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  مقدمه

است که قبل از  يمطالعات کارشناس,  يمطالعات امکان سنج      
ن مطالعات يدرا. دريگ ياجنام م ياقتصاد يه گذاريسرما يطرح ها ياجرا

يز نالآ و يطرح مورد بررس يو اقتصاد و مايل فين, از نگاه بازار 
 يريم گيتصم يبرا يج حاصل از آن به عنوان مبنائيقرارگرفته و نتا

 .دريگ يه گذاران مورد استفاده قرار ميسرما

گندم و طرح توليد  يمقدمات يگزارش حاضر مطالعات امکان سنج      
مطالعات امکان  ين مطالعات در قالب متدولوژيا. است جو پوست کنده

ابتدا حمصول مورد , فوق يده است و مطابق متدولوژيه گرديهت يسنج
بازار آن  يالزم رو يها يسشده و سپس برر ق معريفيمطالعه به طور دق

د و يتول يدر خصوص چگونگ ادامه مطالعات فين خواهد گرفت و درصورت 
 شده و در يز شناسائين ازيمورد ن يو نرم افزار يامکانات سخت افزار

 ياجرا ياز برايمورد ن يه گذاريو حجم سرما ياقتصاد يت هايظرفت يهنا
ه گذاران ياز آن سرماطرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده 

در جهت  نياز را کسب و حمرتم بتوانند کليه اطالعات موردمندان  عالقه و
. اجنام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسري شفاف اقدام منايند

راستاي توسعه صنعيت  چند کوچک در اميد است اين مطالعات کمکي هر
 .اشدکشورمان ب
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 :معريف حمصول  -١

 .ميباشـد  گندم و جو پوست کندهمورد مطالعه طرح حاضر  التحمصو      
در واقـع   َغالت .دندار رمصارف بسيااز غالت هستند که   يگندم و جو نوع

تک   ياهان علف  يهستند که گ  ) نه ها  يگرام( انيگندم از خانواده   يا گونه 
ک ي  ياهان يغالت گ . دارد يز آهنا، مصرف خوراک   ي ر يها  بوده و دانه   يا لپه 

ان يـ بـه پا  يک فصـل زراعـ  يخود را در  يزندگ ٔچرخه عينيساله هستند، 
 .رسانند يم

ل ي ز و اواييدر فصل پا  ) رگندم، جو و چاودا   (غالت   يريسردس  يها  گونه 
ــت      ــم برداش ــتان ه ــر تابس ــا اواخ ــط ت ــده و در اواس ــت ش ــار کش هب

ز با  ي ن) و ارزن يا برنج،ذرت، ذرت خوشه  (غالت   يريگرمس  يها  گونه .شوند  يم 
ل تابستان کشت و   ي ا اواي در اواخر هبار    ييط آب و هوا يتوجه به شرا   

ستان    خر تاب پا ي ا اواي اوا م    ييل  شت  هم بردا مه   در  .شوند  يز  با  ادا
آشنا  است   يکه در رابطه با موضوع طرح مورد بررس        يف و اصطالحات يتعار 

 :ديشو يم
 : چهخيتار –الف 

که ا      ست  سال ا نه گ ي هزاران  تأم  ين گو هان، در  غذا نيا قش    ي  شر ن ب
اند از   توانسته  ييباستان شناسان جوامع ابتدا     . کنند  يفا م  يا ياتي ح
به دست آورند که نشان        يل يالمراکز سکونت انسان، د    يميقد  يها  رانه يو
مثال،   ياند و برا   شده  يهم کشت م    يه بشر ي اول يها  دهد غالت در متدن    يم 

انرودان ي م. است آمده   يبه عمل م    انروداني مز ي حاصلخ نيگندم در سرزم  
خبش   مروزه  سور  ي از ترک ييها  ا عراق،  شک ي ه و ايه،  م يران را ت هد  يل  . د

سال قبل از    ١٠.٠٠٠تا   ١٦.٠٠٠دهد که در    يشواهد به دست آمده نشان م      
 .کرده است يد ميه گندم تولين ناحيخ در ايالد، انسان ما قبل تاريم
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ش آن يداي ت در پاز انواع غال   يک يل شده،  يتشک  يا  هر جا که جامعه    نيمهچن 
 و ذرت هم  ني کشور چ  نيل جوامع خنست  يمثًال برنج در تشک   . نقش داشته اند   

 .مؤثر بوده اند ييقايل جوامع آفريدر تشک

 :انواع غالت -ب
 : گندم 

صل                شک در ف گرم و خ هواي  شد، آب و  صل ر نک در ف هواي خ به آب و 
 . برداشت نياز دارد

 : برنج 
تا   ٤دما در   ميانگني . ه ضروري است  آبياري و بارندگي در کشت اين گيا     

 .درجه سانيت گراد يا باالتر باشد ٢١ماه از فصل زراعي بايد  ٦

 :ذرت 
ًال در اين گياه معمو   . به آب و هواي گرم با رطوبت کايف نيازمند است          

 .شود آمريکاي مشايل و جنوبي و مهچنني آفريقا کشت مي
 :جو 
ياز دارد          شد ن صل ر نک در ف هواي خ مئن  . به آب و  غالت در    جو مط ترين 

ست            ستان ا سرماي زم يا  شکي  خاک، خ شوري  مني  . شرايط  که    جو در ز هايي 
 .يابد گندم قادر به رشد در آهنا نيست هم پرورش مي

 :ارزن 
هاي غري حاصلخيز هم      غالت در شرايط خشک است و در خاک      ترين  از پر حمصول   

مي   شد  ند  ر براي            . ک مي  غذايي مه ماده  قا،  سيا و آفري ماده در آ ين  ا
 . باشد انسان و دام مي

 

 : جو دوسر 
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در سراسر دنيا از   . آمد  بشمار مي   اسکاتلند پيشرتها خوراک اصلي مردم     
 . منودند اين ماده غذايي به عنوان خوراک دام هم استفاده مي

 :چاودار يا گندم سياه 
ست            هوايي ا سخت آب و  شرايط  به  سبت  غالت ن سازگارترين  در آب و . از 

 .شود هواي سرد کشت مي
 : ارزش غذايي غالت -ج

در کشورهاي در حال توسعه،    . ي براي انسان هستند   غالت منبع انرژ   
غالت حاوي هيدرات    . گريند  اين دسته مواد متام رژمي غذايي را در بر مي        
هستند که البته     نيويتام کربن، پروتئني، چربي، مواد معدني و انواع        

ضمن مراحل خمتلف نگهداري و هتيه، ممکن است خبشي از مواد مغذي مذکور              
 .از بني برود

يا         کاريوپس  که  غالت  نه  مه دا براي        گند خوبي  بع  نام دارد، من
ميزان  . ميزان پروتئني برنج از گندم کمرت است       . باشد  تغذيه انسان مي   

برنج صيقل داده شده هم از برنج       ) از مجله تيامني  (هاي ضروري    ويتامني 
هاي گوناگوني است     باشد، چون سبوس خود داراي ويتامني       اي کمرت مي   قهوه 

البته به خـاطر داشـته    .گردد برنج جدا ميصيقل دهي از  ٔکه در مرحله
موادي که ذکر شـد، غـالت غـذاي کـاملي بشـمار       ٔباشيد که با وجود مهه

تواند يک رژمي غذايي متعادل و      مصرف اين مواد به تنهايي مني      . آيند  مني 
گردد     سوب  مل حم غالت و          . کا نه  سيدهاي آمي قع ا پروتئني و در وا يزان  م

تامني   چنني وي هنا  مه جود در آ ست    مو بالغ         . حمدود ا فرد  يک  که  ين  براي ا
گرم پروتئني مورد نياز خود را تنها از طريق غالت            ٨٠تا   ٦٥بتواند  

تأمني کند، بايد مقدار بسيار زيادي از اين دسته مواد خبورد که در              
عوض، به دليل اين که غالت حاوي هيدرات کربن هستند، فرد ممکن است                 

ياهي به مهني دليل که اسيدهاي آمينه        هاي گ  بسياري از پروتئني  . چاق شود  
توانند به تنهايي در رژمي غذايي افراد مورد استفاده          کايف ندارند مني   

هاي حيواني و سبزجيات     قرار گريند، بلکه در کنار آهنا بايد از پروتئني        
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منود      ستفاده  هم ا بات  پروتئني  . و حبو ته  نواع       الب که از ا يواني  هاي ح
مي     تأمني  نات  خو    حيوا غالت          شوند،  له  ياهي و از مج نابع گ بر م کي  د مت

ستند  خوراک دام              . ه نوان  به ع غالت،  هان و  نواع گيا لب از ا چون اغ
 .شود استفاده مي

مي       سعي  يک  سني ژنت مروزه مهند با           ا تي  تات، غال صالح نبا با ا تا  ند  کن
ضروري بيشـرتي داشـته باشـند، توليـد      ٔهايي که اسيدهاي آمينه پروتئني

در  ايزولوسني و  ليسني هاي   ضروري به نام    اسيد آمينه  مقدار دو  . ند مناي
کنند غالتي که ميزان      غالت کم است و متام متخصصني اصالح نباتات تالش مي          

 .آمينه داشته باشند را توليد منايند بيشرتي از اين دو نوع اسيد
صورت            به  خود را  نرژي  شکل ا شرتين  سته غالت بي مي    نشا ضه  ند  عر . کن

استفاده از دانه کامل غالت، منبع خوبي براي فيرب گياهي و اسيدهاي             
مي  چرب   شد  ضروري  ستفاده           . با برنج ا يا آرد  ته  صورت پخ به  برنج  از 

گندم يکي   . کنند  معموًال غالت را براي استفاده تبديل به آرد مي       . شود  مي 
از انواع غالت آرد   . رود از اين غالت است که بيشرت آرد آن به کار مي          

. کنند استفاده مي... و کلوچه، دسر، پرياشکي، پاستانان،  ٔشده در هتيه
ميين      سيب ز گاهي از  ته آرد را  بات و    الب لوط، حبو شاه ب يه   ... ،  هم هت

 .کنند مي
 ساختمان دانه غالت -د

غالت، م    نه  شک ي دا بان             يوه خ به ز مه و  به آن گند صطالحًا  که ا ست  ا
نه   يعام نه دا م  ي ا له  نه دارا ي ا. ند يگو يا غ ند  ين دا خارج ي ن اليچ  يه 

خارج     که  م  يه را پري ن اليتر  يبوده  چن   يکارپ  ند و مه به   نينام سمت   دو ق
سپرم و گ  يها  نام  هک دارد يآندو شا . ا نه و ال     يغ ست دا مدان، پو ه ي خت

ه آرد از يـ هت ٔدهنـد، در مرحلـه   يل ميآلورون که در جمموع سبوس را تشک
اهک را هم از دانه جدا منوده و با سبوس        يگ يگاه  حيت . شوند  يغالت جدا م   

نسبت به    يشرت ي بنيشته باشد، پروتئ   اهک دا يکه گ  يسبوس . ند يمنا يخملوط م  
س  سته آندو پروتئ  . دارد يا پرم نشا سمت د    ي گنيچون  هر ق هک از  در  يگر يا
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دانـه غـالت    يهـا  آن از متـام قسـمت   ٔهيـ که در هت يآرد. شرت استيدانه ب
سف         به آرد  سبت  شند ن منوده با ستفاده  برا  يا که  سبوس و  ي هت يد،  ه آن 

دوره رشد غالت  .باشد يم يشرتيب يذمواد مغ ياند دارا اهک را جدا منودهيگ
ل گل  يل روزت، ساقه رفنت، تشک   ي، تشک ي، پنجه زن  يمراحل جوانه زن   شامل  
 .وه استيل ميو تشک

 :جو  -ه
ک ساله ياه ين گيا يچرخه زندگ. است غالتاز  يکي Hordeum vulgareجو

 يوپي اتکشت جو احتماًال از    . است ) انيمگند (ها   نه يو از خانواده گرام 
 .است آغاز شده يشرق جنوب يايو آس

 : جو  مبدا و خاستگاه -و

ع   ستگاه واق ست      يخا شناخته ا نوز نا س  . جو ه ما ب ق  ياريا ، نياز حمق
و  يجنوب  ران، آناتويل ي زاگرس در غرب ا   يها  اه را کوه ي گ ني خاستگاه ا 

شک دار و غالف   ير يوف، مبداء جو  ي ه والي ه نظري بر پا . دانند  ي م نيفلسط 
شور ات  مشال آفر  يوپي دار، ک بدون ر      يو  نوع  بداء  شک  يشک، ر يقا و م

، ژاپن و تبت است    نيژه چ ي ، به و يجنوب شرق   يايکوتاه و کالهک دار، آس   
ژه خاور  ي به و ( و خشک  ريسردس  ياز مردمان نواح   يادي تعداد ز  يجو برا  

البته امروزه   . رود يبه مشار م    يمهم  ييمنبع غذا  ) قا يانه و مشال آفر  يم
اه اسـتفاده  ين گياز ا يريختم يها فراورده ٔهيخوراک دام و هت يشرت برايب
 .کنند يم
 :اه جويمقاومت گ -ز

مساعد،   ييهوا  ط آب وين غالت است که در شرا    ياز سازگارتر  يک يجو  
 در نياد باشد، و مهچن  ي آب در آن ز يت نگهدار ي ز که قابل يدر خاک حاصلخ  

ها   ب    .که پ  ييخاک  هنا  شد تول  ٨تا   ٧ نيهاش آ م ي با اه ي ن گي ا. شود  يد 
شک        بر خ ندم در برا به گ سبت  نابرا       ين ست و ب تر ا قاوم  ن در آب و يم

ن  يشرت يند ب توا يشود، جو م    يد غالت م  ي که آب، سبب حمدود کردن تول     ييهوا 
صول را تول  ند ي حم شرا . د ک ندم و         ميط ديدر  هبرت از گ جو  کرد  هم عمل  
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 ٢٠٠انه يسال  يبا بارندگ   ينيد جو در مهه نوع زم    ي تول. باشد  يچاودار م  
کان يل يم ٢٥٠تا   ست يپذ  مرت ام ما     . ر ا به د سبت   ٣٢ش از يب (باال   يجو ن

سانيت   جه  ست  ) گراد  در قاوم ا شرا  . م ما در  هوا يا طوب  يط آب و  ، در مر
جوانه   يدانه جو نسبت به گندم برا      . ار حساس است  يباال بس   يبرابر دما  

مرت      بت ک به رطو موارد . از داردي ن يزدن  نه زدن       يدر  پس از جوا که 
نه، گ  شرا              ي دا شدن  فراهم  با  شود،  شک  بت خ بود رطو لت کم به ع ط ياه 

 .ديمنا يآغاز م يشرتياه رشد جمدد خود را با شدت بي، گمساعد رطوبيت
قرار   ي تر ينيف پا ي حلاظ مقاومت به سرما، نسبت به گندم در رد        جو از  

  ريزه در مناطق سردس  ييپا  يرسد که کشت جو     ين به نظر م   يبنابرا . دريگ  يم 
 ير غالت، جو نسبت به شور     يسه با سا   يدر مقا.نان خبش نباشد   يچندان اطم 

 .گر مقاوم تر استيو چه در مراحل د يخاک، چه در مرحله جوانه زن

 
 
 : بت به دماانواع جو نس -ح

ست            جود ا جو مو نوع  سه  ما،  به د کنش  صوص وا به       : در خ که  هباره  نوع 
زه که در  يينوع پا  . شود  ين در هبار کاشته م   يسرما حساس بوده و بنابرا    

پا   صل  م  ييف شته  س      يز کا فرا ر تا  سنبله تول    يشود و  هبار،  صل  د ي دن ف
نقاط   داشته و در  ينوع حد واسط که نسبت به سرما مقاومت کمرت         . کند  يمن 

س   سبتًا گرم پا     رين هبار و  صل  هر دو ف م  يي در  شت  هباره و   يجو . شود  يز ک
من ييپا  پا        يزه را  هباره و  ندم  چون گ هنا      ييتوان مه نه آ فاوت دا که ت زه 

شخ      ست، ت شخص ا س ييپا  يجو . ص داديکامًال م نواح  ياريزه در ب مه  ين ياز 
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اجنام   )هبار و تابستان  (آهنا غالبًا در فصول گرم سال       يخشک که بارندگ   
. شود  يزه کاشته م  ييروز زودتر از گندم پا    ١٤تا   ١٠بًا  يشود، تقر  يم 
البته جو   . د زودتر کاشت  ي هباره را هم تا آجنا که امکان دارد با       يجو 

. نسبت به گندم حساس تر است       ) ر صفر ي ز يدما (هباره   ينسبت به سرما   
ام ي ادن يشود که حمصول جو قبل از فرا رس        يهباره سبب م    يکشت زودتر جو   

سد     شک، بر غر     ريتأخ . گرم و خ سبب ال جو  شت  پا     ي در ک کرد  نه، عمل  ينيدا
 .شود يم... و

 : خواص جو -ط

جو پوست کنده که پوست      , جو پوست کنده که هنوز سبوس آن جدا نشده         
شده    ته  سف  وآن گرف جو           يجو  نام  شده و ب ته  سبوس آن گرف ست و که پو د 

از نظر  جو  . ده است مورد استفا  جو  از انواع   ,معروف است    يدي مروار
 :ر است يخواص ز ين دارايبنابرا ران سرد و خشک استي اميطب قد

 . است  يار مقويبس ييغذا 
 . ت نرم کننده دارد يخاص 
 . کردند  ياد استفاده مي از جو زميدر قد 
 . د است ينقرس مف يبرا 
و سوء  يان به تب و کم خونيمبتال يبرا يخوب يجوشانده جو دارو 

 . هاضمه است 
 . د است يو سردرد گرم مف يوير يزخم ها درمان سل ، ي براريماء الشع 
 . شود ي خون ساز است و زود هضم مريماء الشع 
 . د است يسردرد مف يده براي را با خشخاش کوبريماء الشع 
دردناک  يقسمت ها يدرمان نقرس پماد جو را با آب بر رو يبرا 

 . د يبگذار
 . اطفال است  يبرا يوبخ يجو را با شکر خملوط کرده غذا 
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نفخ و شکم  بوست است و حيتيدرمان  ين دارو برايت جو هبرتيسکوبيب 
 . برد ي منيدرد را از ب

 . د جو را با شکر خبورنديسرد مزاجان با 
 . د است يمف يصفراو يگرم و اسهال ها يمزاج ها ي براريکشک الشع 
 . د يه کن را قرقرريبرطرف کردن گلو درد و ورم گلو کشک الشع يبرا 
 . د ي آرودن کلسرتول از جو استفاده کننيپائ يبرا 
 . کند  يم يرين از سرطان جلوگيباشد بنابرا يپروتئاز م يجو چون دارا 

 : گندم  – ي
ندم  هم  گ ست  غالت ن يتر  از م ش  اه در دو ي ن گي ا. ا نه وح ل  يگو  يو اه

 . است) انيگندم(ها  نهيک ساله و از خانواده گراميگندم . موجود است

 : اه گندميات گيخصوص -ک

گل آذ   ندم ،  سنبله ي گ موًال     . دارد يا ن  گره آن مع هر  سنبلچه  ي از  ک 
 ٩ها به    تعداد گلچه   يگاه . دي آ يمتشکل از دو گلوم و سه گلچه بوجود م      

 يون ريپوشک ب  يو پوشش قاشق مانند به نامها      دنيدانه گندم ب   . رسد  يهم م  
ن  ) ملا ( شک درو ئا ( يو پو ته  ) پال ست   قرار گرف ها . ا ند    يبرگ ندم مان گ

ها  غالت  يسا  يبرگ جز ذرت و ارزن   (ر  بوده و       ) به  عرض  کم  نازک و   ،
 .دارند يکوچک يها زبانه

 : ميوه گندم -ل
نه آن ،          به گو جه  با تو ندم  يوه گ طول و    ١٠تا   ٣م ليمرت   ٥ تا  ٣مي

 .هاي زير است ميليمرت هم قطر دارد و شامل خبش

 : گياهک 
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دهد و   درصد وزن دانه را تشکيل مي     ٥/٢گياهک يا رويان که تقريبًا      
سرشار از پروتئني و چربي است که اين خبش را معموًال در هتيه آرد گندم            

 .کنند جدا مي

 : سبوس 

. دهد  تشکيل مي   درصد از وزن دانه را   ١٤است و تقريبًا    مهان پوسته دانه   
کنند و   سبوس را هم مهچون گياهک در مرحله آرد سازي از دانه جدا مي           

 .گريد معموًال براي خوراک دام مورد استفاده قرار مي

 : آندوسپرم 
درصد از   ٨٧تا   ٨٣اي دانه گندم است و تقريبًا      حاوي مواد نشاسته   
ي و مواد  ا هاي نشاسته   آندوسپرم داراي دانه  . شود  کل دانه را شامل مي    

مي   نه    پروتئيين  که دا شد  به    با سته آن  کي از       هاي نشا که ي لوتن  سيله گ و
ميزان گلوتن موجود    . اند  است، هبم چسبيده    پروتئينهاي موجود در دانه   

مي             فاوت  ندم ت نژاد گ نوع و  سب  بر ح نه  ند  در دا يزان          .ک مهني م
مز سخت   گندمهاي قر . منايد  گلوتن گندم است که مرغوبيت آن را تعيني مي        

هباره و پاييزه گلوتن بيشرتي دارند و به مهني دليل ، ارزش هتيه نان از           
چون مخري حاصل از آردي که از حلاظ گلوتن غين است، به            . آهنا بيشرت است   

دليل داشنت حالت کشدار ، قادر است که گازهاي ناشي از ختمري را بيشرت             
  .گردد حجمش بيشرت ميدر خود نگهدارد و براي مهني ، مخري هبرت ورآمده و 

کيفيت  :  کيفيت پخت نان به طور عمده به دو فاکتور بستگي دارد          
ــري   و ــوتن مخـــــــــ ــت گلـــــــــ ــان کميـــــــــ  .نـــــــــ

ست            موثر ا نان  جم  فزايش ح کردن وا لوتن در ري  يت گ که   .کم ندمهايي  گ
يت                 يز کيف نانوايي ن حلاظ  ستند، از  لوتن ه شرتي گ قدار بي داراي م

ند   لوبرتي دار مني    . مط لوتن  يت گ ند  کيف يرا       توا شود، ز يت آن  شني کم جان
نانوايي                ظر  که از ن ست آردي  کن ا لوتن مم خوب گ يت  با کيف ندمهايي  گ
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ند          جود آور شد بو ست با يدار و س ستگي        . ناپا ندم ب لوتن گ يزان گ م
ندم                  بذر گ صالح  مک ا به ک هوايي دارد، ويل  شرايط آب و به  ني  فراوا

تلف گندم   شرايط جوي بيش از ارقام خم    . توان کميت آنرا افزايش داد     مي 
توان   اي موثر و حداکثر ميزان گلوتن را مي      در تغيري ميزان مواد سفيده    
درصد ونوع رقم به      ٧٠آب وهوا به ميزان    . در نواحي گرم به دست آورد    

در نانوايي کيفيت   . باشد  درصد در مقدار گلوتن دانه موثر مي      ٣٠ميزان  
مي            يت  بل امه يت آن قا ند کم يز مان لوتن ن شد  گ لوت   . با يت گ به   کيف ن 

استقامت آن در برابر فشار گازهاي اجياد شده از ختمري و مهچنني پايداري          
بستگي  ) بدون آنکه پاره شود    (آن در مقابل ازدياد حجم و شل شدن مخري       

کرده               . دارد يداري  مدتي پا گريي  گام مخري سيت هن مخري باي گر  بارت دي به ع
شود     شل ن بزودي  مخري         . و خل  هواي دا هباي  جدار حبا يب  پاره  بدين ترت زود 

مي          يدا  شرتي پ جم بي نان ح جه  شده و بالنتي ند  ن ست     . ک مخري باي مدن  درورآ
نان               جم  شده وح صله فراوانرت قدارگازهاي حا تا م گريد  صورت  يادي  ختمريز

ــد ــزايش يابــــــــــــــــــــــــ  .افــــــــــــــــــــــــ
: شود  کيفيت گلوتن گياه عمدتا به وسيله پيشينه ژنتيکي آن تعيني مي            

ط حميط يا با استفاده      تواند بوسيله تغيريات در شراي      کيفيت گلوتن مني   
بد     غيري يا ها ت فزايش            . از کود سبب ا مدتا  که ع پروتئني  باالتر  سطوح 

سطوح  . شود، از خوب بودن کيفيت گلوتن حکايت دارد        کيفيت نانوايي مي   
دررقم با کيفيت پائني پروتئني، فقط سبب پيشرفت بسيار حمـدودي   Nباالتر

مي    نانوايي  يت  نان     . شود  در کيف يت  فزايش کيف هت ا يد از  ج وايي آرد با
گردد زياد    يک طرف درصد رشد و منو را که موجب هببود کيفيت گلوتن مي             

و از طرف ديگر کميت گلـوتن را بـا    )Manitobaمانند کيفيت گندم (منود 
ني داد        نژادي فزو به  شهاي  مک رو يزان       (ک بي م ملان غر نه در آ براي منو

لوتن از   به  ١٩گ صد  ته     ٢٣-٢٥در فزايش ياف صد ا ست  در يد   و ) ا باالخره با
کاهش داد        سبوس را  يا  صد بلغور منک        %). ٦(در فزودن  ثر ا چنني در ا مه

شود وحتمل    به مخري، ثبات و استحکام گلوتن زياد مي        ) به مقدارکم  (طعام 
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مي         فزايش  کردن ا لوط  گام زدن و خم بد   مخري در هن سبب      (يا منک  ياد  ظت ز غل
ــردد    ــي گ ــتحکام مخريم ــداري و اس ــعيف پاي ــزء ). تض ــوتن از دو ج  گل

لوتنني  ضعيف     (گ باز  لول در  يادين ) حم سبتاقوي     (و گل کل ن لول در ال ) حم
ته    شکيل ياف مل                ت يادين عا مخري و گل سبندگي  مل چ لوتنني عا که گ ست  ا

سيته  شش (االستي مي   ) ک سته از          مخري  لوتن از نشا سازي گ براي جدا شد،  با
مي          ستفاده  يک ا شوي گلوتام لوتن  ستگاه گ لوتنني و      د سازي گ شود و جدا

مخري خوب   . شود   سانرتيفيوژ گلوتن در دورهاي باال اجنام مي       گليادين با   
شد             جزء با هر دو  سيب از  قادير متنا که داراي م ست  نابرنظر  . مخريي ا ب

( کمرتنباشدو شاخص گلوتن    ٢٧درصد گلوتن مرطوب بايد از    ) ١٣٨٥(ايراني  
رسد که در شرايط     نظر مي   به . باشد  ٥٠-٩٠بايد دررنج   ) عددکيفيت گلوتن  

بدلي    پروتئني      تنش،  شت  شديد انبا فزايش  يادين    ل ا هاي   پروتئني (هاي گل
پروتئني    يادين،  ياه را در            گل مت گ بوده و مقاو تي  شوک حرار شبه  هاي 

هاي   و کاهش اندک مقادير پروتئني    )برند  هاي غري زنده باال مي       برابر تنش  
با کاهش مواجه شده     ) نسبت گلوتنني به کل گلوتن     (گلوتنني، شاخص گلوتن   

 . قدرت و کيفيت مخري کاهش يابدو در نتيجه 

 
 
 
 : انواع گندم -م

م يزه تقس ييگندم هباره و گندم پا     يمعموًال گندمها را به دو دسته کل     
شان از نظر رنگ ،    يها ن دو نوع عالوه بر آن که دانه     ي ا. کنند  يم  يبند 

شکل و    فت ،  شرا    ... با فرق دارد  هنا ن    يباهم  منو آ شد و  باهم  ي ط ر ز 
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م   فاوت  ند  يت ندم را   ي ا. ک نوع گ شت      ن دو  سال ک لف در  مان خمت در دو ز
ندم ، دارا   . ند يمنا يم  نه گ قرار          ياريش  يدا نه  طول دا که در  ست  ا
هباره   ياد و در گندمها ي زه زييپا  يار در گندمها ين ش ي عمق ا . دريگ  يم 

زه ييپا  يهباره گرد و در گندمها    يار در گندمها ين ش ي  انيطرف . کم است  
 .باشد يدار م گوشه

 : گندم هباره 
اه جوان در هبار   ي پس از جوانه زدن ، گ  . شود  يهبار کاشته م   ل ي در اوا

ل تابستان رشد منوده و حمصول آن را تا اواخر تابستان برداشت          ي و اوا
زه ييکنند که گندم پا     يکشت م   ييگندم هباره را معموًال در نواح    . کنند  يم 
سرما     يمن  بر  ند در برا ستان    يتوا مت منا    يسخت زم ناطق ، مقاو . دي آن م

معموًال پس از   . شرت است  يزه از هباره ب ييگندم پا   يده  زان حمصول ي البته م 
مان  ي هت بذر و ز ما   يه  به    يکه د سانت  ي خاک  جه  باال يک در صفر   يگراد 

س  م    ير هباره را  ندم  ند  يد، گ شرا   .کار گر  هوا يا هد    ييط آب و  جازه د ا
طوالن             يم  شد آن  تا دوره ر شت  هم کا تر  ندم را زود شده و     يتوان گ تر 
صول د ي م شود  يآن ب يه زان حم پا  . شرت  ندم  برا ييگ له      يزه  به مرح که  آن 

اگر  . دريسرد قرار گ    يدر معرض هوا   يد به مدت طوالن   ي برسد، با  يگلده 
گذارد،   يزه را در هبار بکارند، چون دوره سرما را پشت سر من       ييگندم پا  

 .ل دهديتشک ين خوبيتواند گل آذ يمن
 

 
 

 :زهييگندم پا 
خاک   يکه دما   يز موقع يي، در فصل پا   م کره مشايل  ين نوع گندم در ن   ي ا
زه ييابتدا بذر گندم پا    . شود  يگراد کمرت باشد کشت م    يدرجه سانت   ١٣از 

 ياه جوان کوچک  ي اه به صورت گ  ي سپس در فصل زمستان ، گ   . زند  يجوانه م  
غاز                يم  يباق  خود را آ منو  شد و  جمددًا ر هبار ،  صل  غاز ف با آ ند و  ما



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
گندم و جو پوست کندهطرح تولید    

 جمهوري اسالمي ايران
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ١٨

تا مرداد ، دانه    يا هناي  ريخرداد ، ت   يااز ماهه  يک يمعموًال در  . کند  يم 
م      يم  شت  ماده بردا سد و آ ندمها . شود  ير ندمها    ييپا  يگ سبت گ به ن  يزه 

مرت در خاک  يسانت  ٢٠٠دارند که تا     يتر  تر و پرپشت   قي عم يها  شه يهباره ر 
زه فصل رشد   ييپا  ياز آن است که گندمها    ين امر ناش  ي ا. کنند  ينفوذ م  

 .دارند يتر يطوالن
 : آن يمصرف گندم مواد مغذموارد  -ن

سا   م    يبرخالف  ندم را  غالت ، گ له در هت      ير  لف از مج طرق خمت ه ي توان از 
مورد مصرف   ... و ي، ماکارون  ک ، اسپاگيت ي ، ک ينيريت ، ش يسکو ينان ، ب 

صنا  . قرار داد  ندم در  ساز  ياز گ غذ  ساز  يع کا سب  چن  ي، چ ه ي  در هتنيو مه
ها  شو  يپودر م     ييلباس ستفاده  کاه آن ن  ا. گردد  يهم ا سبوس و  به  ي ز  ز 

م      ستفاده  خوراک دام ا نوان  ند  يع برا     . کن ندم  لف گ نواع خمت صارف   يا م
زه ييا پا ي نرم هباره    يمثًال گندمها  . ند ريگ يخمتلف مورد استفاده قرار م     

در . مناسبند  يپز  کي و ک يپز  ينيري، ش  يت ساز يسکو يع بيمصرف در صنا   يبرا 
ندمها   حايل  پا   يکه از گ هباره ييسخت  نانوا  زه و  ستفاده ب  ييدر   يشرت يا

 .دارند

 
 
 
 

 : )٣آيسيک (نام و کد حمصوالت  -١-١

 مهم هستند که اريگندم و جو دو نوع از غالت بسمهانطوريکه بيان شد 
از  يکي .باشند يخمتلف مورد توجه م يکاربردها يخمتلف برا يبصورت ها

گندم وجو پس از .بصورت پوست کنده است , گندم و جو  ين حالتهايا
 يتوسط دستگاهها... و  ي، رفع ناخالص ييچون آفت زدا ياحلمر

. شوند يل ميدين طرح تيو پوست کن به حمصول مورد نظر ا يباوجار
 که. است " گندم و جو پوست کنده "ن طرحيا يهنائ تن نام حمصوالينابراب
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آيسيك   يهاآد طبقه بندي وزارت صنايع ومعادن داراي مطابق با 
 :شندبا ير ميز )  ٣نسخه(

 ISIC  کد حمصول نام
 ١٥٣١١٣١١ گندم پوست کنده
 ١٥٣١١٣١٢ جو پوست کنده

 :مشاره تعرفه گمرکي  -١-٢   

وزارت بازرگاني بعنوان متويل    در کتاب مقررات صادارات و واردات    
قانوني               نده  عيني آن چنني ت شور و مه صادرات و واردات آ ستگذاري  سيا

از حمصوالت   يبعض  يبرا  يرفه گمرک  شود که مشاره تع    يمشخص م  , مقررات آن  
حمصوالت با نام     ينشده است و يا نام اصل     ا  ي شده  به طور مستقل تعريف     

فاوت  يها  ست         يمت يده ا قررات درج گرد قانون و م با  طابق  کن   . م مثًال مم
صل           گروه ا يا  خانواده و  نام  ست  شد       يا يده با صول درج گرد ين حم .    ا

به شـرح جـدول   ن طرح يمورد نظر احمصوالت   يبنابراين مشاره تعرفه گمرک
 :زير است
 
 

 مشاره تعرفه نوع حمصول
گندم پوست کنده و خملوط 

 گندم چاودار
١٠٠١ 

 ١٠٠٣٠٠٠٠ جو پوست کنده
 ١٠٠١١٠٠٠ گندم سخت
 ١٠٠١١٠١٠ گندم دامي

١٠٠١١٠٩٠-١٠٠١٩٠ ساير  
 ١٠٠٤٠٠٠٠ جو دوسر

 :شرايط واردات حمصول  -١-٣
صادرات  مقررات واردات ومطابق حمصول  صادرات و واردات يکشرايط 
 :ر است يبقرار ز بازرگاني
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اخذ جموز از دستگاه هاي   داشنت اسناد خريد 
 توليدي ديگر 

 داشنت گواهي هبداشت   داشنت گواهي مبدا 
 پرداخت عوارض  داشنت گواهي استاندارد  
  گواهي بازرسي  

و جو به شرح     شرايط واردات و صادرات گندم    , ها  يطبق مطالعه و بررس   
 :زير است 

اخذ گواهي هبداشت نباتي معترب از وزارت کشاورزي کشور مبدا که از           -١
آن عاري بودن حمموله از آفات و بيمـاري  ) توضيحات ايراني( A.Dقسمت 

 . ها و بذور علف هاي هرز ذيل مورد تاکيد قرار گرفته باشد 
                                     Tilletla-Indica)الف       

 Trogoderma)ب

درج اسامي علمي آفات فوق درگواهي هبداشت نباتي کاالي مذکور           : توجه  
کاال                 ترخيص  مدارک از  قص  يل ن به دل صورت  غري اين ست و در  مي ا الزا
جلوگريي و مسئوليت هر گونه ضرر و زيان به عهده وارد کننده مي باشد    

لثي غري از کشورهاي   در صورتي که حمموله از طريق کشور ثا                .
حمموله بايد داراي گواهي هبداشت     .اصلي حمل توليد کاالي صادر شده باشد

از ارگان ذيربط کشور ثالث و کپـي گـواهي    (Re export)نباتي صدور جمدد 
شد              شته با مهراه دا به  يد را  بدا تول شور م صادره از ک باتي  شت ن . هبدا

ستان ،        قايي، عرب شورهاي آفري ندم از ک ستان ،    واردات گ ند ، پاک ه
افغانستان ، عراق ، بنگالدش ، چني ، ژاپن ، تايلند ، مالزي ، برمه          
، اندونزي ، فيليپني ، نيوزيلند ، ترکيه ، آمريکا ، مکزيک به دليل    
ندم               مزارع گ ندم در  ناقص گ سياهک  نه اي  هرز قرنطي لف  جود ع گزارش و

 .اين کشورها مورد موافقت اين سازمان مني باشد 
له   -٢ نه           حممو سان قرنطي يد کارشنا نه و بازد مرک معاي پس از ورود گ

نباتي و عنداللزوم اجنام ضدعفوني به هزينه صاحب کاال ترخيص خواهد             
 .گرديد 
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ارائه اصل جموز ورود و گواهي هبداشت نباتي و ساير مدارک الزم به            -٣
کارشناسان قرنطينه نباتي در هنگام بازديد حمموله در گمرک الزامي           

 .است 
گمرک ورودي بدون اجازه قبلي از سازمان حفظ نباتات جماز مني           تغيري  -٤

 .باشد 
يد                -٥ سي و تاي عد از برر صرفا ب لي  کات داخ به گمر له  ساوان حممو پا

 .مدارک مورد نياز در مرز ورودي جماز خواهد بود 
درصورت آلودگي حمموله به هريک از آفات و يا بيماري هاي قرنطينه             -٦

 ٩ن حف نباتات و مفاد تبصره يک ماده       قانو  ١٢و خطرناک برابر ماده    
 .آيني نامه اجرايي رفتار خواهد شد  ١٤و ماده 

مدت اعتبار اين جموز جهت ورود گندم فوق الذکر به يکي از گمرکات              -٧
 .کشور از تاريخ صدور به مدت شش ماه مي باشد 

ضي            : تذکر   شد و متقا مي با نه ورود  شرايط قرنطي جموز  صرفا  جموز  ين  ا
يت مقررات قانوني ديگر دستگاهها ذيربط در امر واردات        موظف به رعا  

 .مي باشد

ملي يا بني املللي (بررسي و ارائه استانداردهاي موجوددرحمصول -١-٤   
:(  

ه نکات مربوط به يت کليز رعايجهت جلب اعتماد مصرف کنندگان ون 
 .استي ضرور ي امر موجودي توجه به استانداردها, ت حمصوليفيکنرتل ک

ي  املللنيب  و ي خمتلف مل ياستانداردها, هر حمصول در مورد يور کلبه ط
ه يشوند و کلي ن ميران تدويا  قات صنعيتيتوسط موسسه استاندارد و حتق

 با .باشندا ي ن استانداردهيت ايملزم به رعادکنندگان حمصول يتول
استاندارد و حتقيقات ت سازمان يو مراجعه به ساسي هاي بعمل آمده ربر
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 يمشاره استاندارد مل يحمصوالت  دارا, با توجه به نوع وران يا يتصنع
 :ايران طبق جدول زير هستند 

 يمشاره استاندارد ملنام حمصول
 ايران

 ٢٥٢٣ گندم پوست کنده
 ٢٥٢٤ جو پوست کنده

بررسي وارائه اطالعات الزم درزمينه قيمت توليد داخلي وجهاني  -١-٥  
 :حمصول 

 ،ييقايآفراز کشورها  يهم اکنون برخ آمده رسي بعملربا ب    
،  نيعربستان ، هند ، پاکستان ، افغانستان ، عراق ، بنگالدش ، چ

،  لنديوزي، ن نيپيلي، ف ي، برمه ، اندونز ي، مالز لنديژاپن ، تا
بزرگرتين توليد کننده انواع ا يو اسرتال کي، مکز کاي، آمر هيترک

 يدر بازارها تقيمت اين حمصوال .شوند يدر جهان حمسوب م گندم و جو
در حال هر تن  يبرادالر  ٦٠٠تا  ٥٠٠برحسب کيفيت آهنا بني  يجهان

 ٤.٠٠٠.٠٠٠ نيب تن هر  ت، ن حمصواليا يمت داخلينه قيدرزم. نوسان است
 . ال برآورد شده است ير٥.٠٠٠.٠٠٠ال تا ير

 

 :معريف موارد مصرف و کاربرد -١-٦
ق خمتلف از مجله در يتوان از طر يمگندم را , ر غالت يبرخالف سا

... و )  يماکارون(  ک ، اسپاگيتي، ک ينيريت ، شيسکويه نان ، بيهت
و  ي، چسب ساز يع کاغذ سازياز گندم در صنا. مورد مصرف قرار داد 

از سبوس و کاه . شود يهم استفاده م ييلباسشو يه پودرهاي در هتنيمهچن
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ور يز به عنوان خوراک دام و طين) حمصوالت گرفته شده از گندم ( آن 
 .کنند  ياستفاده م

,  نقرسدرمان  يبرا,نرم کننده , يمقو يک ماده غذائيجو بعنوان  
 زخم هاي ريوي و سردرد گرم مفيد سل ،, کم خوني و سوء هاضمه ,تب 
خشخاش کوبيده  و مهراه با  ماء الشعري خون ساز است و زود هضم .است

. اطفال مورد توجه است يشکر بعنوان غذاجو و .براي سردرد مفيد است
بيسکوبيت جو هبرتين دارو براي درمان يبوست است و حيت نفخ و شکم درد 

کشک الشعري براي مزاج هاي گرم و اسهال هاي صفراوي . برد را از بني مي
 يم براي برطرف کردن گلودرد و ورم گلو کشک الشعري را قرقرهو  مفيد
جو چون داراي . سرتول از جو استفاده کنيد براي پائني آرودن کل .کنند

 . کند  باشد بنابراين از سرطان جلوگريي مي پروتئاز مي

 :بررسي کاالهاي جايگزين و جتزيه و حتليل اثرات آن بر مصرف حمصول -١-٧
به    حمصوالت زراعيت  نيرکشت در ب  يد و سطح ز ي گندم و جو از نظر تول   

ها  ي ترت به  خود ا   يب رت به  ب    اول و دوم را  ند و  صاص داده ا ش از يخت
گندم به   .ر کشت کشور را به خود اختصاص داده اند      ي ز  ياز اراض  يم ين

غذا   نوان  صل  يع س         يا قش ب خاطر ن به  جو  س يمردم و دارو  که در  يار حسا
دارد از حمصــوالت مهــم و  ياصــل يه دام وفــرآورده هــايــتغذ, ســازي 
سرتاتژ  شاورز يا م     يک ک مشار  جايگزيين   .د ن يآ يبه  نابراين  ين   يبرا  ب ا

 . حمصوالت وجود ندارد
 

  : امهيت اسرتاتژيکي کاال در دنياي امروز -١-٨

 يدرصد غذا ٨٠ش از ي، بييقايو آفر ييايآس ياز کشورها ياريدر بس
تا  ٤٥ ييمردمان اروپا يسهم غالت در غذا. گردد ي منيمردم از غالت تأم
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درصد  ٣٠تا  ٢٠بًا يکا تقرياالت متحده آمريدرصد بوده و در ا ٥٥
ارد يليک مير کشت يدرصد سطح ز ٧٠ک به يامروزه نزد    .باشد يم

 يازهاياز کل ن يميبًا نيتقر. جهان را غالت اشغال منوده اند يهکتار
. گردد ي منيم از غالت تأميا به طور مستقيژه در آسيانسان به و ييغذا
گوشت،  از مجله ييغذا يها گر فراوردهيسه با ديد غالت در مقاي تولنيمهچن

ش يد ساالنه غالت در جهان، بيتول. شرت استيار بيبس...  وريختم مرغ، ش
برنج و ذرت , جوگندم، . باشد يون تن ميليارد و هفتصد ميليک مياز 
د ساالنه غالت يک چهارم توليبًا يحمصول مهم هستند که هر کدام تقر چهار

اسرتاتژيک گندم وجو بعنوان حمصوالت شه طريف مهياز.دهند يل ميرا تشک
باعث آهنا  ع جانيبيو صنا ن حمصوالت يوجه به اکشاورزي مطرح و ت

کرده و باعث  يريون ها دالر ارز جلوگيليکشور و از خروج م يخودکفائ
  .خواهد شد ياشتغال افراد فراوان

 :کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده حمصول  -١-٩

د ينسبت به تول صادراتا يو  يديع توليت صنايکشورها بنا به اولول
توان از  يم گان عمده از مجله توليد کنند. نديمنا يماقدام حمصول 

عربستان ، هند ، پاکستان ، افغانستان ، عراق ،  ،ييقايآفرکشورها 
 نيپيلي، ف ي، برمه ، اندونز ي، مالز لندي، ژاپن ، تا نيبنگالدش ، چ

,  آملان, انسه فر, کانادا, هيروس، کاي، آمر هي، ترک لنديوزي، ن
با توجه به . نام برد توليد انواع گندم و جو يبرا ايو اسرتال کيمکز

کليه , بعنوان مواد غذائي و داروئي ن حمصوالت ياز ا يصلمصرف ا
کشورها علي اخلصوص کشورهاي آفريقائي از عمده مصرف کنندگان اين 

  .حمصوالتند

 : شرايط صادرات -١-١٠
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رت بازرگاني آاالهاي صادراتي ااردات  وزدر آتاب مقررات صادرات و و
 :و وارداتي به سه گروه تقسيم ميشوند

ورود آهنا با رعايت ضوابط نياز به  آه صدور يا: آاالهاي جماز: الف
 .آسب جموز ندارد

صدور يا ورود آهنا با آسب جموز از وزارت خانه که : آاالهاي مشروط: ب
 .است پذيراي امكان 

صدور يا ورود آهنا به موجب شرع مقدس اسالم و  آه: آاالهاي مشروط: ج
 .قانون ممنوع است

تابع فضاي حاآم بر بازار مي باشد و  ن حمصوالت يابازار جهاني 
مستلزم برخورداري از توانايي ها و  تورود به بازار رقابت اين حمصوال

 :شايستگي هايي است آه در ذيل به آن اشاره ميشود

 يت به حلاظ قيمتـ برخورداري از مزيت رقاب١

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ آيفيت٢

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ استانداردهاي موجود٣

  ـ مقررات دوليت٤

در  با مراجعه آتاب مقررات واردات وصادرات بازرگاني اين آاال
 .گروه آاالهاي جماز بوده و هيچ حمدودييت براي صادرات آن وجود ندارد

توجه داشت که امروزه يکي از معيارهاي مهم در  ديته باالب
صادرات هر حمصول قيمت هاي رقابيت جهاني مي باشد که اين مورد نيز به 
شرايط اقتصاد کالن کشور در مقايسه با کشورهاي مقصد صادرات باز مي 
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از مجله اين شرايط مي تواند نرخ ارز،نرخ هبره ،قيمت اوليه . گردد
و غريه باشد که با توجه به متغري بودن عوامل فوق  رممواد ،نرخ تو

الزم است توجيه پذيري اقتصادي صادرات در زمان واقعي صادرات و 
بنابراين يکي از مهمرتين شرط .کشورهاي مقصد مورد حتليل قرار گريد

مي  تيفيصادرات هر حمصول برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ قيمت و ک
 .باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرضه و تقاضا وضعيت  -٢
برنامه چهارم بررسي ظرفيت هبره برداري و روند توليد از آغاز  -٢-١

 :تاکنون
 :ـ برسي ظرفيت هبره برداري٢ـ١ـ١

اطالعات وزارت صنايع ومعادن ظرفيت هبره برداري در طح آشوربه صورت 
 :جدول زيرمجع بندي شده است

گندم  هآنند توليد واحد موجود استان رديف
 هوجو پوست کند

ظرفيت امسي 
 )تن( موجود
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ان جيذرباآ ١
  يشرق

١١٣٢٠ ١٦ 

ان جيذرباآ ٢
يغرب  

٥٥٠٠ ٢ 

ل ياردب ٣  ٥٥٩٥ ٧ 

اصفهان  ٤  ٣١٥٠ ٣ 

هتران   ٥  ٦٣٠ ٥ 

 ٣٠٦٠ ٤  يخراسان رضو  ٦

خوزستان   ٧  ١١٣٠ ٣ 

 ٢٠٠٠ ٢  زجنان  ٨

فارس  ٩  ٨٥٠٠ ٣ 

قزوين  ١٠  ٢٢٥٠٠ 

 ٣٠٠ ١ کردستان  ١١
ان مازندر  ١٢  ١٠٠ ١ 

زدي ١٣  ٢٥٠ ٢ 
 ٤٤٠٣٥ ٥١ مجع کل 

 :در آشور  گندم و جو پوست کندهـ برسي روند توليد واقعي ٢ـ١ـ٢

گندم و در جداول باال واحدهاي فعال و ظرفيت امسي آهنا در توليد  
براي برسي روند توليد واقعي امكان . آورده شده است جو پوست کنده

راين براي توليد واقعي با توجه به بناب .دسرتسي به آمار توليد نيست
پيش بيين ,روند هبره برداري از واحدها و روند استفاده از اين حمصول 

ظرفيت امسي دور از واقعيت  % ٨٠ظرفيت واقعي توليد در آشور در حدود 
 .نبوده و بنابراين اساس جدول زير را مي توان مجع بندي آرد
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در واحدهاي گندم و جو پوست کنده ـ برسي سطح تكنولوژي توليد ٢ـ١ـ٣
 : فعال

 کايآمر از قبيل توليد کننده با توجه به اينكه عمده آشورهاي 
از سطح ا يو اسرتال آملان, فرانسه , کانادا, روسيه, ژاپن , چني ،

سطح تكنولوژي واحدهاي فعال موجود بر . تكنولوژي بااليي برخوردارند
 .مهني اساس در سطح کالس جهاني  قراردارد

در واحدهاي گندم و جو پوست کنده  ـ نگاهي به را ندمان توليد٢ـ١ـ٤
 :فعال

ز به روگندم و جو پوست کنده نياز و مصرف نکه يابا توجه به 
% ٨٠بنابراين راندمان توليد در اين واحدها باالي  .روز بيشرت مي شود

 روند توليد واقعي طي ساهلاي گذشته
١٣٨٤سال  ١٣٨٣ل سا

  
 ١٣٨٧سال   ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال

تن  ٣٥٢٢٠ تن ٣٢٤٠٣ تن ٢٩٨١١ تن ٢٧٤٢٧ تن ٢٥٢٣٣
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يعين مي توان گفت آه آليه واحدها از متام ظرفيت . شود يم ينيش بيپ
 .امسي خود استفاده مي آنند

  :بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه دردست اجرا  -٢-٢   

صنعيت و        عاتي  نك اطال به با عه  آه       با مراج ست  شده ا شاهده  عادن م م
عاتي              نك اطال ين با جياد در ا حال ا هاي در  نوان طرح عددي بع هاي مت طرح

از اينرو براي اجياد بسرت اطالعاتي براي هبره برداري          . ثبت شده ا ست   
مال         با اع فوق  عات  شرت از اطال چه بي ندي   دوهر سيم ب هاي در   -١: تق طرح

طرحهايي آـه باطـل شـده     -٢ آه داراي پيشرفت باالي صفردرصد حال اجياد
ند  سي               ,  ا مورد بر ها  ين طرح ضعيت ا توان و مي  فوق  هاي  يان طرح در م

تا بتوان به درسيت ظرفيت واقعي مورد نياز به روز حمصول             . قرار داد 
 .را حماسبه منود

  

 :بررسي روند واردات حمصول از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٣
موال        که مع به اين جه  صورت  غالت  " با تو شور      ب نده وارد ک ست ک پو

شده و حم  طرح    ن ين  يز  صوالت ا عين   ن نده     ي ست ک جو پو ندم و  فرآوري    گ از 
و  لذا توجه به ميزان مصرف      . جو و گندم توليد مي شوند      از کل   يخبش 
 .ميزان اين غالت مي تواند مفيد باشداز به ين

غالت   دي موجود کل تول   يها  يبر اساس گزارشات بدست آمده و بررس       
به   ٢٠١٠سال   يرقم ط   نيواديتن رس   وني ليم ٢١٢٨به   ٢٠٠٩سال  جهان در  

تن نسبت به سال       وني ليم ١٠٠از  شيکه ب   ديتن خواهدرس   وني ليم ٢٢٤١
 ٢٠٠٨سال   يط  زي غالت ن  يواردات جهان  زاني م.خواهد داشت   شيقبل افزا  

 ٢٠١٠-٢٠٠٩سال   يرقم ط   ني که ا  ديتن رس   وني ليم ٤/٢٧٤به    ٢٠٠٩تا  
 زي غالت ن  يجهان  ريذخا  زانمي  . افت يکاهش خواهد   تن   وني ليم ٢٦٤به  
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شود   يم  ينيب  شيکه پ  . تن بوده است     وني ليم ٢/٤٣٣بالغ بر   يدرسال جار  
بر اساس   . کند   داي پ شيتن افزا   وني ليم ٤٧٤به   ٢٠١٠رقم در سال    ني ا
تن   وني ليم ٩/٢١به   ٢٠٠٩سال   يط  راني غالت در ا  دي ولگزارش ت  ني ا

 ١/١٤تن کاهش و به     وني ليم ٨به   کي نزد ٢٠١٠سال   يرقم ط   ني و ا ديرس 
 راني غالت در ا  دي علت کاهش تول   ني مهمرت خشکسايل . رسد   يتن م   وني ليم
ست      ٢٠٠٩سال   يط  شده ا نوان  واردات  زاني م دي کاهش تول  جه يدر نت.ع

م   وني ليم ٩/١٠به   ٢٠١٠سال   يط  راني غالت ا  سد   يتن  بل   . ر سال ق در 
 يجهان  دي تول. وارد شده بود    انري تن غالت توسط ا    وني ليم ٢/٤تنها  

ندم از   سال    وني ليم ٥/٦١٠گ سال    وني ليم ٦٧٧به   ٢٠٠٩تن در  تن در 
 وني ليم ٢/١١١از  زي گندم ن  يواردات جهان  زاني م . ديخواهد رس   ٢٠١٠

سال    فزا   وني ليم ١١٩به   ٢٠٠٩-٢٠٠٨تن در  بد ي يم  شيتن ا غم    ا به ر
فزا  سال    دي تول تين  وني ليم ٦٧ شيا ندم در  ندم   دي تول زاني م ٢٠١٠گ گ

 ٢٠١٠تن در سال    وني ليم ٥/٩به   ٢٠٠٩تن در سال    وني ليم ١٥از  راني ا
 .افتيکاهش خواهد 

 وني ليم ٥/٥با کاهش    ٢٠١٠در سال   راني گندم ا  دي لتو بي ترت نيبد 
شد         سه يدر مقا تين  هد  جه خوا بل موا سال ق  زاني م بي ترت ني ا به  .با 

از  شيبه ب   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ تن در سال   وني ليم ٠.٢از  راني واردات گندم ا 
 . ديخواهد رس ٢٠١٠-٢٠٠٩تن در سال  ونيليم ٦

فائو تول        بر  قل از  به ن فارس  گزارش  ساس  هان  دي ا سال    يج جو در 
که ا     وني ليم ٢/١٠٧٨، ٢٠٠٨ بوده  ط   ني تن  قم   ٢/١١٤به   ٢٠١٠سال   ير

فزا    وني ليم هد   شيتن ا فت يخوا هان  زاني م.  ا از  زي جو ن  يواردات ج
سال     وني ليم ٥/١١٤به   ٢٠٠٨سال  تن در   وني ليم ٢/٣٢  ٢٠١٠تن در 

 وني ليم ٥.١،  ٢٠٠٨سال   زي ن راني د جو در ا ي تول زاني م.  ديخواهد رس  
 يتن م   وني ليم ٣به کمرت از    يدر سال جار   خشکسايل  لي تن بوده که به دل    

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨تن در سال    وني ليم ٢.٩از  زي ن راني واردات ا زاني م. رسد  
  . ديخواهد رس ير سال جارتن د ونيليم ٣.٧از  شيبه ب
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  :بررسي روند مصرف از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٤
غالت از        هاني  صرف ج يزان م سال      ٢١٢٦م تن در  يون    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ميل

بيش از    سال      ٢١٩٧به  تن در  يون  سيد    ٢٠١٠-٢٠٠٩ميل هد ر يزان  . خوا م
از به بيش    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ميليون تن در سال     ٨/٦١٥مصرف جهاني گندم از    

سال      ٣/٦٤٣ تن در  يون  سيد    ٢٠١٠ميل هد ر ندم در     . خوا صرف گ يزان م م
ميليون تن اعالم شده بود که اين رقم           ٥/١٥،  ٢٠٠٨ايران در طي سال    

سال      ٦/١٥به   تن در  يون  سيد    ٢٠١٠-٢٠٠٩ميل هد ر خاير   . خوا يزان ذ م
ميليون تن در    ٢به   ٢٠٠٩ميليون تن در سال     ٢.١گندم ايران نيز از    

ميليون تن    ١٠بنابراين به ميزان حداقل      . کاهش مي يابد     ٢٠١٠سال  
،  ٢٠٠٨ميزان توليد جو در ايران در سال       .واردات گندم خواهيم داشت   

ميليون تن بوده است که به دليل خشکسايل در سال جاري به کمرت از              ١/٥
ميليون   ٨/٧ميزان مصرف جو در ايران نيز از      . ميليون تن مي رسد      ٣

سال    سال      ٧به     ٢٠٠٩-٢٠٠٨تن در  تن در  يون  فزايش   ٢٠١٠-٢٠٠٩ميل ا
ميليون تن اعالم     ٦/٠حجم ذخاير جو ايران در سال جاري       . پيدا مي کند   

سال              قم در  ين ر شود ا مي  بيين  پيش  که  تن    ٣/٠به   ٢٠١٠شده  يون  ميل
بد     حداقل       . کاهش يا يزان  به م نابراين  جو      ٥ب تن واردات  يون  ميل
 .خواهيم داشت

 :از آغاز برنامه چهارم تاکنون ند صادرات حمصول بررسي رو -٢-٥
زان واردات قابل توجه ي منيمصرف باال و مهچن و نيازبا توجه به 

شده از  يحمصوالت فرآورتوليد داخل  يمتامعلي اخلصوص گندم و جو غالت 
نه صورت رسد و تا کنون صادراتي در اين زمي يبه مصرف من غالت يا

 .است ا قابل توجه نبودهينگرفته 

بررسي نياز به حمصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه  -٢-٦  
 :چهارم
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دولت در ساهلاي اخري به توسعه صادرات بعنوان يکي از سياستهاي            
براي ورود به   اما   .اصلي و اساسي نگاه ويژه و توجه خاصي داشته است        

مت  رعايت کيفيت مناسب به مهراه قي     , بازارهاي  خارجي  و فروش حمصول     
بل ي ها  صوالت       قا با حم بت  ها   رقا شابه ديگرجزءفاکتور هم     ي م سيار م ب
ندگان       يم نب توليدکن يد از جا که با شند  مورد    با صول  صادرکنندگان حم   و 

 .گريند توجه قرار
صوال        ين حم يد ا چه تول مت        ت اگر باال و قي يت  ظر کيف يران از ن در ا

يز دارد   سيب ن ت         . منا لي  بازار داخ فزون  ياز روزا بدليل ن ما  , اکنون ا
ست            سيده ا لي ر صرف داخ به م يد  صول تول هبره      . متامي حم با  ست  بديهي ا

برداري از واحدهائي که در حال احداث مي باشند و برآورده شدن نياز           
مد                  هربد  يک را نوان  ست بع مي باي صادرات  مر  به ا جه  لي تو ظر   داخ ن

فت       هد گر قرار خوا صادرکنندگان  ندگان و  يان ن ي ا در .توليدکن جه   م تو
 .نظر باشدمي بايست بصورت ويژه مورد گان يسامهبه 
 
کشور  روش هاي توليد وعرضه حمصول در بررسي امجايل تکنولوژي و -٣

 :با ديگر کشورها  ومقايسه آن

با توجه به اينكه عمده آشورهاي دارنده اين تكنولوژي از قبيل 
از  ايو اسرتال آملان, فرانسه , کانادا, روسيه, ژاپن , چني ، کايآمر

سطح تكنولوژي واحدهاي فعال موجود . تكنولوژي بااليي برخوردارندسطح 
مهان  بدليل هبره گريي از ماشني آالت اين کشورها از داخل کشور نيز در

برخوردار و روش توليد آهنا تفاوت چنداني با روش توليد  سطح مدرن
  .ديگر کشورها ندارد

 : گندم و جو پوست کندهتوليد   يروش ها -٣-١
 :  يريو شن گ يوجارمرحله ب 
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ها     ي ا لک  قع ا ستگاه در وا م ي لرزان و پنومات  ين د که    يک  شند  با
لرزان بصورت    يالک ها  . دريگ  يم   ز ي گرد وخاک آنرا ن    يضمن عمل بوجار   

و کاه و  درشت   يقرارگرفته اند و دانه ها    هم با فاصله     يو رو يمواز 
 ياد خارج را از مو ) و جو (گندم   د وريگ  يز م ي بزرگ را ن  يکلش و سنگها  

   .سازد يم يمهراه عار
ند    ي در ا تدا گ سمت اب جو ( من ق سط   ) و  باالبر  ي تو جار  ک   يبه بو

غربال گشته و    يتور  ياز باال ) و جو (منتقل و ذرات درشت تر از گندم     
از ) و جو (جه گندم   يدر نت. شود  يت م يدوم هدا  يبه تور  ) و جو (گندم  
شده    يتور  يباال  خارج  گ     دوم  شن  سمت  به ق م   انريو  قال داده  . شود  يت
دوم عبورکرده و توسط    ياز تور ) و جو (زتر گندم   ين اساس ذرات ر يبرا 

 .ابدي يبه قسمت انبارکاه و کلش انتقال م يلکون قويس
 
 
 

 : رياه دانه گيمرحله س 
طور  ي ا  ستگاه  ندم   ي ه گردي تعب ين د که گ جو (ده  باالئ  ) و  سمت   ياز ق

به   يوئ رين, ع يسر  يچرخش  وارد شده ودراثر عبور از آن و به علت حرکت      
ز ي گر يوريشود که با استفاده از ن       يوارد م  ) و جو (گندم   يدانه ها  
,  يچرخش  يورين ن ي جه براثر ا  يدر نت .گردد  يم ن عمل آسانرت   ي ااز مرکز  

را شامل   ) و جو ( از کندم  ريغ  يا دانه ها  ي اه دانه  يمواد سبکرت که س    
به قسمت دورتر پرت     ) جو و (و گندم  ) کرتينزد ( يبه قسمت مرکز   شود   يم 
 .شوند يخارج مجداگانه  ياز دو خروج " تايکه هنا شوند يم

 : يريمرحله پوست گ 

باشد با    يک استوانه مشبک م   ي که از داخل داخل شامل     ن دستگاه  ي ا
ه شده است و با    ي که داخل تعب   يغه هائ  يت, له يخود بوس   يحرکت چرخش  

 . دکن يپوست را از گندم جدا م, وارده  يضربه ها

 

و ذرات) وجـو (از اخـتالف وزنـي بـني دانـه     
مي شن  خاک و گرد و  ند  جود مهان خارجي مو

ندم       منوده و گ ستفاده  جو (توان ا را از) و 
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 :مرحله سورت  
سانيت مرت تعبيه گرديده که در دو طرف        ٦٠مرتي با عرض     ٤نوار سورت   

نوار سورت گردان قرار گرفته و عمل جدا سازي و سورت و درجه بندي              
 .را اجنام مي دهد

 :  يريگ مرحله سبوس 

. شود  ين دستگاه استفاده م   ي از ا) و جو (پوست گندم    يجدا ساز   يبرا 
خل ا   صول دردا ن    ن دي حم کت دورا جداره آن     ي پ يستگاه حر به  کرده و  دا 

 .شود يبرخورد کرده و پوست جدا م
 : يمرحله بسته بند 
 .در اين مرحله با استفاده دستگاه عمل بسته بندي اجنام مي گريد 

يند توليد حمصول آتعيني نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در فر -٤
:       

ژي مورد استفاده در توليد حمصول معيارهاي مهم در تعيني سطح تکنولو  
 :را مي توان به شرح زير دسته بندي کرد 

 درجه اتوماسيون خط توليد 

 کيفيت توليد 

 )ظرفيت(تعداد توليد  

 کيفيت و دقت عمل ماشني آالت  

تکنولوژي و روش توليد حمصول در ساير کشورها مهان روشي است که 
براي اين کار در در کشورما اجنام  مي گريد و تاکنون روش ديگري 

 يد دارايند توليآنچه که در فرآ. نقاط ديگر جهان معريف نشده است
د شده يت حمصول توليفين عوامل کيتوان گفت که ا يم ت است و حيتيامه

 يبرخوردار م ياز درجه باالتر صنعيت يل داده و درکشورهايرا تشک
 :ر است يباشد موارد ز
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  آالت نيت و دقت عمل ماشيفيک 

  ه مصريفيواد اولت ميفيک 

 ق يکدست و دقيبه طبع آن حمصول  ود يون توليدرجه اتوماس 

از اينرو در اين قسمت بررسي نقاط قوت و ضعف تکنولوژي فوق 
 :الذکر آورده شده است 

 

 

 بررسي نقاط قوت و ضعف تکنولوژي معمول توليد حمصول
 نقاط ضعف نقاط قوت يتکنولوژ

متام 
 اتوماتيک 

 ليدظرفيت باالي تو .١
کيفيت بسيار باالي .٢

 حمصول 
 ينيمت متام شده پايق .٣
 باال يريتنوع پذ .٤

 سرمايه بري باال .١
توجيه پذيري براي ظرفيت  .٢

 باال
ضرورت استفاده از ظرفيت  .٣

 باال

نيمه 
 اتوماتيک 

 ظرفيت متوسط توليد .١
کيفيت متوسط باالي  .٢

 حمصول 
 قيمت متام شده متوسط .٣
 تنوع پذيري متوسط .٤
قابليت حضورموفق در  .٥

 ار داخلي باز

قيمت متام شده باالتر از  .١
 تکنولوژي متام اتوماتيک

ازطرف جذب وجودحمدوديت در .٢
 بازارهاي داراي کالس جهاني

 سرمايه بري پايني  .١دسيت
 

 ظرفيت پايني توليد. ١
 کيفيت پايني باالي حمصول . ٢
 قيمت متام شده باال. ٣
 تنوع پذيري پايني. ٤
بازارهاي درعدم جذب . ٥

 جهانيداراي کالس 
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با توجه به موارد فوق الذکر احداث اين واحدصنعيت درحمدوده تکنولوژي 
 .نيمه اتوماتيک قرار دارد

 

بررسي و تعيني حداقل ظرفيت اقتصادي به مهراه برآورد حجم سرمايه  -٥
 :ثابت مورد انتظار

عالوه  صنعيت يواحدها يد مناسب برايت و برنامه توليانتخاب ظرف
ن يشرتيدرجهت ب يعامل, اجنام شده  يه گذاريسرما نه ازيبر استفاده هب

مستلزم  صنعيت ينکه احداث واحدهايسود ممکن خواهد بود نظر به ا
, کم يتهاينرو انتخاب ظرفيه است از ايثابت اول يه گذاريسرما

انتخاب ع کوچک يسازد عالوه بر آن در صنا ي ممکن مريرا غ يسودآور
کند که  يم ياديه زي سرمانيبور تامه گذار را جميسرما, باال  يتهايظرف

ع کوچک و احداث ينظر از چارچوب مطالعات صنا درآن صورت واحد مورد
از بازار و ين خبش با توجه به نينرو در اياز ا. رود يآن فراتر م

 يبراتن  ١٤٥٠  يشنهاديپ يت امسياز ظرفيمورد ن يه گذاريرماس حجم
بديهي است که با . گردد يدر سال برآورد م گندم و جو پوست کندهطرح 

درصد ظرفيت امسي خود  ٨٠توجه به اينکه معموال اينگونه واحدها به 
در سال مي تن  ١٢٠٠لذا ظرفيت عملي آن  .بعنوان ظرفيت عملي مي رسند

 .باشد

است که  ينه هائيطرح مشتمل بر هز ثابت يه گذاريسرما ينه هايهز
,  يحموطه ساز, نيزم: ازگردد که عبارتند  يم ک واحد صنعيتياد جيصرف ا

تاسيسات عمومي , زات ي آالت و جتهنيماش,  يو ادار يديتول يساختمان ها
ماشني آالت محل و نقل درون و برون کارگاهي , اثاثه و جتهيزات اداري , 
اين  که هزينه هاي قبل از هبره برداري و هزينه هاي پيش بيين نشده, 

 : هزينه ها در جدول زير گنجانده شده است
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 هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت طرح

هزار (مبلغ شرح رديف
)ريال  

 ٦٠٠٠٠٠ هزينه هاي خريد زمني ١
 ٣٢١٠٠٠ هزينه هاي حموطه سازي ٢

 ٢٦٤٤٠٠٠ هزينه هاي ساختمان سازي ٣

 ٢١٦٠٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات و ماشني آالت  ٤

هزينه هاي تأسيسات و امور  ٥
 زيربنايي

٣٢٠٠٠٠ 
ي جتهيزات اداريهزينه ها ٦  ٢٥٠٠٠٠ 
 ٥١٠٠٠٠ هزينه هاي وسائط نقليه ٧

 ١٤١٥٠٠ هزينه هاي قبل از هبره برداري ٨
 ٣٤٧٣٢٥ هزينه هاي پيش بيين نشده ٩

 ٧٢٩٣٨٢٥)هزار ريال(مجع کل سرمايه گذاري ثابت
 :زمني  -٥-١

. مرتمربع برآورد مي شود ١٢٠٠جمموع کل فضاهاي کاري طرح معادل 
براي . مرتمربع برآورد مي شود ٣٠٠٠اقل زمني مورد نياز ازاينرو حد

تعيني هزينه زمني فرض مي گردد که حمل اجراي طرح يکي از شهرک هاي 
 ٢٠٠از اينرو قيمت خريد هر مرتمربع . صنعيت در سطح کشور مي باشد

 هزار ريال فرض مي گردد که در اين صورت کل هزينه خريد زمني معادل 
 . رآورد ميگرددريال بميليون  ششصد
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 :حموطه سازي  -٥-٢
حمل اجراي طرح يکي از شهرک هاي صنعيت در سطح کشور پيش بيين شده 

ديوارکشي و , از اينرو هزينه حموطه سازي آن شامل تسطيح زمني .  است
درب ورودي و فضاي سبز و غريه است که شرح کامل اين موارد , حصارکشي 

 :آورده شده است  به مهراه هزينه هاي آن درجدول زير

 مساحتشرحرديف
 )مرتمربع( 

 قيمت واحد
 )هزار ريال(

 هزينه کل
هزار (

 )ريال
 ٢١٠٠٠ ٧٠ ٣٠٠فضاي سبز ١
 ٦٠٠٠٠ ١٢٠ ٥٠٠خيابان کشي و پارکينگ ٢
 ٢٤٠٠٠٠ ٢٠٠ ١٢٠٠ديوار کشي ٣

 ٣٢١٠٠٠ --- ---مجع کل 

 :هزينه هاي ساختمان سازي  -٥-٣
حداقل فضاي کاري , ني آالت و جتهيزات مورد نيازبا توجه به ابعاد ماش

 :نيز به صورت زير تعيني گرديده است
 مساحتشرحرديف

 )مرتمربع( 
 قيمت واحد

 )هزار ريال(
 هزينه کل

هزار (
 )ريال

 ١٠٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠ ٤٠٠سالن توليد   ١
 ١١٠٠٠٠٠ ٢٢٠٠ ٥٠٠انبار حمصول  ٢
 ٣٠٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠پست برق   ٣
 ٣٧٠٠٠٠ ٣٧٠٠ ١٠٠ساختمان اداري  ٤
 ٩٠٠٠٠ ١٨٠٠ ٥٠ساختمان رفاهي ٥
 ٥٤٠٠٠ ١٨٠٠ ٣٠نگهباني و سرايداري   ٦

 ٢٦٤٤٠٠٠ -مجع کل 

 :جتهيزات و ماشني آالت هزينه هاي  -٥-٤
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ماشني آالت زير براي اين واحد صنعيت مورد , باتوجه به فرايند توليد 
 :نياز مي باشد

قيمت  تعدادشرحرديف
 واحد

هزار (
 )ريال

 نه کلهزي
هزار (

 )ريال

جداکننده جمهز به  يدستگاه بوجار١
 مگنت 

٦٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ٢ 

 ٣٠٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ٢ ريون گردگلکيس٢
 ٢٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ٢  ريشن گ٣
 ١٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٢ک يپنومات هواکش٤
 ١٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٢ باالبر٥
 ٣٠٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ٢ ريسبوس گ٦
 ٤٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ٢ ريپوست گ٧
 ١٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٢ نوار سورت٨
 ٦٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ ٢ نوار نقاله ٩

 ٢١٦٠٠٠٠)هزار ريال(مجع کل  
 :هزينه هاي تأسيسات و امور زيربنايي -٥-٥  

 هزينه کل مشخصات فين عنوان تاسيساترديف
 )هزار ريال(

 ٧٠٠٠٠ KW ٣٠انشعاب برق رساني   ١
 Inch ۵٠٠٠٠ ٣/۴انشعاب آب رساني   ٢
و  گاز طبيعي(سوخت رساني   ٣

 )گازوئيل
٧٠٠٠٠ 

 ٤٠٠٠٠اطفاء حريق اتوماتيکسيستم آتش نشاني   ٤
تاسيسات گرمايش و   ٥

 سرمايش
 ۵٠٠٠٠ کولر و خباري

سيستم تلفن و   ٦
 ارتباطات 

--- ٤٠٠٠٠ 

 ٣٢٠٠٠٠)هزار ريال(مجع کل  

 :هزينه هاي جتهيزات اداري  -٥-٦

مان مبل, کامپيوتر و متعلقات , وسايل اداري شامل ميزهاي کار
, فايل ها و غريه و وسايل خدماتي مانند وسايل محل ونقل دسيت , اداري 
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 ۴٠

وسايل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهي مي باشد که هزينه هاي 
لوازم و جتهيزات . ميليون ريال برآورد شده است ٢٥٠تامني اين وسايل 

اداري متناسب با تعداد پرسنل و نوع فعاليت مورد نياز برآورد 
 .يده است گرد

 :هزينه هاي وسائط نقليه درون و برون کارگاهي  -٥-٧
به منظور اجراي عمليات و فعاليتهاي واحد صنعيت به وسائط زير جهت 

 : محل و نقل نياز است 
 قيمت واحد واحد تعداد شرح رديف

هزار (
 )ريال

 هزينه کل
)هزار ريال(  

 ١٤٠٠٠٠ ١٤٠٠٠٠ دستگاه ١ وانت نيسان ١
تگاهدس ١ سواري ٢  ١٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠ 

 ٢٥٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠ دستگاه ١ ليفرتاک ٣

 ٥١٠٠٠٠)هزار ريال(مجع کل  

    
 
 
 
 
 :هزينه هاي قبل از هبره برداري  -٥- ٧ 

هزينه هاي قبل از هبره برداري شامل هزينه هاي اخذ جموزهاي      
ثبت و دفرتخانه و بيمه , کارشناسي و ارزيابي طرح توجيهي , قانوني 

اوره و آموزش و ساير هزينه ها به قرار جدول زير برآورد مي مش, 
 :گردد
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 ۴١

هزار (هزينه کل  شرح رديف
 )ريال

 ١٥٠٠ هزينه هاي مربوط به اخذ جموزهاي قانوني ١

 ١٠٠٠٠ هزينه کارشناسي و ارزيابي طرح توجيهي ٢

 ٣٠٠٠٠ دفرتخانه و بيمه, هزينه هاي ثبت  ٣

 ٥٠٠٠٠ هزينه هاي مشاوره و آموزش ٤

 ٥٠٠٠٠ ساير هزينه ها ٥

 ١٤١٥٠٠ مجع کل

  

 :هزينه هاي پيش بيين نشده  -٥-٨

با توجه به نوسان قيمت و امکان وقوع برخي فعاليتهاي غريقابل   
هزينه هاي پيش بيين , پيش بيين که در دوره اجرا طرح رخ خواهد داد 

الغ نشده طرح پنج درصد کل ساير هزينه هاي ثابت حماسبه مي شود که ب
 .هزار ريال برآورد مي گردد ٣٤٧٣٢٥  بر 

 

 :برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه و منابع تامني آن  -٦

 .ميزان مصرف مواد اوليه طرح بطورکامل تابع ميزان توليد است
تن در سال ميزان نياز ساالنه مواد  ١٤٥٠با توجه به ظرفيت پيشنهادي 

 .گردد يارائه م درصد در جدول زير ٨٠در راندمان 

شرح ماده اوليه رديف
 

مقدار مصرف ساليانه
 

 واحد
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 ۴٢

 تن ٧٥٠ گندم  ١
 تن ٧٥٠ جو  ٢
 تن ٢٥ سلوفان  ٣
 عدد ٢٠٠٠٠ کارتن  ٤

 

 :پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -٧

در امر مديريت بسياري از موارد تصميم چند معياره و جالب است 
انتخاب حمل . تقابل با هم هستند بدانيد که برخي از معيارها در

استقرار يک واحد توليدي هم از مجله تصميم گريي هاي چند معياره است 
 رياز آجنائيکه  عوامل متعددي در تعيني حمل اجراي يک طرح توليدي تاث. 

 :ن آهنا مي توان به موارد زير اشاره کردياما از مهمرت, گذارند 

 

 :تامني مواد اوليه ل و منابع حمبازارها به  يکينزد -٧-١

است که  يک طرح انتخاب حملي ياجرا يابيمکان  يارهاياز مع يکي
حمل تامني مواد اوليه  و منابعبا بازارهاي ن فاصله يکرتينزد يدارا
اين طرح در استاهنائي ,  مواد اصلي اوليهبه اينکه با توجه . باشد

, کردستان , کرمانشاه  , لرستان , ايالم , خوزستان , فارس  مهچون 
 دسرتسي دارند؛ بسياري منابعبه  کهمهدان و مرکزي , آذر باجيان غربي 
 .پيشنهاد مي شود

 :بازارهاي فروش حمصوالت  به  يکينزد -٧-٢
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 ۴٣

يکي از معيارهاي مکان يابي اجراي يک طرح انتخاب حملي است که 
 ياستاهنا .داراي نزديکرتين فاصله با بازارهاي فروش حمصوالت باشد

ان جيآذربا,  يخراسان رضو, و مهدان فارس, زدي, اصفهان , هتران نند مها
 .؛پيشنهاد مي شود  يو غرب يشرق

 :  يربنائيامکانات زر ساختها و يز -٧-٣

 يتوان به راهها يم ير بنائيزامکانات  ساختها و ريزاز مجله 
ه اشاره کرد که در حال ريفاضالب و غ,  يشبکه برق سراسر,  يارتباط
مي توان گفت که حمدوديت و حساسيت خاصي در , طرح از ير سطح ندحاضر 

  .انتخاب حمل احراي طرح وجود ندارد

 

 

 :   و آموزش نريوي انساني, ارتباطات , آب , برق  -٧-٤

, ارتباطات , آب , مانند برق  يازمند مواردين يديولتهر طرح 
که  يآز آجنائدر طرح مورد نظر . باشد يه مريو غآموزش ,  يانسان يورين

از طرح در نقاط خمتلف کشور قابل يها فوق در سطح نيازمنديه نيکل
 .به حلاظ انتخاب حمل خاص وجود ندارد يتيلذا حمدود.  است نيتام

 : محايتهاي خاص حاکمييت    -٧-٥

 يتهايرسد که محا ياست و لذا به نظر من صنعيت يک طرح عموميطرح حاضر 
طرح در مناطق  يالبته اجرا. ه باشدآن وجود داشت يبرا خاص دوليت
تها ين محايشود که ا دوليت يعموم يتهايمحا يتواند مشمول برخ يحمروم  م
 ياجرا يبه نوع طرح نداشته بلکه تابع حمل انتخاب شده برا يارتباط
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 ۴۴

الت يت تسهيار حمدودين معيتوان گفت از حلاظ ا يآن خواهد بود و لذا م
 شهرک هاياز  يکيالبته اگر طرح در . طرح وجود ندارد يبرا خاص دوليت

  :مهانند  يائيابد از مزايخصوصا مناطق حمروم استقرار  صنعيت

  .جداگانه از ادارات  يافت جموزهاياز به دريعدم ن -الف

 .ها يشدن از قانون شهردار مستثين -ب

 .نيسات و زميتاس ينه هايهز يخبشودگ پرداخت نقد و اقساط و حيت -ج

 .ان کاريساخت و ساز و پا ين و در اسرع وقت جموزهاگايصدور را -د

 

ل استفاده از خدمات مشرتک يبه دل يه گذاريسرما ينه هايکاهش هز -ه
 .گاز و تصفيه خانه فاضالب, تلفن , برق , آب 

جهت شهرکهائي که در ) سال  ١٠تا سقف " بعضا(معافيت ماياتي  -و
  .هزارنفر مجعيت ٣٠٠ کيلومرتي مراکز استان و شهرهاي باالس ٢٠شعاع 

ر يطرح در جدول ز يحمل مناسب اجرا,  يابيمطالعات مکان  يبا مجع بند
 :گردد يشنهاد ميپ

 طرح يجهت اجرايشنهاديحمل پيابيمکان يارهايمع
نزديکي به بازارها و منابع حمل

 تامني مواد اوليه
, ايالم, خوزستان , فارس   

, کردستان , کرمانشاه  , لرستان
 مهدان و مرکزي, باجيان غربي آذر 

نزديکي به بازارهاي فروش
 حمصوالت

و  فارس, يزد, اصفهان , هتران 
ان جيآذربا,  يخراسان رضو, مهدان

 يو غرب يشرق
زير ساختها و امکانات

 زيربنائي
 کليه استاهنا

نريوي,ارتباطات, آب ,برق
 انساني و آموزش

 کليه استاهنا

 کليه استاهنامحايتهاي خاص حاکمييت
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 ۴۵

 

 

 

 

 : وضعيت تامني نريوي انساني و تعداد اشتغال-٨

خط  يراه انداز ياز براير تعداد پرسنل مورد نيدر جدول ز 
در سال  تن  ١٤٥٠ يت واقعيرفظبا  گندم و جو پوست کندهد يتول

که اجرا گردد  ين طرح در هر استانيخوشبختانه ا. برآورد شده است
نداشته و باعث اشتغال  يکار مشکل يوري ننياز نظر تام يديواحد تول

 .و هبره وري از نريوي کارآمد و متخصص خواهد گرديد يزائ

تعداد  ازيا مدرک مورد نيختصصشرحفيرد
 )نفر(

 ١ع يا صنايتيريسانس مديفوق ل ت عامل يريمد١
 ١ فوق ليسانس مهندسي مکانيک   مدير توليد ٢
مديريت بازرگاني يا ليسانسمسئول اداري و مايل٣

 حسابداري 
١ 

وفروش,و مايل يکارمند ادار٤
 تدارکات 

ليسانس  مديريت بازرگاني يا
 حسابداري 

٢ 
جتربه و مسلط به يپلم دارايد  يمنش٥

 انه يزبان و را
١ 

جتربه و مسلط به يپلم دارايد انبار دار٦
انهيرا

١ 
 ٤ جتربه يپلم دارايد راننده ٧
 ١ جتربه يپلم دارايدريزيو آبدارچ يچنظافت٨
 ٢ ديپلم داراي جتربه نگهبان ٩
 وريتعم,ديخط تول يمهندس١٠

و ابزار دقيق ينگهدار
 ٢ ليسانس مهندسي مکانيک

 ١  ه يتغذليسانسکارشناس آزمايشگاه١١
کارگر فين(اپراتور خط توليد١٢

 )ماهر
 ٧ ديپلم فين داراي جتربه
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 ۴۶

 ٦ديپلم اده کارگر س١٣
  ٣٠مجع کل

 

امکانات خمابراتي و , سوخت , برق , بررسي و تعيني ميزان آب  -٩
 :ارتباطي

 :برآورد برق موردنياز و چگونگي تامني آن  -٩-١
توان برق مورد نياز طرح با توجه به مصرف ماشني آالت و  

شده برآورد  ٣٠kw, تاسيسات و مهچنني نياز روشنائي ساختماهنا و غريه 
اين توان به راحيت از شبکه برق سراسري کشور و در کليه . است

 . استاهناي کشور قابل تامني است

 :برآورد آب  مورد نياز و چگونگي تامني آن  -٩-٢
, انشعاب آب مورد نياز طرح و مهچنني جهت نيازهاي هبداشيت  

. تبرآورد شده اس   inch ¾, آبياري فضاي سبز ماشني آالت , آشاميدني 
اين  ميزان به راحيت از طريق لوله کشي شهرک هاي صنعيت کليه استاهناي 

 .کشور قابل تامني است

 :برآورد سوخت مصريف و چگونگي تامني آن  -٩-٣
... سوخت در طرح حاضر براي مصرف و تاسيسات گرمايشي و  

گاز شهري است  ويل نطر به , هبرتين سوخت پيشنهادي طرح . خواهد بود
درحال حاضر . خي شهرک هاي داراي لوله کشي گاز نيستنداينکه بر

ليرت  ١٠٠٠٠با اين فرض به . گازوئيل بعنوان سوخت انتخاب شده است
 . گازوئيل که از طريق تانکر و لوله کشي تامني خواهد شد نياز است
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 ۴٧

 

 :برآورد امکانات خمابراتي و ارتباطي  و چگونگي تامني آن  -٩-٤
 ADSLيک خط فاکس و يک خط , فن طرح حاضر به سه خط تل 
با توجه به اينکه حمل اجراي اين طرح . نياز دارد) اينرتنت پرسرعت(

لذا امکان تامني آن از . يکي از شهرک هاي صنعيت پيشنهاد شده است 
 .سوي شهرک صنعيت مذکور وجوددارد

و مقايسه آن با تعرفه ) حمصوالت و ماشني آالت(محايت تعرفه گمرکي  -١٠
 : جهاني

اين طرح در داخل هتيه مي شود هيچ  که يماشني آالت و جتهيزات 
اما براي آن دسته از ماشني آالت . گونه تعرفه اي به آهنا تعلق مني گريد

,  درصد ارزش ماشني آالت ١٠که به ناچار بايد از خارج خريداري شوند 
در خصوص حمصوالت نيز با توجه به اينکه . تعرفه به آن تعلق مي گريد

واحدهاي فعال داخل جوابگوي نياز کشور نيستند پيش بيين مي شود کل 
درصورت صادرات حمصول از سوي کشور هيچ گونه . حمصول در داخل مصرف شود

عوارض و تعرفه گمرکي به منظور تشويق و محايت صادرات در نظر گرفته 
نشده و حيت از پاداش هاي ساليانه صادراتي و معافيت هاي مالياتي 

در رابطه با تعرفه جهاني نيز بنا به کشور . رخوردار خواهد شدنيز ب
 .مقصد ميزان آن متفاوت خواهد بود
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 ۴٨

بانک ها وشرکت هاي ,)واحدهاي موجودوطرح ها(محايت هاي مايل  -١١
 : سرمايه گذار

خوشبختانه موسسات مايل از مجله بانکها با اعطاي تسهيالت بصورت وام 
از اينگونه طرح ها البته با توجه به حمل هاي بلند مدت و کوتاه مدت 

 :اجرا و شرايط زير محايت مي منايند

در خبش سرمايه گذاري ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت بانکي  -١
درصد سرمايه گذاري ثابت در  ٧٠اقالم زير با ضريب عنوان شده تا سقف 

 .حماسبه حلاظ مي شود

, آالت و جتهيزات داخلي  ماشني, ساختمان و حموطه سازي طرح  -١-١
 .درصد حماسبه مي گردد ٦٠تاسيسات و جتهيزات کارگاهي با ضريب 

 ٩٠ماشني آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق حمروم با ضريب  -٢-١
 .درصد حماسبه مي گردد ٧٥درصد و در غري اينصورت با ضريب 

مايه گذاري درصورتيکه حجم سرمايه گذاري ماشني آالت خارجي در سر -٣-١
جهت دريافت  ١-١درصد باشد اقالم اشاره شده در بند  ٧٠ثابت کمرت از 

 .درصد حماسبه مي گردد ٧٠تسهيالت ريايل با ضريب 

طرح هائي که به مرحله هبره برداري مي , اين امکان وجود دارد  -٢
درصد از شبکه  ٧٠رسند سرمايه در گردش مورد نياز آهنا به ميزان 

 .ددبانکي تامني گر

نرخ سود تسهيالت ريايل در وام بلند مدت و کوتاه مدت در خبش صنعت  -٣
مايل , و هزينه هاي جانيب   ٢%+Liborدرصد و ترخ سود تسهيالت ارزي  ١٢

مبلغ تسهيالت اعطائي و نرخ سود تسهيالت ارزي براي % ٢٥/١آن در حدود 
 .درصد ثابت مي باشد ٣مناطق حمروم 
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 ۴٩

تنفس و بازپراخت در تسهيالت ارزي و , ت مدت زمان دوران مشارک -٤
ريايل را باتوجه به ماهيت طرح از نقطه نظر سودآوري و بازگشت 

 .سال در نظر گرفته مي شود ٨سرمايه حداکثر 

حداکثر مدت زمان تامني مايل از حمل حساب ذخريه ارزي براي مناطق  -٥
 . سال در نظر گرفته مي شود ١٠کمرت توسعه يافته و حمروم 

الوه بر تسهيالت مايل معافيت هاي مالياتي نيز براي برخي مناطق وجود ع
 :دارد که به شرح زير است 

 ٨٠چهار سال اول هبره برداري , با اجراي طرح در شهرک هاي صنعيت  -١
 .درصد معافيت مالياتي شامل طرح خواهد شد

 شرکت از, سال اول هبره برداري  ١٠با اجراي طرح در مناطق حمروم  -٢
 .ماليات معاف خواهد بود

 ٢٥) جبز شهرک هاي صنعيت و مناطق حمروم(ماليات براي مناطق عادي -٣
 .درصد سود ناخالص تعيني شده است

 

جتزيه و حتليل و ارائه مجع بندي و پيشنهاد هنائي در مورد احداث  -١٢
 :واحدهاي جديد

 مورد بررسي قرار گندم و جو پوست کندهدر اين گزارش طرح توليد 
اين طرح از نظر پتانسيل بازار از مجله طرح هائي است  که . گرفت

پتانسيل مصرف قابل توجهي هم در بازار داخل و هم براي صادرات دارد 
منطقه خاور ميانه و آسياي ميانه  مي " و در بازارهاي جهاني خصوصا

از نظر تامني مواد اوليه خوشبختانه .  تواند حمصول خود را عرضه منايد
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 ۵٠

تکنولوژي اين حمصول به راحيت در دسرتس بوده و . ي وجود نداردمشکل
ساير . ماشني آالت آن نيز به راحيت راه اندازي و نصب مي شوند

پارامرتهاي طرح نيز قابل قبول بوده و چه از نظر حجم سرمايه گذاري 
پايني و اشتغالزائي و محايتهاي مايل و بازرگاني دولت و سود " نسبتا

بنابراين اين طرح جهت اجرا . سئذله خاصي وجود ندارددهي طرح نيز م
, کرمانشاه  , لرستان, ايالم, خوزستان , فارس   استاهناي در 

به سرمايه گذاران مهدان و مرکزي , آذر باجيان غربي , کردستان 
البته سرمايه گذار الزم است داراي نگرش رقابيت نيز . پيشنهاد مي شود

ت اجياد مزيت رقابيت در حمصول خود و کاهش باشد تا به واسطه آن قابلي
از مجله اين عوامل مزيت رقابيت . خطرات ريسک هاي احتمايل را بنمايد

مشرتي مداري و , فروش اعتباري , مي توان به اجياد قيمت مناسب رقابيت 
شناخت نيازهاي اساسي بازار و مشرتيان و حرکت در راستاي اعمال آن 

 .ددر فرايند توليد اشاره کر

 

 

 

 
 : راجعم -١٣
نرم افزار حمصوالت و  –مرکز اطالع رساني وزارت صنايع و معادن  

 .WIMSواحدها توليدي 
موسسه مطالعات ,کتاب مقررات صادرات و واردات مجهوري اسالمي ايران 

 .و پژوهش هاي وزارت بازرگاني
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 ۵١

سالنامه آمار بازرگاني خارجي مجهوري اسالمي ايران طي سال هاي  
١٣٨٠-١٣٨٦. 

 .وزارت صنايع   ISICبانک اطالعاتي  
 .سايت اطالع رساني موسسه استاندارد و حتقيقات صنعيت ايران 
 .١٣٨٠-١٣٨٦کتاب آمار وزارت بازرگاني  
دفرت آماروخدمات ,معاونت طرح وبرنامه,گمرک مجهوري اسالمي ايران 

 .آمارصادرات وواردات کشور,ماشيين
 .اطالعات اخذ شده از اينرتنت 

 

 

  

 


