله منتهی به کاهش تعداد پرسنل تولیدي خواهد شد

   تعداد نیروي انسانی مورد نیاز طرح): 21(جدول

  )نفر ( تعداد  سمت
  1  مدیر

  2  مهندس
  2  تکنسین

  1  سرپرست آزمایشگاه
  3  کارگر ماهر

  4  سادهکارگر 
  2  تکنسین فنی

  3   و مالیکارمند اداري
  2  انباردار مواد اولیه و محصول

  2  خدمات
  2  راننده

  2  نگهبان و سرایدار
  26  پرسنلتعداد کل 

  



  : بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت و سایر امکانات -9

 بر ماشـین آالت و دسـتگاههاي خـط تولیـد، بـه تجهیـزات و تاسیـسات            در یک واحد تولیدي عالوه    

  . نیز نیاز هست... دیگري نظیر تاسیسات آب، برق، سوخت، آزمایشگاه و

از آنجا که مهمترین و زیربنایی ترین تاسیسات یک واحـد تولیـدي و صـنعتی، تاسیـسات بـرق آن واحـد        

بـرق مـصرفی تجهیـزات خـط تولیـد، روشـنایی       است، به منظور تعیین برق مـصرفی واحـد ابتـدا مقـدار            

محاسـبه میـشوند  سـپس در ادامـه منـابع            ... ساختمانها و محوطه، سیستمهاي سـرمایش و گرمـایش و           

  .تامین و هزینه ها مربوطه ارائه خواهند شد

  محاسبه میزان مصرف برق

د را با توجه بـه  به منظور محاسبه برق مورد نیاز واحد، مصرف برق تجهیزات و ماشین آالت خط تولی         

برق مصرفی در ساختمانها و تاسیسات نیز با توجـه       .  محاسبه میکنیم  "مشخصات فنی استعالم شده دقیقا    

  .به مساحت ساختمانها محاسبه میشود

  برق مصرفی تجهیزات خط تولید)  الف

 در ایـن واحـد بـا   . برق مصرفی تجهیزات خط تولید، بخش عمده اي از برق مورد نیاز کارخانـه اسـت   

توجه به مشخصات تجهیزات در نظر گرفته شده، برق مورد نیاز هـر دسـتگاه اسـتخراج شـده، در تعـداد                     

  .دستگاه ضرب میشود

  .برآورد میشود  کیلووات60بنابراین در این واحد تولیدي کل برق مصرفی خط تولید 

  برق مورد نیاز تاسیسات و تعمیرگاه)  ب

 کیلـووات جهـت   5 بـرآورد میـشود کـه شـامل         KW 5/7 "توان مورد نیاز تاسیسات و تعمیرگاه جمعا      

 کیلووات جهت توزیع، چـرخش سـوخت   5/0چرخش، تصفیه و نگهداري آب مورد نیاز تصفیه فیزیکی، و         

  . و مایعات در تاسیسات گرمایش است



  . کیلووات برآورد میشود2توان مورد نیاز تجهیزات تعمیرگاه نیز 

   و محوطهبرق مورد نیاز روشنایی ساختمانها)  ج

به ازاي هر متـر مربـع سـالن تولیـد و سـایر سـاختمانها از قبیـل اداري و خـدماتی، انبـار و تاسیـسات                

به این ترتیب بـا توجـه بـه مـساحت سـاختمانها و سـالن          .  وات در نظر گرفته میشود     20میانگین مصرف   

کیلـووات بـرآورد    6/52  متر مربع برآورد شده، برق مصرفی جهـت روشـنایی سـاختمانها   2630تولید که 

  .میشود

 "جمعـا ( با توجه به تعداد نوبت کاري و ساعت کارکرد واحد، به ازاي هر چراغ جهـت روشـنایی محوطـه،    

 کیلـووات  بـرق الزم   1/11بنـابراین بـراي روشـنایی محوطـه        .  وات برق مورد نیاز اسـت      300)   چراغ 37

  .است

 درخواست برق به هنگام راه اندازي یـا مواقـع        از مجموع موارد فوق به منظور برآورد بیشترین       % 10مقدار  

  ).ضریب همزمانی(دیگر است 

بـراي تـامین ایـن مقـدار        . خواهد بـود    کیلووات 3/144  بر اساس محاسبات فوق میزان کل برق مصرفی       

کیلوواتی از شبکه سراسري برق درخواست میشود که هزینه هاي اشتراك، کنتـور،  145برق، یک انشعاب   

  .بخش برآورد سرمایه ثابت لحاظ شده استکشی داخلی آن در تابلوها و سیم 

    برآورد برق مصرفی واحد):22(جدول  

 kwبرق مصرفی  توضیحات
 

 نام واحد مصرف کننده

 تجهیزات خط تولید ٦٠,٠ بر اساس بند الف

 تاسیسات و تعمیرگاه ٧,٥ بر اساس بند ب

 روشنایی ساختمانها ٥٢,٦ روشنایی داخل ساختمانها

 روشنایی  محوطه ١١,١ شنایی فضاي بازرو

 سایر موارد غیر مذکور ١٣,١ بیشتر از مقدار مورد نیاز جهت مواقع راه  اندازي و ضروري% 10

 جمع  ١٤٤,٣  

  

  



  محاسبه مصرف برق سالیانه

میزان برق مصرفی کل واحد در طول سال در مورد بخشهاي مختلف مصرف کننده برق، به شکل زیر 

  .مجموع موارد ذیل، میزان برق مصرفی واحد را نشان میدهد. دمحاسبه میشو

  :  مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی از رابطه زیر بدست می آید)الف
  .و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومیحداکثر توان مورد نیاز مجموع دستگاهها * ضریب همزمانی* ساعت مفید کاري در هر نوبت * تعداد نوبت کاري* تعداد روز کاري در سال

سـالنها، انبارهـا و   (  مصارف برق جهت روشنایی و سایر مسایل جانبی در کل سطح زیر بناي  تولیدي          )ب

  :و ساختمانهاي اداري، رفاهی و خدماتی با احتساب ضریب همزمانی به شرح ذیل است) تاسیسات

  .مساحت سالنهاي تولید)* 7/0( ضریب همزمانی*  وات 20* یی در هر نوبت زمان روشنا* تعداد نوبت کاري* تعداد روز کاري در سال

  : برق روشنایی محوطه به صورت زیر محاسبه میشود)ج

  دوازده ساعت*  وات300* تعداد چراغهاي محوطه* کل روزهاي سال

 لذا با توجه به فرمولهاي فوق و مشخصه هاي عملکرد واحد و مـساحت سـاختمانها و محوطـه، کـل بـرق            

بخـش  هزینه خرید برق سالیانه در      .  مگاوات ساعت برآورد میشود    1980مصرفی سالیانه واحد در مجموع      

  .سرمایه گذاري ثابت لحاظ شده است

  

  محاسبه میزان مصرف آب

آب مورد نیاز در این واحد شامل آب مصرفی خط تولید، بهداشتی و آشامیدنی و آبیـاري فـضاي                 

 بـر اسـاس   . لیـد بـه منظـور شستـشوي مـواد اولیـه اسـتفاده میـشود              آب مورد نیاز خط تو    . میباشدسبز  

مـصرف آب  .  متر مکعب در روز خواهد بـود 40 آب مصرفی در این بخش       ،مشخصات تجهیزات خط تولید   

 لیتـر محاسـبه   150آشامیدنی و بهداشتی در این واحد به ازاي تعداد پرسنل و با در نظـر گـرفتن سـرانه          

 لیتـر در  5/1مورد نیاز فضاي سبز و آبیاري محوطه، به ازاي هر متر مربـع  به منظور تامین آب   . شده است 

  .  محاسبه شده است)23(میزان آب مصرفی روزانه واحد مطابق جدول.. روز در نظر گرفته میشود



  )روزانه( میزان آب مصرفی ):23(جدول

  توضیحات  )متر مکعب در روز(میزان آب مصرفی  واحد مصرف کننده
  فرآیند تولید و تاسیسات مربوطه  40  دآب فرآیند تولی

  بهداشتی و آشامیدنی  3  ساختمانها
  آبیاري فضاي سبز  4  محوطه
    47  جمع

  

  

  محاسبه مصرف سوخت

موارد مصرف سوخت در واحدهاي صـنعتی شـامل سـوخت مـصرفی بـه منظـور تـامین بخـار و                   

  . میباشدحرارت مورد نیاز فرآیند، گرمایش ساختمانها و سوخت و سایل حمل و نقل

سوخت مصرفی سیستم گرمایش با توجـه بـه مـساحت فـضاهاي تولیـد و آزمایـشگاه، اداري، و خـدماتی           

بـه ازاي یکـصد متـر مربـع     ) براي آب و هواي معتدل  ( به این ترتیب که به طور متوسط        . محاسبه میشود 

موجـود سـوخت   بنابراین با توجـه بـه مـساحت بناهـاي           .  لیتر گازوئیل در نظر گرفته میشود      25مساحت  

ایـن مقـدار گازوئیـل بـراي تـامین      .  لیتر گازوئیل در هر روز خواهد بـود   5/42مصرفی تاسیسات گرمایش    

بـه منظـور    . انرژي گرمایی فضاهاي اداري، رفاهی و خدماتی با سیستم شوفاژ در نظر گرفتـه شـده اسـت                 

 متـر مربـع، یـک     270اي هـر  بـه از  . تامین انرژي گرمایی سالن تولید از بخاریهاي صنعتی استفاده میشود         

  . دستگاه بخاري مورد نیاز است

  سایر تاسیسات

براي سرمایش سـالن تولیـد   . به منظور تامین سرمایش ساختمانها از کولر آبی استفاده میشود  :  سرمایش

 متر مربع مساحت یک دستگاه کولر آبـی شـش هـزار و و بـراي سـرمایش سـاختمانهاي                  200با ازاي هر    

  . متر مربع یک کولر چهار هزار در نظر گرفته میشود100دماتی به ازاي هر اداري و رفاهی و خ

  .بنابراین جمع تاسیسات مذکور مطابق جدول ذیل میباشد



   تاسیسات مورد نیاز): 24(جدول 

  تعداد  تاسیسات مورد نیاز
  5  بخاري صنعتی

  1  )شوفاژ(سیستم گرمایش مرکزي 
  6  کولر شش هزار
  2  کولر چهار هزار

  4  )فن(ه تهوی

  

به طور متوسط بـه  .  در این واحد از کپسول آتش نشانی جهت اطفاء حریق استفاده میشود        :اطفاء حریق 

 متـر مربـع یـک    45 کیلویی و بـه ازاي هـر    30 متر مربع مساحت یک کپسول آتش نشانی         100ازاي هر   

  . کیلویی در نظر گرفته میشود6کپسول 

  . تنی استفاده میشود10 اولیه از یک باسکول در این طرح به منظور توزین مواد: توزین

به این منظـور از  . جهت صرفه جویی در آب مصرفی فرآیند از یک سیستم تصفیه فیزیکی استفاده میشود    

  . یک سیستم تصفیه رزین تبادل یونی استفاده میشود

 خـط تلفـن   دوتی در این طرح به منظور تامین امکانات ارتباطی و مخابرا     : امکانات ارتباطی و مخابراتی   

  .پیش بینی شده است

  هزینه انواع انرژي مورد نیاز
  برآورد هزینه انواع انرژي):  25(جدول    

 )میلیون ریال(هزینه کل )ریال(بهاي واحد  مصرف سالیانه واحد نوع انرژي مصرفی

 594 300،000 1،980 مگاوات ساعت برق 

 10,8 1،000 10،800 متر مکعب آب خام

 2,3 200 11،500  متر مکعبهزار گاز طبیعی

 0 200،000 0 متر مکعب گازوئیل

 12 1،000 12،000 لیتر بنزین

 0 0 0  متر مکعب )مازوت(نفت سیاه

 619,1    جمع



  

   : وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی-10

در حال حاضر حمایت دولت از طرحهاي اشتغالزا و زودبازده از طریق اعطاي تـسهیالت بـا بهـره       

  .ایین در جهت تاسیس واحدهاي جدید، از جمله حمایتهاي فابل ذکر استپ

اعمال سیاستهاي تشویق صادرات از سوي دولت مانند ایجـاد صـندوق پـشتیبانی ارزي، اعطـاي                 

، معافیت از سپردن تعهد ارزي و پیمان سپاري، پرداخـت جـوایز متناسـب بـا               تسهیالت به صادرکنندگان  

ن سیاستهاي مـستقیم تـشویق صـادرات میتوانـد منجـر بـه توسـعه صـادرات         ارزش افزوده کاالها به عنوا   

  .صادرات و سودآوري قابل توجه طرح باشد

  

   :تحلیل و جمعبندي و پیشنهاد در مورد احداث واحدهاي جدید -11

با توجه به فراوانی مواد اولیه و کیفیت بسیار مطلوب مواد اولیه موجـود در ایـران در مقایـسه بـا                         

امکـان   عدم پیچیدگی تکنولـوژي مـورد نیـاز در فـرآوري،      وها به دلیل شرایط مناسب اقلیمیسایر کشور 

توسعه صادرات، و روابط بین عرضه و تقاضا از طریق تحلیل اصالعات موجود در زمینه واحـدهاي فعـال و         

  .در دست احداث و آمار صادرات و واردات اجراي این طرح منطقی و توجیه پذیر است

تجهیزات خط تولید تاثیر بسزایی در کیفیت محصول نهـایی در ایـن طـرح دارد، و یکـی از                 از آنجا که    

اهداف مهم این طـرح تولیـد بـراي صـادرات اسـت، لـذا اسـتفاده از ماشـین آالت سـاخته شـده توسـط                    

  .شرکتهاي معتبر بین المللی به لحاظ کیفیت قابل قبول آنها در سطح دنیا منطقی به نظر میرسد

هاي تـشویق صـادرات از سـوي دولـت ماننـد ایجـاد صـندوق پـشتیبانی ارزي، اعطـاي          اعمـال سیاسـت  

، معافیت از سپردن تعهد ارزي و پیمان سپاري، پرداخـت جـوایز متناسـب بـا               تسهیالت به صادرکنندگان  

  .ارزش افزوده کاالها به عنوان سیاستهاي مستقیم تشویق صادرات میتواند منجر به توسعه صادرات شود
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