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معرفی محصول- 1

نام و کد محصول-1- 1

29211510کد آیسیک : انواع اتصاالت و تجهیزات آبیاري تحت فشار قطره اي 

در خاك آبیاري از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معناي واقعی کلمه، پخش آب روي زمین جهت نفوذ 

درصد از زمینهاي کشاورزي دنیا تحت آبیاري قرار 15هر چند فقط . براي استفاده گیاه و تولید محصول است

درصد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاري مورد استفاده قرار می گیرند اما نیمی از تولیدات کشاورزي 85دارند و 

ه خود نشان دهنده اهمیت و نقش آبیاري در و غذاي مردم جهان از همین زمین هاي آبی حاصل می شود ک

.بخش کشاورزي دارد

:سیستم هاي آبیاري به سه گروه زیر تقسیم می شوند 

سیستم آبیاري سطحی·

سیستم آبیاري تحت فشار ·

سیستم آبیاري زیر زمینی·
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اده روش هاي سطحی شامل انواع آبیاري هایی است که در آنها براي پخش آب، از نیروي طبیعی ثقل استف

حال آنکه در سیستم هاي آبیاري . شود؛ مانند روش هاي آبیاري جوي پشته اي، نواري، کرتی، سیالبی و غیرهمی

از این روش ها می توان انواع . تحت فشار عامل توزیع آب در مزرعه نیروي خارجی است که به آب وارد می شود

.آبیاري بارانی و قطره اي را نام برد

در عمق ) سطح آب زیر زمینی(زمینی شامل عملیاتی است که در آنها سطح ایستایی روش هاي آبیاري زیر 

این روشها در . معینی از سطح زمین کنترل می شود تا صعود مویینه اي آب بتواند نیاز آبی گیاه را تامین نماید

وال سطح ایستایی مناطقی کاربرد دراند که الیه هاي غیرقابل نفوذ در مجاورت سطح زمین وجود داشته و با اص

آبیاري زیر زمینی را نباید با آبیاري زیرسطحی که براي جلوگیري از تبخیر، آب مستقیما . در منطقه باال باشد

.وارد منطقه توسعه ریشه می شود، اشتباه کرد

میلیارد متر مکعب آن در 83میلیارد متر مکعب آبی که هر ساله در کشور استحصال می شود، حدود 88از 

با توجه به این آمارها . میلیارد متر مکعب آن به هدر می رود63کشاورزي مصرف می شود که متاسفانه بخش 

. مشخص می شود که تنها چاره کار استفاده از روش هاي آبیاري نوین براي جلوگیري از هدر رفتن آب است

95استفاده از آبیاري قطره اي تا درصد می شود و70استفاده از آبیاري بارانی موجب افزایش راندمان آبیاري تا 

این در حالی است که آبیاري مزارع به روش سطحی حتی با انجام . درصد راندمان آبیاري را افزایش خواهد داد

درصد تجاوز نمی کند و در روش سنتی که اکثر اراضی 50هزینه هاي گزاف و تسطیح اراضی، راندمان آبیاري از 

این بدین معنی است که اگر از . درصد می باشد35ي می شوند حتی کمتر از کشور ما به همین ترتیب آبیار

درصد آب مزارع هدر می رود و با احتساب آب تلف شده در 65آبیاري بارانی و قطره اي استفاده نکنیم، 
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فشار لذا با استفاده از سیستم هاي آبیاري تحت. درصد تجاوز می کند75هاي انتقال، میزان تلفات آب از کانال

می توان از تلفات آب جلوگیري کرد و به یک رشد اقتصادي که بر اساس آن می توان به یک توسعه پایدار 

:از جمله بارزترین زیان هاي آبیاري سنتی می توان به موارد زیر اشاره نمود. اجتماعی دست یافت-اقتصادي

فرسایش·

شور و قلیایی شدن خاك·

اي کشاورزيغرقابی شدن یا باتالقی شدن زمینه·

تخریب زمینهاي کشاورزي·

اتالف سود و اتالف بیهوده آب·

در این . ی آبیاري تحت فشار هستندهمانطور که در باال اشاره شد، آبیاري قطره اي و آبیاري بارانی دو روش اصل

شد طرح با توجه به مزایایی چون میزان هدر رفت آب کمتر و سایر مزایایی که در بخش هاي بعد تشریح خواهد

اي، مطالعات امکان سنجی اقتصادي براي احداث واحد و همچنین سهولت و کثرت کاربرد روش آبیاري قطره

شایان ذکر است با استفاده از . تولید اتصاالت و تجهیزات اصلی این نوع از آبیاري تحت فشار صورت گرفته است

د و لذا با توجه شرایط اقلیمی کشور ما سیستم هاي آبیاري تحت فشار می توان از هدر رفتن آب جلوگیري نمو

.اي دارنداستفاده از این نوع سیستم ها در افزایش راندمان تولید محصوالت کشاورزي جایگاه ویژه



واحد گلستان

مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صنعتی

:نام طرح 

ماشین آالت مربوط به آبیاري تحت فشار و 

هاي جلوگیري از هدر رفتن آبسیستم

)49(از )  8(:شماره صفحه 
شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

معرفی سیستم آبیاري قطره اي-1-1- 1

از جمله روشهاي جدید آبیاري که به سرعت در کشورهاي مختلف رو به گسترش است، روش آبیاري قطره اي 

لیتر در 10تا 1اري قطره اي به کلیه روشهایی گفته می شود که در آنها آب هب مقدار کم و حدود آبی. است

در . ساعت به آرامی در نزدیک گیاه ریخته می شود، به همین دلیل این روشها را آبیاري با حجم کم نامیده اند

آب در هنگام خروج از قطره آبیاري قطره اي آب در یک سیستم لوله اي در مزرعه توزیع می شود که فشار

بنابراین روش آبیاري قطره اي یکی از روشهاي آبیاري تحت فشار به حساب . چکانها نزدیک به صفر می باشد

. آید که در آن فشار آب بسیار کم استمی
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سیستم اجزاي اصلی . در سیستم آبیاري قطره اي آب مورد نیاز از اجزاء مختلف دستگاه به گیاه منتقل می شود

:آبیاري قطره اي عبارتند از

لوله هاي اصلی·

لوله هاي جانبی·

)گسیلنده، در پیر(قطره چکان ها ·

دستگاه هاي تنظیم کننده فشار·

دستگاه هاي تصفیه آب·

:اجزاي فرعی شبکه آبیاري قطره اي عبارتند از

فشار سنج·

دماسنج·

دستگاه هاي اندازه گیري دبی·

تانک کود·

کنترل از راه دورادوات خودکار و·

عملکرد قطره . قطره چکان آخرین جزء سیستم آبیاري قطره اي می باشد که آب را مستقیما به گیاه می رساند

چکان بر اساس ساختار آن، به صورت قطره اي، جت یا فوران کوچک پیوسته می تواند باشد و در مجموع قطره 



واحد گلستان

مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صنعتی

:نام طرح 

ماشین آالت مربوط به آبیاري تحت فشار و 

هاي جلوگیري از هدر رفتن آبسیستم

)49(از )  10(:شماره صفحه 
شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

آوردن فشار سیستم یک گسیلنده فورانی را می توان به چکان آب را با فشار مشخص خارج می سازد و با پایین

.گسیلنده قطره اي تبدیل کرد

از میان اجزاي سیستم آبیاري قطره اي، لوله هاي اصلی و لوله هاي جانبی و انواع قطره چکان ها مهمترین 

اي اصلی و قسمت ها در این نوع سیستم ها را تشکیل می دهند و در بسیاري از کاربردهاي عملی سایر اجز

همچنین اجزاي فرعی سسیتم آبیاري قطره اي مورد استفاده قرار نمی گیرد و یا از تجهیزات موجود واحدهاي 

به همین دلیل در جزئیات بیشتري در خصوص . کشاورزي با اندکی تغییرات براي این منظور استفاده می شود

.استانواع لوله ها و قطره چکان ها و طبقه بندي آنها آورده شده 

طبقه بندي محصوالت-1-1-2

در این طرح لوله ها و قطره چکان ها که دو جزء مهم سیستم آبیاري قطره اي را تشکیل می دهند، مورد نظر 

:طبقه بندي براي لوله هاي مناسب در سیستم آبیاري قطره اي بر اساس موارد زیر انجام می شود. خواهند بود

فشار قابل تحمل·

قطر خارجی و جنس·

بدین معنی که لوله هاي مورد استفاده بر اساس نوع مصرف و مقدار فشار آب بنا به مقدار زمین زیر کشت و 

بدین ترتیب از انواع لوله هاي با قطر کم یا زیاد و فشار باال یا فشار پایین . همچنین نوع محصول تعیین می گردد
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بنابراین طبقه . مختلف بهره گرفته می شودو همچنین از جنس پلی اتیلن سبک یا سنگین بر حسب کاربردهاي

.بندي لوله ها بر اساس، فشار قابل تحمل لوله و جنس آن انجام می شود

:قطره چکان ها از جهات گوناگون طبقه بندي می گردند

طبقه بندي از نظر اتصال قطره چکان به لوله-الف

نوع داخل خط یا داخل لوله از دو طرف به . ندممکن است گسیلنده داخل لوله الترال و یا خارج آن قرار گیر

در این حالت تمام . بنابراین الزم است لوله الترال به قطعات کوچکی تقسیم شود. هاي الترال متصل می شودلوله

در  این صورت اتصال گسیلنده به لوله الترال بطور . آب جاري در لوله هاي الترال از گسیلنده عبور می کند

همچنین محل اتصال . فشار در طول لوله الترال می شود که امري اجتناب ناپذیر استبارزي موجب افت

.گسیلنده به لوله می تواند مکانی براي نشت ناخواسته آب در سیستم و لذا تلف شدن آب در این وضعیت باشد

امکان از مشخصات اصلی گسیلنده داخل خط، متالطم بودن جریان آب در داخل آن و جلوگیري از رسوب و

.مونتاژ سریع گسیلنده با فواصل دلخواه در کارخانه یا مزرعه را می توان نام برد

. گسیلنده هاي خارج خط یا خارج لوله، انهایی هستند که روي لوله هاي الترال و خارج از آن نصب می شوند

. د خارج می نماینداین گسیلنده ها فقط آب جاري در لوله هاي الترال را منحرف کرده و از سوراخ هاي خو

ممکن است این گسیلنده ها همراه با رایزر عمودي باشد که معموال در شرایطی بکار برده می شود که لوله 

.الترال زیر زمین دفن شده باشد و بخواهیم آب توسط یک رایزر تا سطح زمین باال آورده شود
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طبقه بندي از نظر روزنه هاي خروجی–ب 

در . سیستم ریشه هاي گیاه تکامل می یابد و مصرف روزانه آب در آنها نسبتا زیاد استدر گیاهان چند ساله 

جهت آبیاري این محصوالت . چنین مواردي بهتر است براي هر گیاه نقاط آبیاري زیادتري در نظر گرفته شود

خروجی استفاده از گسیلنده هایی که چند نقطه خروجی داشته باشند به جاي گسیلنده هایی که فقط یک

این عمل را با استفاده از لوله هاي مویین که با طول معین انتخاب . دارند از ارجحیت بیشتري برخوردار هستند

بنابراین گسیلنده ها بر اساس روزنه هاي خروجی به گسیلنده هاي با یک روزنه . می شوند نیز می توان انجام داد

.شوندخروجی و یا بیش از یک روزنه خروجی طبقه بندي می 

طبقه بندي از نظر مسیر عبور جریان–ج 

:بر اساس شکل مسیر جریان آب، گسیلنده ها به گروه هاي زیر تقسیم می شوند

.گسیلنده هایی که طول مسیر آب در داخل آنها کوتاه است: گسیلنده هاي کوتاه مسیر ·

.طوالنی استگسیلنده هایی که طول مسیر آب در داخل آنها:  گسیلنده هاي طوالنی مسیر ·

.گسیلنده هایی که مسیر عبور جریان در آنها بصورتی است که تنظیم کننده فشار باشد·

.گسیلنده هایی که مسیر عبور جریان آب در آنها بصورتی است که تمیز شونده خودکار باشد·

.ها می باشددر هر حال اندازه و شکل هندسی مسیر عبور جریان آب عامل تعیین کننده نحوه عملکرد گسیلنده 

29211510"انواع اتصاالت و تجهیزات آبیاري قطره اي"بر اساس اطالعات موجود در وزارت صنایع، کد آیسک 

.می باشد
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طرز کار سیستم آبیاري قطره اي-1-1-3

. در آبیاري قطره اي آب از یک شبکه لوله کم فشار به صورت یک الگوي از قبل تعیین شده، پخش می شود

قطره چکانها از طریق یک نازل باریک یا مسیر . اك قطره چکان یا گسیلنده نام داردوسیله خروج آب به خ

جریان طویل، فشار موجود در شبکه لوله را کاهش می دهند و موجب کاهش دبی تخلیه تا حدود چند لیتر بر 

یابد، آب بعد از خروج از قطره چکان توسط نیروهاي کاپیالرتی و ثقل در خاك جریان می. ساعت می شوند

بنابراین سطحی که به وسیله هر قطره چکان خیش می شود با عوامل محدود کننده جریان افقی آب محدود می 

. گردد

براي درختان و تاکها که گیاهانی دائمی با فاصله زیاد از یکدیگر می باشند، قطره چکانها به صورت واحدهاي 

. گردندآب مرسوم به لوله هاي جانبی یا فرعی متصل میساخته شده مجزا بوده و توسط یک زایده به خط انتقال 

براي گیاهان ردیفی کمتر دائمی مانند گوجه فرنگی، نیشکر و توت فرنگی لوله هاي فرعی و قطره چکانها را با 

اینچ دارند که آب از آنها به 36تا 9هم بصورت یک واحد قابل جدا ساختن می سازند که سوراخ هایی با فواصل 

.راوش می کندبیرون ت

شماره تعرفه گمرکی-2- 1

با توجه به اینکه سیستم آبیاري قطره اي از قطعات مختلفی مانند لوله هاي اصلی و جانبی، قطره چکان، فیلتر و 

شایان ذکر است . تشکیل شده است، لذا نمی توان کد تعرفه گمرکی  مجزایی  براي این سیستم در نظر گرفت... 
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مربوط به "لوله و شیلنگ هاي سفت و سخت از پلیمرهاي اتیلن"تحت عنوان 00/21/3917که تعرفه شماره 

.لوله هاي آبده پلی اتیلن بوده و این لوله ها مهمترین بخش سیستم آبیاري قطره اي می باشند

شرایط واردات-3- 1

و فرهنگی قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی ) 2(حقوق پایه طبق ماده 

جمهوري اسالمی ایران، شامل حقوق گمرکی، مالیاتف حق ثبت سفارش کاال، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی 

به مجموع این دریافتی ها و سود . ارزش گمرکی کاالها تعیین می شود% 4از کاالهاي وارداتی می باشد و معادل 

حقوق . ین می شود، حقوق ورودي اطالق می شودبازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعی

.می باشد% 15، 00/21/3917ورودي براي تعرفه 

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

قطعات مورد تایید کد استاندارد "موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران"شده از بر اساس اطالعات اخذ 

: سیستم آبیاري قطره اي عبارتند از 

· DIN-8073

· DIN-8074
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بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-5- 1

اصلیچکان قطعاتانواع قطرهاتیلن وپلیهايلولهشد،دادهتوضیحمحصوالتمعرفیقسمتدرکههمانطور

حسب برتولیدکنندگانوداشتهمتفاوتیساختارکاربردنوعبهوجهتبارا تشکیل می دهند کهسیستماین

جداول صفحه بعد قیمت برخی از این قطعات به عنوان در. کنندمیتولیدراخودمحصوالتمشتریان،تقاضاي

.نمونه آورده شده است

)ریال(قیمت لوله هاي پلی اتیلن -1جدول 

قیمتلولهردیف

1700میلی متر2/1ساده با ضخامت میلی متري 16لوله 1

2087میلی متر45/1میلی متري ساده با ضخامت16لوله 2

1637میلی متري ساده12لوله 3

2812)سانتی متر یک درپیر80هر (میلی متر 45/1میلی متري ساده با ضخامت16لوله 4

2662)سانتی متر یک درپیر100هر (میلی متر 45/1میلی متري ساده با ضخامت16لوله 5
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)ریال(درپیر /قیمت قطره چکان-2جدول 

قیمت)درپیر(قطره چکان ردیف

168450درپیر داخل خط 1

164446درپیر داخل خط 2

312درپیر گلدانی3

ذکر قیمت هاي خارجی با توجه به . قیمت هاي فوق به عنوان متوسطی از قیمت هاي داخلی آورده شده است

کیفیت متفاوت نمونه هاي خارجی و استانداردهاي رعایت شده در آنها، قابل مقایسه با بسیاري از انواع داخلی 

نیست و با توجه به اینکه در فاز اول تولید این واحد تامین نیازهاي داخلی در نظر گرفته شده است، برآوردهاي 

ن در فازهاي بعد و با توسعه واحد و افزایش اقتصادي بر اساس قیمت نمونه هاي داخلی انجام می شود، لیک

کیفیت محصوالت تولیدي امکان دستیابی به استانداردهاي جهانی و رقابت با آنها نیز وجود خواهد داشت که در 

.آن صورت می بایست قیمت دقیق نمونه هاي مشابه خارجی مالك برآوردهاي مالی قرار گیرد
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توضیح موارد مصرف و کاربرد-6- 1

فرآورده هاي کشاورزي نقش اساسی در تامین مواد غذایی بر عهده دارند و این موضوع نشان دهنده امروزه 

اهمیت بخش کشاورزي می باشد و در سایه توجه به بخش کشاورزي و خدمات کشاورزي رشد و شکوفایی 

مختلف آن نیز از این رهگذر ، آبیاري و روشهاي. اقتصادي حاصل شده و زمینه هاي فراوانی گسترش می یابند

. بی بهره نمانده و نیازمند توجه و سرمایه گذاري می باشند

در سال هاي اخیر روش هاي متعدد و جدیدي در زمینه آبیاري ابداع گردیده و در اکثر کشورها به سرعت 

این روش ها با وجود تفاوت در سیستم و تجهیزات یا شرایط کاربردي، همگی منجر به . گسترش یافته است

توسعه این . ش اندك آب در سطح زمین، نیاز کمتر به نیروي انسانی و استفاده مناسب از آب موجود می شودپخ

روش ها به همراه رشد و توسعه صنایع پالستیک صورت گرفته است، به همین دلیل کشورهاي پیشرفته صنعتی 

یاز به آب و کمبود آن در اقلیم هاي اما با این وجود ن. سهم بیشتري از این توسعه را به خود اختصاص داده اند

.خشک و نیمه مرطوب عامل توسعه روش هاي مدرن آبیاري در کشورهاي در حال توسعه شده است

آبیاري قطره اي یک از این روش ها می باشد که آب مورد نیاز از طریق لوله به مجاورت گیاه یا درخت منتقل 

بطور کلی . ر ادامه به مزایا و معایب آن اشاره خواهد شدجهت شناخت نتایج کاربردي این سیستم د. می شود

آبیاري قطره اي این امکان را براي کشاورز فراهم می آورد تا با صرف هزینه کمتر محصول بیشتري برداشت کند 

.و نیز بر حسب نیازهاي هر نوع گیاه شرایط و امکانات خاصی را بکار برد

مزایاي کاربرد سیستم آبیاري قطره اي–الف 

.کاربرد روش آبیاري قطره اي کارآیی مصرف آب را افزایش می دهد·
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.به دلیل جزئی بودن سطح مرطوب شده خاك، مقدار تبخیر آب بسیار کم است·

بنابراین مصرف آب توسط علف هاي . در این روش از جاري شده آب در سطح زمین جلوگیري می شود·

.وان کنترل نمودهرز را می ت

با توجه به مشخص بودن نیاز روزانه گیاه به آب و تعیین مقدار دقیق آبیاري روزانه و محدود بودن عمق ·

آبیاري روزانه و محدود بودن عمق آبیاري، از نفوذ آب به اعماق پایین تر از منطقه توسعه ریشه 

.جلوگیري می شود

.یاه وجود ندارددر این روش تلفات ناشی از خیس شدن برگ هاي گ·

.در این روش مقدار نیروي انسانی نسبت به سایر روش ها کاهش می یابد·

.امکان خودکار نمودن سیستم و کنترل از راه دور براي تمام قسمت هاي آن وجود دارد·

.درصورت بروز آفات و بیماریهاي گیاهی امکان سمپاشی بوسیله این روش وجود دارد·

.حد مطلوب نگه داشته می شوددر این روش رطوبت خاك در ·

.در آبیاري قطره اي کود را همراه آب می توان به گیاه رساند·

آبیاري قطره اي عالوه بر آنکه مانع عملیات برداشت نمی شود، حتی عملیات داشت را در زمان برداشت ·

.ممکن می سازد

اري قطره اي در مقایسه در مورد محصوالتی که با فاصله کشت می شوند نظیر باغات میوه، سیستم آبی·

.با سایر سیستم هاي ثابت و زیر زمینی می تواند با هزینه کمتري اجرا شود
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.هزینه تعمیر و نگهداري کمتري نسبت به سایر روش ها دارد·

سرعت باد و پستی و بلندي زمین نمی تواند موجب عدم یکنواختی پخش آب در سیستم آبیاري ·

.اي می شودقطره

آبیاري قطره ايمعایب سیستم–ب 

.محصوالتی که به صورت متراکم کشت می شوند، نمی توان با این روش آبیاري کرد·

آبیاري محصوالتی مانند سبزیجات که نیاز به انتقال لوله هاي الترال بطور فصلی دارند با این روش ها ·

.گرانتر تمام می شود

.ن در آبیاري قطره اي وجود دارداحتمال رسوب مواد شیمیایی و بسته شدن روزنه هاي قطره چکا·

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

از نظر کاالي جایگزین می . سیستم آبیاري قطره اي به عنوان محصول نهایی در خدمات کشاورزي کاربرد دارد

اما با توجه به نوع کاربري و نحوه . توان به سیستم آبیاري تحت فشار بارانی و سیستم هاي سنتی اشاره کرد

همچنین از نظر جایگزین کردن . آبیاري قطره اي، این سیستم به عنوان کارآمدترین سیستم مطرح می باشد

هاي آزبست به جاي لوله هاي پلی اتیلنی، با توجه به مشکالت اتصال گسیلنده ها، رسوب گیري و اصطکاك لوله

.ه هاي پلی اتیلنی مناسب تر می باشدآب با جداره لوله، استفاده از لول
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اهمیت استراتژیک کاال در دنیاي امروز-8- 1

میلیون نفر از جمعیت کشور ایران در روستاها سکونت دارند که بدلیل شرایط دشوار زندگی بسیاري از 24حدود 

نفر به میلیون5/1آمار رشد جمعیت نشان می دهد که سالیانه . آنها در حال مهاجرت به شهرها می باشند

با توجه به این . میلیون نفر خواهد رسید140میالدي به 2050جمعیت کشور اضافه می شود بطوریکه در سال 

آمار بسیار روشن است که انجام اقدامات فوري بمنظور شناخت امکانات و ثروتهاي بالقوه جامعه و بالفعل کردن 

اقلیمی موجود در کشور و مشکالت ناشی از مهاجرت با توجه به تنوع . آنها از اهمیت ویژه اي برخوردار است

روستاییان به شهرها و از طرف دیگر نیاز روز افزون به منابع کشاورزي و غذایی، توسعه بخش کشاورزي می 

توسعه اراضب زیر کشت آبی کشور و به تبع آنها افزایش تولیدت . بایست در اولویت این اقدامات قرار گیرد

هبود وضعیت معیشت روستاییان گردیده و آنها را به فعالیت بیشتر در عرصه کشاورزي کشاورزي هم منجر به ب

در حال حاضر اراضی زیرکشت آبی کشور . ترغیب می کند و هم نیاز شهرها به منایع غذایی را برطرف می سازد

کشور درصد کل مساحت کشور است در حالیکه اراضی مستعد5میلیون هکتار یعنی کمتر از 5/7در حدود 

درصد کل 30تا 20به عبارتی می توان بین . میلیون هکتار برآورد شده است50تا 30براي کشاورزي بین 

.مساحت کشور را زیر کشت قرار داد

استفاده از سیستم هاي آبیاري تحت فشار نیز با توجه به تاثیر قابل مالحظه در جلوگیري از هدر رفتن آب، 

لذا اگرچه فرآیند تولید تجهیزات مورد استفاده . توانند به خصوص در مناطق خشک کشور بسیار مفید باشدمی

، آسان بوده و مواد اولیه ...طره چکانها و در سیستم آبیاري تحت فشار قطره اي شامل لوله هاي اصلی و جانبی، ق

باشند؛ آن نیز در کشور در دسترس می باشد و محصوالت تولیدي از این حیث داراي برتري استراتژیکی نمی
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لیکن توسعه دانش تولید تجهیزات مورد نیاز براي آبیاري تحت فشار و افزایش کیفیت و کاهش هزینه هاي تولید 

.این محصوالت در کشور از اهمیت استراتژیکی برخوردار استبا توجه به کاربرد وسیع

کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9- 1

می باشد، ) HDPEوLDPE(با توجه به اینکه ماده اولیه لوله و اتصاالت آن از جنس پلی اتیلن سبک و سنگین 

ه و اتصاالت آن نیز می باشند که کشور ایران کشورهاي تولید کننده پلی اتیلن به طور کلی خود تولید کننده لول

. نیز با توجه به استقرار واحدهاي پتروشیمیایی در نقاط مختلف کشور از جمله این کشور ها به حساب می آید

در ادامه مشخصات برخی از معروف ترین شرکت هاي سازنده در زمینه تولید تجهیزات آبیاري تحت فشار 

نطور که مشاهده می شود بسیاري از این شرکت ها بدلیل نزدیکی به منایع تامین اي آورده شده است، هماقطره

.مواد اولیه و همچنین بازار فروش در کشورهاي متععدي داراي شعبات و کارخانه هستند

از نقطه نظر کشورهاي مصرف کننده نیز با توجه به عمومیت کاربرد این محصول در صنعت کشاورزي، طبیعتا 

ط دنیا داراي بازار مصرف می باشد، لیکن کشورهایی که اقلیم مناسب تري براي فعالیتهاي در تمامی نقا

تولیدات واحد در دست بررسی در این طرح براي . کشاورزي هستند استفاده گسترده تري از این تجهیزات دارند

ید و گسترده تر کردن رفع نیازهاي داخلی پیش بینی شده است که در سال هاي آتی با باال بردن تکنولوژي تول

طیف محصوالت و در عین حال رسیدن به حد کیفیت جهانی و کسب استانداردهاي بین المللی می توان 

.صادرات محصوالت تولیدي به کشورهاي همسایه را نیز هدف گذاري نمود
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کشورهاي عمده سازنده محصوالت آبیاري تحت فشار-3جدول 

تآدرس سایت شرککشور سازندهنام شرکت

Netafimآمریکا

http://www.netafim.com

Eurodrip آفریقا/ اروپا / آمریکا

www. Eurodrip.com

Azud اروپا/ آمریکا

www. Azud.com

Irritecایرلند

www.irritec.it

Aytok آسیا/ اروپا

www.aytokfiltre.com

http://www.netafim.com/
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صادراتشرایط -10- 1

لوله هاي پلی اتیلنی از جمله کاالهایی می باشد که ممنوعیت صادراتی نداشته و با توجه به ارزش افزوده باالیی 

که دارند از نظر صادرات نیز تحت حمایت هاي دولتی قرار می گیرند و شرایط خاصی براي صادرت آن ذکر 

این محصوالت صادرات آن در مسافت هاي طوالنی آمارها نشان می دهد که با توجه به سبک بودن . نشده است

شاید مقرون به صرفه نیست و بیشتر صادرات به کشورهاي همسایه نظیر کشورهاي تازه استقالل یافته شوروي 

شایان ذکر است براي ورود به بازارهاي صادراتی و توانایی رقابت با سایر کشورها باید . منطقی به نظر می رسد

.باال و قیمت مناسب تولید شودمحصوالتی با کیفیت 

وضعیت عرضه و تقاضا- 2

بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل -1- 2

واحدها و تعداد آنها

در مورد ) دفتر آمار و اطالع رسانی–معونت توسعه صنعتی (اطالعات اخذ شده از وزارت صنایع و معادن 

.واحدهاي تولیدکننده انواع اتصاالت و تجهیزات آبیاري قطره اي در جدول زیر ارائه شده است
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واحدهاي تولید انواع اتصاالت و تجهیزات آبیاري قطره اي-4جدول 

)تن(ظرفیت نام واحداستانردیف

120)پی اف پی(تولیدي لوله و اتصاالت پلی اتیلن اصفهان1

4000چدنیت صدرتهران2

550تولید لوله و اتصاالت پلی اتیلن سمنانسمنان3

100بارش ساز شیرازفارس4

4770مجموع5

اي همانطور که در جدول فوق مشخص است، در حال حاضر ظرفیت تولید انواع اتصاالت و تجهیزات آبیاري قطره

درصد می باشد، بنابراین 70تحقیقات میدانی انجام شده بهر تولید در این صنعت بر اساس . تن می باشد4770

.تن انواع اتصاالت و تجهیزات آبیاري قطره اي در کشور تولید می شود3339در حال حاضر 
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بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا-2- 2

اجراي انواع اتصاالت و تجهیزات آبیاري قطره اي مطابق در جدول زیر اطالعات مربوط به طرح هاي در دست 

در این جدول اسمی مجوزهاي صادر شده از سال . آمار مرکز اطالع رسانی وزارت صنایع و معادن ارائه شده است

.به بعد نشان داده شده است1380

واحدهاي در دست اجراي انواع اتصاالت و تجهیزات آبیاري قطره اي-5جدول 

)تن(ظرفیت نام واحداناستردیف

130علی آقادادياصفهان1

511حمید علمیتهران2

1000درآب کرمانکرمان3

1641مجموع4

بنابراین ظرفیت تولید برابر . به بهره برداري برسند1392پیش بینی می شود که واحدهاي فوق الذکر تا سال 

تن انواع اتصاالت آبیاري 6411اجرا خواهد بود که معادل مجموع ظرفیت واحدهاي فعال و واحدهاي در دست 

تن 4488حدود 1392درصدي، برآورد می شود که در سال 70با توجه به بهره تولید . قطره اي خواهد بود

.تولید خواهد شد
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88بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال -3- 2

جزا در زمینه واردات سیستم آبیاري قطره اي نمی توان از آمار گمرك در حال حاضر به دلیل عدم وجود آمار م

اما در مجموع با توجه به فعال شدن واحدهاي تولید قطعات پالستیکی و توجه به تامین قطعات و . استناد نمود

.لوازم بخش کشاورزي در داخل کشور، واردات در این زمینه قابل توجه نمی باشد

آغاز برنامهبررسی روند مصرف از -4- 2

بر اساس تحقیقات به عمل آمده استفاده از آبیاري قطره اي در ایرن سابقه طوالنی نداشته و بطور موردي و 

تحقیقات . پراکنده در نقاط مختلف ایران به صورت واحدهاي اقتصادي پراکنده و یا آزمایشی صورت گرفته است

اي دریچه دار در خوزستان صورت گرفته است ولی سطح آبیاري قطره اي در جیرفت و میناب و آبیاري با لوله ه

تحت پوشش اینگونه آبیاري ها در سطح کشور از هشتاد هزار هکتار تجاوز نمی کند که نسبت به کل اراضی 

.درصد می باشد2/1تحت پوشش آبیاري در کشور حدود 

میلیون 5/7ران تنها حدود همانطور که در بخش اهمیت استراتژیک کاال تشریح شد، اراضی زیر کشت آبی ای

هزار هکتار از سیستم 80درصد کل مساحت کشور را شامل می شود و از این میان تنها 5هکتار یعنی کمتر از 

میلیون هکتار 50تا 30پتانسیل سطح اراضی قابل کشت در کشور بین . آبیاري قطره اي  استفاده می نمایند

از این سطوح و نیز با ثابت در نظر گرفتن نسبت زمین هاي زیر کشت بنابراین در صورت بهره برداري . می باشد
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، پیش بینی می شود میزان )بد بینانه ترین حالت(آبی با استفاده از آبیاري قطره اي به کل زمین هاي زیر کشت 

.هزار هکتار برسد320زمین هاي زیر کشت آبی با استفاده از آبیاري قطره اي در چند سال آتی به 

ذکر است که با توجه به کمبود آب در کشورمان و فرهنگ سازي در جهت مصرف صحیح آب و جلوگیري شایان

از هدر رفتن آن و همچنین توان تولید قطعات سیستم آبیاري قطره اي در داخل کشور، پیش بینی می شود که 

از این سیستم ... باغات و در سال هاي آتی با پیشرفت روز افزون صنایع کشاورزي در اکثر مزارع، گلخانه ها، 

هزار هکتار 320جهت آبیاري استفاده شده و میزان زمین هاي زیر کشت آبی که این سیستم را بکار می برند از 

.نیز تجاوز کند

و امکان توسعه 88بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال -5- 2

آن

ضر به دلیل عدم وجود آمار مجزا در زمینه صادرات سیستم آبیاري همانطور که قبال توضیح داده شد، در حال حا

اما با توجه به اینکه واحدهاي تولید کننده این تجهیزات هنوز در . قطره اي نمی توان از آمار گمرك استناد نمود

سطح گسترده فعالیت نمی کنند و از نظر طیف محصوالت و کیفیت تولید در حد استانداردهاي بین المللی 

لیکن با توجه بیشتر به بخش . یشرفت نکرده اند، اکثر تولیدات آنها در داخل کشور مورد استفاده قرار می گیردپ

پژوهش و توسعه در واحدهاي تولیدي و باالبردن کیفیت محصول و استفاده از مزیت هایی نظیر مواد اولیه با 

.همسایه دور از دسترس نیستکیفیت و قیمت مناسب در داخل کشور، دستیابی به بازار کشورهاي 
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بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم-6- 2

با توجه به موضوع کم آبی در کشورهاي همسایه، در صورت اشباع شدن بازار دخلی می توان با رعایت کیفیت 

.در حد استانداردهاي موجود نسبت به صادرات برخی از قطعات این سیستم اقدام نمود

.در جدول زیر نتیجه گیري بازار داخلی براي سیستم آبیاري قطره اي ارائه شده است

نتیجه گیري بازار داخلی سیستم آبیاري قطره اي-6جدول 

)تن(مقادیر شاخص

ظرفیت تولید در داخل کشور
4770ظرفیت فعلی

6411ظرفیت آتی

میزان تولید در داخل کشور
3339وضعیت فعلی

4488بینی آتیپیش 

میزان واردات و صادرات
-واردات

-صادرات

3339وضعیت فعلیبرآورد مصرف داخلی
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پتانسیل مصرف آتی 

)1392(
13356

8868)1392(پیش بینی نیاز آتی 

در 7/0درصدي واحدهاي تولید موجود و از ضرب 70در جدول باال مقادیر میزان تولید با توجه بهره تولید 

همچنین برآورد مصرف فعلی بر اساس مصرف کلیه تولیدات واحدهاي . مقادیر ظرفیت تولید بدست آمده است

پتانسیل مصرف آتی نیز بر اساس . موجود در داخل کشور و عدم واردات و صادرات قابل توجه، تعیین شده است

الحظه می شود، پیش بینی همانطور که م. تشریح شد، محاسبه شده است"بررسی روند مصرف"آنچه در بخش 

تن ظرفیت واحدهاي تولیدي مورد 12668تن برسد که معادل 8868به 1392میزان تولید مورد نیاز در سال 

.نیاز می باشد

بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در -3

کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها

تکنولوژي . می باشد) گسیلنده(ي آبده پلی اتیلن و انواع قطره چکان محصوالت تولیدي واحد شامل انواع لوله ها

تولید این محصوالت به صورت عمومی از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست بطوریکه قطره چکان از روش تزریق 

تفاوت عمده در کیفیت محصوالت تولیدي، دقت در . و لوله هاي پلی اتیلنی به روش اکستروژن تولید می شوند
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شایان ذکر است کیفیت مواد اولیه و همچنین مواد . ند تولید و شکل دهی و قالب گیري مناسب می باشدفرآی

لذا از حیث فرآیند تولید بین . در کیفیت محصول نهایی نقش مهمی دارند) additives(ها به آنها افزودنی

الت بسته به نوآوري هاي واحدهاي داخلی و خارجی تفاوت ماهیتی وجود ندارد، لیکن اختالف کیفیت محصو

واحدها در تولید تجهیزات با شکل هاي هندسی بهتر و قالب گیري و فرآوري مطلوب تر از یک سو و کیفیت 

مواد اولیه و مواد افزودنی از سوي دیگر تعیین کننده برتري تکنولوژیکی محصوالت تولیدي توسط کارخانجات 

. مختلف در داخل و خارج از کشور می باشد

دامه فرآیند تولید قطره چکان به روش تزریق و لوله هاي آبده پلی اتیلنی به روش اکستروژن به طور مختصر در ا

.توضیح داده شده است

تولید قطره چکان-3-1

master(در ابتدا پلی اتیلن و مستر بچ . در این واحد از روش تزریق براي تولید قطره چکان استفاده می شود

batch(در میکسر با یکدیگر مخلوط می شوند و در نهایت به سمت دستگاه تزریق هدایت ، توزین شده و سپس

درجه 150در ماشین تزریق ریخته شد و با حرارت ) گرانول(پلی اتیلن پس از اینکه به شکل پودر . می شوند

یه پس از سرد مواد اول. سانتیگراد به حالت خمیري نزدیک به مایع در آمد، با فشار به درون قالب تزریق می شود

در این مرحله قطعه از قالب خارج می . شدن در داخل قالب دوباره بصورت جامد در آمده و سخت می گردد
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ذوب کردن مواد پالستیکی و تزریق آن به داخل قالب از مراحل مهم تولید محصول با کیفیت مرغوب . شود

.بشمار می  رود

ها ق و قالب گیر تشکیل شده است که هر یک از این قسمتاز دو قسمت اصلی تزری) injection(ماشین تزریق 

.بر حسب ابعاد و خصوصیات هر ماشین و متناسب با آن ساخته می شود

قسمت تزریق–الف 

در این قسمت عمل ذوب و اختالط مواد انجام می گیرد به این ترتیب که مواد پالستیکی داخل قیف تزریق 

پوسته . ریخته شده و از قیف به تدریج به داخل سیلندر راه می یابد و با گردش مارپیچ به جلو رانده می شود

گرفته اند کامال گرم می شود و مواد سیلندر به وسیله گرمکن هاي برقی که در طول جداره خارجی سیلندر قرار

. رسندبه جلوي سیلندر می. نیز ضمن گردش در داخل سیلندر با تماس به جدار داخلی به تدریج گرم می شوند 

پس . مارپیچ با چرخش به دور خود عمل مواد گیري را انجام می دهد و یک حرکت افقی به سمت عقب نیز دارد

ان الزم، مارپیچ جهت بارگیري مواد به گردش در می آید و سیلندر تزریق به از انجام عمل تزریق و گذشتن زم

. عقب بر می گردد

پس از گذشت مدتی که براي خنک شدن قطعه الزم است، طرفین قالب از هم گشوده شده و قطعه تولید شده 

.به بیرون پرتاب می شود
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قسمت قالب-ب

الب توسط طراح ماهر از روي نقشه قطعه تهیه گردد و طریقه صحیح ساخت قالب آن است که طرح و نقشه ق

قسمت هایی از قالب که مستقیما با پالستیک در تماس است از . تمام جزئیات در اختیار قالب ساز قرار گیرد

از . قسمت هاي دیگر قالب از فوالد معمولی تولید می شود. مواد مخصوص مثل فوالد گرم کار، ساخته می شود

این عمل به منظور افزایش نرخ تولید و . آیند تزریق پالستیک، خنک کاري قالب می باشدویژگیهاي مهم فر

در جریان عمل تزریق نیاز استکه قالب توسط یک سیستم جریان . حفاظت از کیفیت محصول انجام می شود

فی هر قدر آب مصر. در حقیقت خنک کردن، تنظیم دماي درون قالب ها است. خنک شود) معموال آب(سیال 

.جهت خنک کردن سردتر باشد، زمان مورد نیاز براي تولید قطعه کمتر شده و نرخ تولید افزایش می یابد

تولید لوله هاي پلی اتیلن-3-2

، واحد کشش، واحد برش و )calibration(خط تولید لوله هاي پلی اتیلن شامل اکسترودر، قالب، واحد تثبیت 

.ادامه هر کدام توضیح داده شده اندواحد جممع کننده لوله می باشد که در 
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اکسترودر–الف 

این دستگاه به صورت پیوسته کار . اکسترودر یکی از مهمترین دستگاه هاي شکل دهی پالستیک می باشد

با این دستگاه می توان فیلم، ورق، لوله، . کند و قابلیت تولید قطعات با طول و سطح مقطع زیاد را داردمی

. خوراك ورودي به این دستگاه بصورت پودر یا گرانول می باشد. مختلف دیگر تولید کردپروفیل و مقاطع 

سپس مخلوط حاصل . بدین صورت که پلی اتیلن و مستربچ، توزین شده و با نسبت مشخص مخلوط می گردند

خل قالب می کار اصلی اکسترودر تبدیل این خوراك به یک توده نرم و هل دادن آن به دا.  وارد دستگاه می شود

.باشد تا پالستیک شکل مورد نظر را به خود بگیرد

قالب-ب

قالب خود داراي گرمکن بوده و بدین . کار قالب تبدیل توده پالستیک به شکل هندسی مورد نظر می باشد

.ترتیب دماي این ناحیه نیز از روي پانل کنترل تنظیم می شود

واحد تثبیت–ج 

به علت نرم بودن لوله هنگام خروج . لوله پس از خرروج از قالب، داغ و نرم است و باید سرد شود تا محکم گردد

. از قالب، اگر صرفا از آب براي خنک کردن استفاده شود، لوله به طرف داخل فرو رفته و شکل آن خراب می شود

این حمام ها در بسته بوده و فشار آنها توسط . ودبراي جلوگیري از این پدیده از حمام هاي تثبیت استفاده می ش

در نتیجه فشار هواي داخل لوله بیشتر از آب بیرون لوله می . پمپ خال کمتر از فشار جو نگهداشته می شود
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بعد از تثبیت، یک حمام ساده . باشد و جلوي در هم رفتن لوله را می گیرد، همزمان لوله سرد می شود

.داردسازي با آب نیز وجودخنک

واحد کشش-د

این . کار این واحد اعمال نیروي کششی بر لوله است تا بعد از خروج از قالب مستقیم حرکت کند و تاب بر ندارد

واحد داراي دو ردیف نوار الستیکی شبیه نقاله می باشد که در پایین و باالي لوله قرار می گیرد و با نیروي 

.اصطکاك ان را می کشد

واحد برش-ه

واحد داراي یک اره گرد است که توسط یک میکرو سوئیچ قابل تنظیم، فعال می شود و لوله را در طول هاي این

.مورد نظر می برد

واحد جمع کننده لوله–و 

این واحد توسط یک موتور الکتریکی، لوله هاي تولید شده را بر روي قرقره جمع می کند و آنها را به صورت 

.کالف در می اورد
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ن نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسومتعیی- 4

فرآیند تولید قطره چکان به روش تزریق و لوله هاي به روش اکستروژن، دو فرایند بسیار ساده بوده و از 

در عین حال تنظیم دقیق شرایط عملیاتی در دستیابی به محصول با . پیچیدگی خاصی برخوردار نمی باشد

ه مهمترین پارامترهاي عملیاتی می توان به دماي مارپیچ، سرعت از جمل. کیفیت مطلوب نقش اساسی دارد

.مارپیچ، دبی خوراك، فشار و دماي حمام تثبیت و درصد مواد در مستر بچ اشاره نمود

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه - 5

موجود، در با استفاده از اطالعات واحدهاي(گذاري ثابت به تفکیک ریالی و ارزي 

و اینترنت و بانکهاي اطالعاتی جهانی، شرکتهاي فروشنده تکنولوژي و UNIDOدست اجرا و

...)تجهیزات و 

تن 500بر اساس مطالعات انجام شده و در نظر گرفتن پارامترهاي مختلف، حداقل ظرفیت اقتصادي این واحد 

تی استان هاي مختلف و نزدیکی به ایجاد واحدهاي کوچک مستقر در شهرك هاي صنع. در سال می باشد

با در نظر گرفتن پیش بینی مصرف . بازارهاي مصرف محلی از جمله پارامترهاي اساسی در این انتخاب می باشد

تن در سال احداث چندین واحد صنعتی در مناطق مختلف کشور پیشنهاد می 8000آتی به میزان بیش از 

ثابتگذاريسرمایهوباشدمیسالدرتنی550واحدکیبرايظرفیت پیشنهاديگزارشایندر. شود

:باشدمیزیرمواردشاملطرحثابتگذاريسرمایه. شده استبرآوردظرفیتاینبراساس
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زمین -1

محوطه سازي-2

احداث ساختمان هاي صنعتی و غیر صنعتی-3

تاسیسات-4

هزینه لوازم اداري و وسایل نقلیه-5

اصلی مورد نیازهزینه خرید تجهیزات و ماشین آالت -6

هزینه قبل از بهره برداري-7

هزینه پیش بینی نشده-8

زمین·

میلیون ریال–هزینه خرید زمین -7جدول 

هزینه کل)ریال(قیمت واحد )متر مربع(متراژ 

45002501125
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محوطه سازي·

میلیون ریال–آماده سازي محوطه -8جدول 

هزینه کل)هزار ریال/مترمربع(مبلغ واحد مساحتبخش

450040180تسطیح زمین

580300174دیوارکشی

خیابان کشی و آسفالت و جدول کشی 

و فضاي سبز

263075197

551مجموع

احداث ساختمان هاي صنعتی و غیر صنعتی·

میلیون ریال–هزینه احداث ساختمان هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی -9جدول 

واحد مبلغ )متر مربع(متراژ بخش

)هزار ریال/مترمربع(

هزینه کل

120026003120سوله خط تولید
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1202500300سوله انبار مواد اولیه

2002500500سوله انبار محصول

2002000400سوله هاي تاسیسات برق

ساختمان هاي اداري، 

رفاهی

1503200480

4800-1870مجموع

تاسیسات·

میلیون ریال–هزینه تاسیسات -10جدول 

هزینهشرح

300تاسیسات آب

200دیزل ژنراتور

83سرمایش و گرمایش

50اطفاء حریق
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633جمع کل

لوازم اداري و وسایل نقلیه·

میلیون ریال-هزینه لوازم اداري و وسایل نقلیه-11جدول 

هزینهبخش

250لوازم اداري

670وسایل نقلیه

920مجموع

و ماشین آالت اصلی مورد نیازخرید تجهیزات·

در این قسمت قیمت کل تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز ارزیابی گردیده و در نهایت کل هزینه مورد 

میلیون ریال برآورد 9700نیاز جهت خریداري آنها مشخص شده است که بر این اساس قیمت تجهیزات اصلی 

به عنوان هزینه حمل و نقل تجهیزات اصلی در نظر گرفته شده هزینه فوق % 4شایان ذکر است که . شده است

.است



واحد گلستان

مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صنعتی

:نام طرح 

ماشین آالت مربوط به آبیاري تحت فشار و 

هاي جلوگیري از هدر رفتن آبسیستم

)49(از )  40(:شماره صفحه 
شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

هزینه هاي قبل از بهره برداري·

میلیون ریال-هزینه هاي قبل از بهره برداري-12جدول 

هزینهبخش

100آموزش پرسنل

200هزینه بهره برداري آزمایشی

300مجموع

هزینه پیش بینی نشده·

هاي مربوط به سرمایه گذاري ثابت به عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده در نظر درصد هزینه 5در این طرح 

.گرفته شده است

.فهرست کاملی از هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت مورد نیاز براي طرح آورده شده است13در جدول 



واحد گلستان

مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صنعتی

:نام طرح 

ماشین آالت مربوط به آبیاري تحت فشار و 

هاي جلوگیري از هدر رفتن آبسیستم

)49(از )  41(:شماره صفحه 
شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

میلیون ریال–کل هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت - 13جدول 

هزینهعنوان

1125زمین

551محوطه سازي

4800ساختمان سازي

633تاسیسات 

920لوازم اداري و وسایل نقلیه

9700تجهیزات اصلی 

388حمل و نقل تجهیزات اصلی

300هزینه هاي قبل از بهره برداري

970هزینه هاي پیش بینی نشده

19387مجموع



واحد گلستان

مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صنعتی

:نام طرح 

ماشین آالت مربوط به آبیاري تحت فشار و 

هاي جلوگیري از هدر رفتن آبسیستم

)49(از )  42(:شماره صفحه 
شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

آن از خارج یا میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین - 6

داخل کشور، قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند 

تامین اقالم مورد نیاز در گذشته و آینده

در . مواد اولیه اصلی مورد نیاز این طرح پلی اتیلن سبک و سنگین بوده که از داخل کشور قابل تامین می باشد

.همراه هزینه آنها آورده شده استجدول زیر میزان مواد اولیه مورد نیاز طرح به

هزینه مواد اولیه مورد نیاز-14جدول 

)میلیون ریال(هزینه کل )ریال بر کیلوگرم(هزینه واحد )تن(میزان ماده

345190006560پلی اتیلن سبک

260189004918پلی اتیلن سنگین

540--مواد افزودنی

12018--مجموع



واحد گلستان

مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صنعتی

:نام طرح 

ماشین آالت مربوط به آبیاري تحت فشار و 

هاي جلوگیري از هدر رفتن آبسیستم

)49(از )  43(:شماره صفحه 
شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

مناسب براي اجراي طرحپیشنهاد منطقه -7

در مورد مسئله مکان یابی احداث واحد و یا طرح، مدلها و روشهاي متعددي وجود دارد که پارامترهاي بسیار 

از مهمترین پارامترهاي موجود در این . مهم و موثر در دستیابی به محل مناسب اجراي طرح دخالت می کنند

:رابطه می توان به موارد زیر اشاره نمود

)جمعیت کاري و اداري مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال(نیروي انسانی ·

)ارزانی زمین و دستیابی به مساحت زیاد و قابل تامین(قیمت زمین ·

)جهت افزایش میزان سود دهی طرح(معافیت مالیاتی ·

)پارامتر بسیار مهم در طرحهاي پتروشیمی(دستیابی به منابع تامین مواد اولیه ·

)نیاز بازار و اشباع نبودن آن(مصرف داخلی نزدیکی به بازار·

)جهت صادرات محصول و واردات مواد مورد نیاز(دسترسی به پایگاه هاي جهانی ·

در این مورد شهرك هاي صنعتی (امکان تامین موارد تاسیساتی همچون برق و سوخت مورد نیاز ·

)توانند در اولویت قرار گیرندمی

ح زیر کشت قابل توجه و لذا پتانسیل باالي استفاده از سیستم آبیاري مناطق شمالی کشور با توجه به سط

نزدیکی به بازار . اي بخصوص در مورد باغات، از جمله مناطق مناسب براي احداث این واحد می باشدقطره



واحد گلستان

مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صنعتی

:نام طرح 

ماشین آالت مربوط به آبیاري تحت فشار و 

هاي جلوگیري از هدر رفتن آبسیستم

)49(از )  44(:شماره صفحه 
شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

مصرف گسترده و لذا کاهش هزینه هاي حمل محصوالت از یک سو و تعداد اندك واحدهاي تولیدي در این 

استان هاي گیالن، . سوي دیگر، از جمله نکات مثبت احداث واحد در این مناطق بشمار می رودمنطقه از 

شایان ذکر است استفاده از امکانات شهرکهاي صنعتی . مازندران و گلستان از این حیث داراي اولویت می باشند

.در این استان ها می بایست مدنظر قرار گیرد

اطقی که نزدیک به واحدهاي پتروشیمایی تولید پلی اتیلن نزدیک هستند از سوي دیگر احداث این واحد در من

نیز از نقطه نظر تامین مواد اولیه قابل بررسی می باشد و استان هاي جنوبی کشور بدلیل نزدیکی به مجتمع هاي 

ار پتروشیمی منطقه ماهشهر و عسلویه و استان هاي غربی و مرکزي که در مجاورت خط اتیلن غرب و مرکز قر

. دارند، داراي اولویت می باشند

لیکن در مجموع با توجه به نوع محصوالت و حجیم بودن آنها که موجب افزایش هزینه هاي حمل خواهد شد، 

نزدیکی به بازار مصرف از اهمیت بیشتري برخوردار می باشد و احداث این واحد در استان هاي شمالی کشور 

.می شودپیشنهاد) گیالن، مازندران و گلستان(



واحد گلستان

مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صنعتی

:نام طرح 

ماشین آالت مربوط به آبیاري تحت فشار و 

هاي جلوگیري از هدر رفتن آبسیستم

)49(از )  45(:شماره صفحه 
شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-8

.ارائه شده است15تعداد پرسنل مورد نیاز در جدول 

فهرست نیروي انسانی مورد نیاز در طرح-15جدول 

تحصیالتتعدادشرح

مدیریت و اداري–الف 

فق لیسانس1مدیر عامل

لیسانس1مسئول اداري و مالی

لیسانس2کارمند اداري مالی

لیسانس1مسئول تدارکات

فوق دیپلم1کارمند تدارکات و فروش

فوق دیپلم1منشی

فوق دیپلم1انباردار



واحد گلستان

مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صنعتی

:نام طرح 

ماشین آالت مربوط به آبیاري تحت فشار و 

هاي جلوگیري از هدر رفتن آبسیستم

)49(از )  46(:شماره صفحه 
شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

دیپلم1راننده

دیپلم2نظافتچی و آبدارچی

دیپلم2نگهبان

قسمت تولیدي-ب

لیسانس1مدیر تولید

فوق دیپلم2سرپرست شیفت

فوق دیپلم4اپراتور

دیپلم2کارگر بسته بندي

-8کارگر

-30مجموع



واحد گلستان

مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صنعتی

:نام طرح 

ماشین آالت مربوط به آبیاري تحت فشار و 

هاي جلوگیري از هدر رفتن آبسیستم

)49(از )  47(:شماره صفحه 
شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و -9

و چگونگی امکان ...) -بندر –فرودگاه –راه آهن -راه(ارتباطی 

تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح

.آورده شده است16نیاز واحد در جدول برآورد میزان مصرف سالیانه آب، برق و گاز مورد 

میزان مصرف سالیانه آب، برق و گاز-16جدول 

واحدمیزان مصرفشرح

مترمکعب5200آب

کیلو وات618برق

متر مکعب188175گاز

وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی-10

در بخش . یکی از بحرانهایی که جهان و مخصوصا کشور ایران با آن روبروست، مساله کمبود آب می باشد

کشاورزي با اجراي طرح هاي آبیاري قطره اي تا حد زیادي می توان راندمان مصرف را افزایش داد و به حل این 

ر کشور در بخش کشاورزي توجه به آمار نشان می دهد که قسمت عمده آب استحصالی د. معضل کمک نمود



واحد گلستان

مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صنعتی

:نام طرح 

ماشین آالت مربوط به آبیاري تحت فشار و 

هاي جلوگیري از هدر رفتن آبسیستم

)49(از )  48(:شماره صفحه 
شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

از اینرو . درصد می باشد33تا 30مصرف می شود و از طرف دیگر راندمان مصرف آب در این بخش حدودا 

.استفاده بهینه از منابع آب به عنوان محور اصلی توسعه در بخش کشاورزي بایستی مورد توجه قرار گیرد

یتی نظیر اعطاي وام هاي کم بهره را براي اجراي بر همین در بسیاري از مناطق کشور، دولت طرح هاي حما

این امر در ترغیب کشاورزان و باغداران براي استفاده از . طرح هاي آبیاري قطره اي در دستور کار قرار داده است

از طرف دیگر با توجه به اینکه توسعه صنعت کشاورزي و از . سیستم هاي آبیاري قطره اي بسیار موثر خواهد بود

تفاده از سیستم هاي آبیاري قطره اي، بطور کلی جزء اولویت هاي کشور می باشد، در احداث واحدهاي جمله اس

تولید تجهیزات مربوطه نیز می توان از این حمایت ها در تامین زمین مناسب در شهرکهاي صنعتی، دریافت 

عمل مشخصی در این خصوص وامهاي کم بهره و تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، بهره گرفت، لیکن دستورال

.موجود نمی باشد و بایستی پیگیري هاي الزمه از طرف پیمانکاران مربوطه بعمل آید

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث -11

واحدهاي جدید

از . جود داشته استو اقلیم کشور ایران، همواره کمبود آب در نقاط مختلف کشور وبا توجه به شرایط جغرافیایی

طرف دیگر استفاده از سیستم هاي آبیاري تحت فشار منجر به کاهش قابل مالحظه هدر رفتن آب خواهد شد، 

همچنین با عنایت به سرمایه گذاري . لذا استفاده از این سیستم ها در نقاط مختلف کشور توسعه یافته است

استفاده مناسب از امکانات موجود، پرداختن به بخش دولتی و خصوصی در زمینه افزایش سطح زیرکشت آب و



واحد گلستان

مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صنعتی

:نام طرح 

ماشین آالت مربوط به آبیاري تحت فشار و 

هاي جلوگیري از هدر رفتن آبسیستم

)49(از )  49(:شماره صفحه 
شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

تواند تولید لوازم و تجهیزات سیستم هاي آبیاري تحت فشار ضرورت داشته و در این رابطه امکان صادرات نیز می

سیستم آبیاري قطره اي با توجه به مزایایی که در طرح آورده شده است، یکی از . عامل مشوق دیگري باشد

. د می باشد که در این طرح به عنوان محصول هدف در نظر گرفته شده استسیستم هاي پرکاربر

تنی براي این محصوالت، 8000و پیش بینی بازار داخلی بیش از 6با توجه به محاسبات انجام شده در جدول 

از طرفی . احداث چندین واحد تولید تجهیزات آبیاري تحت فشار در نقاط مختلف کشور پیشنهاد می شود

تن تعیین گردیده است، لذا چندین واحد تولیدي تجهیزات آبیاري 500ل ظرفیت اقتصادي براي این واحد حداق

. تن در سال در استان هاي گیالن، مازندران و گلستان پیشنهاد می شود550تحت فشار قطره اي با ظرفیت 

میلیارد ریال برآورد شده 19دود الزم به ذکر است حجم سرمایه گذاري ثابت مورد نیاز براي این واحد نیز در ح

.است که در دسته پروژه هاي کوچک و زود بازده قرار می گیرد


