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 مقدمه

اين مطالعات در   . باشد  سنجي مقدماتي توليد تانن از پوست گردو مي         گزارش حاضر مطالعات امكان   

سنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد              قالب متدولوژي مطالعات امكان   

گرفـت و در    هاي الزم روي بازار آن صورت خواهـد           مطالعه به طور دقيق معرفي شده و سپس بررسي        

افزاري مورد نياز نيـز شناسـايي         ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امكانات سخت و نرم           

گذاري مورد نياز براي اجـراي طـرح بـرآورد و             هاي اقتصادي و حجم سرمايه      شده و در نهايت ظرفيت    

نند كليه اطالعـات مـورد      ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمايه گذران و عالقه مندان محترم بتوا              

  . نياز را كسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسيرشفاف اقدام نمايند

تانن ماده ايست شيميايي كه از مواد طبيعي نظير پوست درختان يا بعضي خشكبار مانند گردو و پـسته                   

 در چين باستان    ،ابل پوسيدگي مقاوم كند    اين ماده توانايي دارد تا هر اليافي را در مق          ،استحصال مي شود  

ماهيگيران به استفاده از اين ماده براي مقاوم كردن طورهاي ماهيگيري در مقابل پوسيدگي استفاده مي                

 در كشور خودمان هم از اين ماده در حالـت مـايع             همو  دنيا   امروزه هم در صنعت چرم سازي        .كردند

  .ودمعروف به اسيد تانيك استفاده مي شكه خود 
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   معرفي محصول :بخش اول

   )3آيسيك  (و كد محصول  نام  – 1 – 1

خته اي مي باشد در اين قسمت با توضيحات ارائه شده سـعي  با توجه به اينكه تانن محصول نسبتا ناشنا  

  .بر آن است كه شناخت كلي نسبت به اين محصول ايجاد گردد

در تشريح مواد استخراج شـده از بعـضي از     توسط سيگوين1796اصطالح تانن براي اولين بار در سال  

ايي داشته باشند به كار گرفته      توانستند در روند تبديل پوست حيوانات به چرم نقش بسز         گياهان كه مي  

  . شد

كه به اسم هاي ديگري چون اسيد تانيك، گالوتانن و اسيد گالوتانيـك نيـز شـناخته          ) هافالوانول(ها  تانن

انـد و در پوسـت،   اند، تركيبات پيچيده طبيعي هستند كه از مواد شيميايي پلي فنلـي تـشكيل شـده     شده

. شـود ب، هلو، غالت و خصوصاً سورگوم به وفور يافت مـي          برگ و ريشة اكثر گياهان از جمله چاي، سي        

دروكسيل ياي گروه ه  و داراي تعداد قابل مالحظه    )  دالتون 3000 تا   500(اين مواد با وزن مولكولي باال       

هستند كه امكان تشكيل ارتباطات تقاطعي بـين پـروتئين و سـاير             )  درصد وزن مولكولي   2 تا   1(فنليك  

هاي غير پروتئيني سمي هستند     اين مواد همچنين شامل گروهي از فنل      . سازدماكرومولكولها را ميسر مي   

 همچنين تانن ها مواد پلي فنوليك با وزن مولكولي بااليي بوده كـه             .كه گاهي خاصيت قابض بودن دارند     

  . باشندمسئول رنگ پوسته بذور و در بعضي از لگومها مي

ها باز دارنده فعاليت برخـي        تانن. هاست  ز وجود تانن  علت تغيير رنگ برگ درختان در پاييز نيز ناشي ا         

  .دهند ها بخصوص تريپسين و آميالز بوده كه نتيجاً قابليت هضم غذا را كاهش مي آنزيم
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  ها دسته بندي تانن

  . كنند تقسيم مي ها را بسته به حالليت آنها به دو گروه قابل هيدروليز و متراكم تانن

   
  ها نخواص فيزيكي و شيميايي تان

در حالـت   . ها متبلور نبوده، فاقد ازت ولي داراي عوامل فنول و گلوكز در سـاختمان خـود هـستند                   تانن

در واقع مزه گس و تلخـي موجـود در   . باشند اي تلخ و گس مي اي بي شكل، بي رنگ، با مزه        خالص توده 

  .گردد ها موجب مقبوليت بعضي از مواد غذايي مثل چاي، آبجو، كاكائو و شكالت مي تانن

هاي نارس بدليل وجود تانن است ولي چون بر اثر رسـيدن ميـوه                گاهي مزه گس موجود در بعضي ميوه      

آيد نتيجاً خاصيت گسي و قابضي خـود را از دسـت    تركيب تانن منعقد شده و بصورت نا محلول در مي       

ها و فعاليتشان بـدين     گوناگوني آن . هاي موثر و مهم هستند      هاي آنزيم   ها همچنين بازدارنده    تانن. دهد  مي

در . هـا   دهند نه با همه پروتئين      هاي خاص واكنش مي     با برخي پروتئين  ) اكثراً(ها    معناست كه برخي تانن   

هـاي    آيد كه آيا آنها تفكيك و غير فعال كننده عمومي هستند يا باز دارنـده                نتيجه اين پرسش پيش مي    

  .ها خاص آنزيم

حفاظتي گياه باشند كه عموماً بـه منظـور حفاظـت و حمايـت از          ها جزو عوامل      رسد، كه تانن    به نظر مي  

اند تا جـايي كـه بـسياري از گياهـان محتـوي تـانن يـا                   گياهان در برابر علفخواران و غيره بوجود آمده       

تانن با پـروتئين و ژالتـين       . دهند  آنتوسيانين خود را در پاسخ به تنش يا مرگ بافت گياهي افزايش مي            

نشين شدن ژالتين گشته و روي پوست جانوران تثبيـت شـده و از فـساد آن                 تركيب شده و موجب ته      

هـاي    هـا همچنـين در واكـنش        تـانن . شود  كند به همين خاطر در دباغي از آن استفاده مي           جلوگيري مي 

اين تركيبات فنلي، در مجاورت هوا تحت تاثير آنزيم فنالز يا . ها شركت دارند   اي شدن بعضي ميوه     ه  قهو
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هاي متعدد و توليد تركيبات     كه خرمايي رنگ بوده تبديل شده يا پس از واكنش           به كينون  پلي اكسيداز 

  .شوند اي تا سياه رنگ تبديل مي حد واسط و پليمريزاسيون به تركيبات قهوه

ها، بايد محصوالت را در خالء نگهداري نمود يـا          ها جهت جلوگيري از واكنش تانن       در بعضي از فرآوري   

  .ه از جمله دي اكسيد گوگرد در محيط نگهداري بكار گرفتعوامل متوقف كنند

، بـه    شـود   تشكيل مي ) سنگين(اي تا قرمز كه بر اثر جوشاندن قهوه يا چاي در آب سخت                رسوب قهوه 

چنانچـه آهـن نيـز      .  هاي موجود در چاي و قهوه با يون كلسيم و منيـزيم آب اسـت                علت واكنش تانن  

  .شود  تشكيل ميوجود داشته باشد كمپلكس سياه رنگي

ها بيشتر تاثير دارند تـا نـشخوار          اي  اي و بازدارنده بر تك معده       ها و يا به طور كلي مواد ضد تغذيه          تانن

بدين . كند  هاي شكمبه تا اندازه زيادي آنها را از بين برده يا غير فعال مي               كنندگان، زيرا ميكرو ارگانيسم   

هـاي    تـانن . شوند  در بزاق يا محتواي شكمبه تركيب مي      هاي موجود     ها با پروتئين    صورت كه بيشتر تانن   

قابل هيدروليز در اسيديته معدي اطراف شكمبه هيدروليز شده و پروتئين، اسيدهاي آمينه و واحـدهاي                

  .كنند كوچك فنلي آزاد مي

   
  ساختمان شيميايي تانن

  .شوند ها به دو دسته تقسيم مي همانطور كه قبالً اشاره شد تانن

شـوند و     هـا از تركيبـات فنلـي اسـيدگاليك مـشتق مـي               اين گروه از تانن    : قابل هيدروليز  هاي   تانن -1

ها تحت شرايط قليايي يا اسيدهاي ضعيف بـه           اين گروه از تانن   . توانند با گلوكز ايجاد گلوكوزيد كنند       مي

د يك مولكول اسيد گاليك بـا دو مولكـول ديگـر خـو            . شوند  اسيدهاي كربوكسي فنول و قند تفكيك مي      

  .دهد  دي اسيد گاليك مي-استريفيه شده و تشكيل متا
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-3همچنين اسيد گاليك ممكن است بر اثر گرما بـر روي آنتوسـيانيدين هـايي كـه داراي گروههـاي                     

  . هيدروكسيل بر روي حلقه فنلي هستند ايجاد گردد

 -بتـا  آن بـصورت      تـرين شـكل     اسيد گاليك در گياهان بصورت گليكوزيد نيـز وجـود دارد كـه سـاده              

هايي از اسـتريفيه شـدن يـك        ممكن است تانن  . گلوكوگالين است كه در گياه ريوند قابل شناسايي است        

  .آيند   دي اسيد گاليك بوجود -مولكول گلوكوپيرانوز با متا

   
  هاي قابل هيدروليز وجود دارند در مجموع چهار دسته از تانن

  )د گاليكگلوكز و اسي(ها شامل اسيد تانيك معمول   گالوتانن-1

  ها شامل اسيد االجيك و گلوكز  االجيتانن-2

  ها شامل اسيد گاليك و اسيد كونيك بعنوان هسته  تاراگالوتانن-3

  ها شامل اسيد كافئيك و اسيد كونيك  كافه تانن-4

   
هاي قابل هيدروليز يا اجزاء هيدروليز شده آنها ممكن است جذب شده و سبب اثرات سيستيميكي                  تانن

هـا    بعضي از محققين عقيده دارند كه تانن      . ها شود   ضي از اندامهاي متابوليكي مثل كبد و كليه       بر روي بع  

همچنـين بـه علـت    . شود سبب تغييرات مورفولوژي يا هيستولوژي در ديواره داخلي دستگاه گوارش مي       

تصل شـده و  ها م ها قادرند به پروتئين تانن. يابد  ها مصرف غذايي حيوانات كاهش مي       تلخ مزه بودن تانن   

بـدين ترتيـب از پـروتئين در    . مانع دي آميناسيون توسط باكتريها در شكمبه نشخوار كننـدگان شـوند   

هاي داخلي دستگاه گوارش حيـوان   شكمبه حفاظت شده و پروتئين ممكن است به طور موثري در بخش         

بـرداري، اثـر   ها به جيرة نشخوار كنندگان ممكن است بـر اثـر افـزايش بهـره             افزودن تانن . جذب شود 

  .مفيدي داشته باشد
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ها در واقع لكوآنتوسيانيدين هايي هستند كه وقتي          اين تانن : هاي غير قابل هيدروليز يا متراكم        تانن -2

 -4 و   3همچنـين فـالوان     . كنند  گيرند آنتوسيانين توليد مي     تحت تاثير حرارت و محيط اسيدي قرار مي       

ها مسئول بروز طعم      اين لكوآنتوسيانيدين . شود  ين تبديل مي  ديول در اثر حرارت و تاثير اسيد به سيانيد        

  .باشند هاي نارس مي تلخي و گسي در ارتباط با ميوه

طعم تلخي و گـسي     . ها وزن مولكولي كمتري داشته باشد       البته بايد ياد آور شد كه اگر لكوآنتوسيانيدين       

لكـو  . ثل فالونـال طعـم گـسي دارد        ديول، ليكن شكل پليمري آنها م      -4 و   3مثل فالوان   . كند  بروز نمي 

هـا    تمام لكو آنتوسـيانيدين   . شوند  ها بر اساس منومرفالونال موجود در تانن طبقه بندي مي           آنتوسيانيدين

ها يا اتمهاي كربن و يـا         اند كه از طريق زنجيره      هاي دي يا تري هيدروكسي بنريل تركيب يافته         از هسته 

  .اند يوستهبهم پ) آليفاتيك(ساختارهاي هتر و حلقوي 

واحد اصلي هسته، فالونائيد است كه مركب از يك واحد فنيل پروپانوئيد و يك حلقه فنيل متصل ديگر               

 شود و در نتيجه بـا مـاده حـالل اسـيدي در فرآينـد      تشكيل گروه اكسونيم با اسيد تسريع مي      . باشد  مي

ADF         گ قرمـز يـا صـورتي در      هاي غير قابل هيدروليز رن       قابل باز يافت است و در صورت وجود تانن

  .آيد محلول پديد مي

   
هـاي موجـود در بـزاق         ها و پـروتئين      گس شدن به خاطر اتصال عرضي گليكو پروتئين         :خاصيت گسي 

 وزن مولكولي كمتري داشته باشـد گـسي          همانطور كه گفته شد اگر تانن     . گيرد  ها صورت مي    توسط تانن 

از طرفي اگـر    . تواند اتصال عرضي ايجاد كند      وده و نمي  شود، بدليل اينكه زنجيره آن كوتاه ب        احساس نمي 

ها داراي درجه پليمريزاسيون باالئي باشند نيز قادر به ايجاد تركيب و نتيجـاً طعـم گـسي نيـستند،          تانن

  .چون اتصاالت عرضي بيشتر از حد بزرگ بوده و حالليت آنها كم است
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باشـند كـه بـا        هاي بصورت اليگـومروپليمر مـي      ديول و فالون   -4 و   3هاي نارس داراي فالوان       اكثر ميوه 

ها تـا حـد زيـادي افـزايش يافتـه و در نتيجـه بـه              رسيدن ميوه به تدريج بخش پليمري لكوآنتوسيانين      

شـوند و در      كنند و به اين ترتيب از دسترس ايجاد اتصاالت عرضي خارج مـي              صورت جامد رسوب مي   

هاي با حالليت باال فراونتر بـوده و گـسي          ارس تانن هاي ن   در صورتيكه در ميوه   . نتيجه طعم گسي ندارند   

  .شود ايجاد مي

   
  ها اي تانن خواص ضد تغذيه

ها قابليت آنها در تركيب با پروتئين است، بنابر اين موجب              با توجه به اينكه مهمترين خاصيت تانن       -1

شـدن بـي رويـه      هـا موجـب فعـال         هر  اختالل در عملكرد آنـزيم      . شوند  ها مي   باز دارندگي عمل آنزيم   

  .شود پانكراس و نهايتاً بزرگ شدن غير طبيعي آن مي

  .كند ها موجب اختالل در كارسلوالز شده و در نتيجه جذب سلولز را مختل مي  تانن-2

 موجب خشك شدن دهان، از دست رفتن موكوس، ادم اپيتليال، خارش، صدمه به مجـراي دسـتگاه        -3

  .گردد  مسموميت ميگوارش، جذب بيشتر تانن و نهايتاً ايجاد

ها بيشتر بر دستگاه گوارش است كه منجر به ضخيم شدن چنيه دان، زخمـي شـدن                   در طيور تاثير تانن   

شود كه در نتيجه باعث كـاهش هـضم مـواد             هاي داخلي دستگاه گوارش مي      دئودنوم و سائيدگي جداره   

  .گردد خوراكي مي

  . كاهش اشتها-4

هـاي    كنند، موجب اختالل در فعاليـت آنـزيم         ها را مختل مي     ت آنزيم ها فعالي    با استناد به اينكه تانن     -5

  .يابد مورد استفاده در امر هضم نشاسته شده كه در نتيجه انرژي مصرفي نيز كاهش مي
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وري از محتويات معدني، خصوصاً كلسيم و آهن مـواد خـوراكي اختالالتـي را پديـد                   ها در بهره     تانن -6

  .آورند مي

ه غذايي طيور گوشتي اسكلتي حاصله از هر گونه عدم توازن بين محتويات مغذي       وجود تانن در جير    -7

  .كند خوراك مصرفي را تشديد مي

اي چـه در      هاي تخم گذار موجب بروز اختالالت گسترده        تانن در جيره غذايي مرغ    % 4تا  % 2 وجود   -8

يافتـه، پوسـته تخـم      توليد و وزن تخم مرغ كـاهش        . گردد  هاي توليدي مي    امر كميت و چه كيفيت تخم     

  .كند مرغ نازكتر شده و زرده حالت اسفنجي پيدا مي

  .تانن استفاده شده است بايد انتظار تلفات وجود داشته باشد% 5هاي طيوري كه بيش از   در جيره-9

از طـرف ديگـر     . هايي كه از نظر پروتئيني فقير هستند بيشتر ملموس است           ها در جيره    همچنين اثر تانن  

مكانيسم اين عمل بـدين صـورت اسـت     . ها جلوگيري كنند    تواند از تاثير منفي تانن      ولين مي متيونين و ك  

  .ها مهار شود توانند گروه متيل خود را به تانن عاريه داده تا تاثير منفي تانن كه كولين و ميتونين مي

قابـل اسـتفاده    هاي منابع انرژي زا چون نـشاسته نيـز غيـر              از آنجايي كه تانن با غير فعال سازي آنزيم        

در . چربـي اضـافه نمـود   % 5شود، لذا براي رفع اين مشكل بايد در جيره غذايي حيواناتي چون طيور       مي

  . چگونگي اثرات ناشي از تاثير تانن در حيوانات آمده است1جدول شماره 
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   چگونگي اثرات ناشي از تانن در حيوانات- 1  شمارهجدول

 عوراض مقدار نوع منبع

 موش چاي، موز
 ميلي گرم در كيلوگرم وزن 5/0

 بدن

 كاهش پروتئين و - فساد اوليه سلول كبد
 افزايش چربي كبد

اسيد تانيك و 
 قهوه پودر

 زخم شدن روده كوچك در ماده خشك% 0/1-% 25/0 موش

كنجاله دانه 
 126  سال

 در ماده خشك% 5/1 جوجه
كاهش غلظت هموگلوبين و گلبولهاي 

  هپاتيكسفيد و قرمز تورم سلولهاي

 تانيكاسيد 
جوجه 
 مرغ

 در مخلوط خوراكي% 2تا % 5

فساد هيدروفوبيك ، فساد يا تبدسل 
پانكراس جزاير  isletسلولهاي 

النگرهانس فساد هيدروفوبيك نوك 
موكوس و ) تجزيه(هاي روده، فساد  مژك

 غدد روده

 در مخلوط خوراك مصرفي% 6/2 گاو كنجاله دانه سال
ي ادرار و خارش ناحيه مخرج، مجرا

 ميزناي

 گاو كنجاله دانه سال
در مخلوط خوراك % 09/3

 مصرفي
 فساد كبد، كليه و روده

  39محمد علي سحري، فريد شريعتمداري، صفحه : تركيبات ضد مغذي، نوشته: منبع     

   
هاي مختلف حاكي از آن است كه اثر متقابلي بين آفالتوكسين و تانن موجود در مواد خـوراكي                    گزارش

يابـد بنـابراين توصـيه        به طوريكه اثرات آفالتوكسين با حضور تانن در خوراك افزايش مي          . ود دارد وج

شود هنگامي كه با مشكل آفالتوكسين روبرو هستيم از مواد خوراكي نظير سورگوم كه تـانن بـااليي                    مي

  .دارند كمتر استفاده شود
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  ها پراكندگي تانن

در بسياري منابع ايـن دو  .  متراكم به وفور در طبيعت وجود دارند   ها، هيدروليز شونده و     هر دو نوع تانن   

هـا بيـشتر از بـرگ و          نوع هيدروليز شونده تانن   . با هم وجود داشته و همواره يكي از اين دو غالب است           

هاي متـراكم     تانن. گردد  شود در حاليكه نوع متراكم آن بيشتر از ساقه و ريشه اخذ مي              گل استخراج مي  

  .كاساوا: مانند. طق گرمسيري و مناطق معتدل وجود دارنددر بيشتر منا

  هاي موجود در گياهان تانن

ها در غذاهاي گياهي معمول و متداول نظير ذرت هيبريد، يونجه و              تانن. همه گياهان داراي تانن نيستند    

 گيـاهي   غـذاهاي . بسياري از علفهاي بومي كه در آنها بر عليه تانن سلكسيون انجام گرفته وجود ندارند              

، دانه جو و دانه سورگوم مقاوم به        )كنند  ها ايجاد رنگ مي     در سبوس تانن  (حاوي تانن، شامل گندم قرمز      

مقاومت دانه در برابر پرنده با وجود تانن در ارتباط اسـت و تـانن بـه عنـوان يـك                     . باشند  پرندگان مي 

اي استفاده انسان و حيوان كاهش      ها كيفيت پروتئين را بر      تانن. وسيله حفاظتي از گياه انتخاب شده است      

بيشتر بقوالت و گياهان چريدني فصل گرما داراي تانن هستند، كه احتمـاالً مهمتـرين عامـل                 . دهند  مي

هاي بقـوالت شـامل لوبيـاي فـاوا،           بيشتر دانه . باشند  اي و ضد كيفيتي در اين گونه گياهي مي          ضد تغذيه 

اي از    هاي رنگي انگورها اغلب نشانه      تانن بوده و پوسته   بادام زميني داراي    ) پوست(لوبياي قرمز و غالف     

هـاي موجـود      تانن. هاي قابل هيدروليز هستند     بلوط نيز داراي مقادير زيادي از تانن      . باشد  وجود تانن مي  

  .شود در انگور قرمز بيشتر در پوست يافت مي
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  ها در منابع خوراكي هاي كاهش و مهار اثر تانن روش

وري   گرچه منبع غني پروتئيني است ليكن به جهت ميزان تانن باال امكان بهـره             در بين غالت، سورگوم     

شـود كـه      هاي متنوعي براي خنثي سازي تانن به كار گرفته مي           از اين رو روش   . آن بسيار محدود است   

  .هاي فيزيكي و شيميايي تقسيم نمود  توان به دو گروه عمده روش آنها را مي

  

  :هاي فيزيكي روش) الف

هاي خيساندن و پختن منابع حاوي تانن، در كاهش تانن بسيار             هر چند كه روش   : اندن و پختن   خيس -1

  .شود موثر است اما موجب از دست رفتن مواد مغذي موجود در خوراك مي

شود كه ميزان      روز باعث مي   10 درجه سانتي گراد به مدت       25 انبار داري غير هوازي سورگوم در        -2

  .رسد اي نمي در چنين شرايطي به مواد مغذي خوراك صدمه. كاهش يابد% 70تانن تا 

  . استفاده از اشعه ماوراء بنفش-3

ها در پوسـت سـخت        مواد خوراكي، بدليل اينكه حجم عمده تانن       (Testa)  پاكسازي پوست سخت   -4

  .منابع خوراكي قرار دارند

   
  هاي شيميايي روش) ب

  .ها استفاده كرد ثرات تاننتوان براي خنثي كردن ا هاي شيميايي مي از محلول

 تـا  %70  اين روش بـسيار مـوثر اسـت و    .NaoH خيساندن مواد خوراكي در محلول نمك طعام و          -1

گردد بلكه ازت غير      نه تنها موجب كاهش تانن مي      NH٤oHاستفاده از   . برد  ها را از بين مي      تانن% 100

  .دهد  ماده خوراكي را نيز افزايش مي(NPN)پروتئيني 
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  .كند تانن موجود در سويا را خنثي مي% 100 و اكسيد كلسيم كه تا (Cao) اده از آهك استف-2

  . استفاده از فرم آلدئيد براي خنثي سازي تانن در سورگوم-3

 تركيبات شيميايي همچون استن با اينكه بسيار موثر است اما بـدليل هزينـه بـاالي آن مقـرون بـه                      -4

  .صرف نيست

تـانن  % 61تــواند موجـب حـذف          نرمال مـي   1/0ل در اسيد كلريدريك      جوشاندن كنجاله دانه سا    -5

  .موجود شود

  :به غير از دو روش مذكور بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه 

هـا    هـر چنـد مقـادير بـاالي تـانن         . آورد  ها جلوگيري بعمل مي     سيستم دفاعي خود بدن از تاثيرات تانن      

گردد، ليكن در سطوح پائين حيوانات        وري رشد مي    هموجب اختالالتي در خوراك مصرفي و ضريب بهر       

  .خود داراي مكانيسمي براي مقابله با اين تركيبات ضد مغذي هستند

شـان    پستانداران براي مقابله با تانن در خوراك مـصرفي        . يكي از اين روشها توسعه روند مقاومت است       

  .كنند توليد مي» پرولينهاي غني از  پروتئين«ها به نام  در بزاق خود گروهي از پروتئين

شود كه غده تيروئيد فعال شده و ترشح مقادير زيادي بـزاق              حضور تانن در خوراك مصرفي موجب مي      

ها حاوي مقادير بااليي از پرولين، گليسين، آسپارژين          اين پروتئين . حاوي پروتئينهاي غني از پرولين شود     

. دهـد   تانن داشته و تاثير منفي آن را كاهش مي        باشند، كه عالقه زيادي به تركيب با          و گروه فسفات مي   

هاي مذكور بسيار با ثبات است، ديگر امكان تركيب تانن با منـابع               از آنجايي كه تركيب تانن با پروتئين      

  .ها وجودندارد پروتئيني خوراك مصرفي و غير فعال سازي آنزيم
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 گـردو يـا بـرگ تمـشك بدسـت            در پايان شايان ذكر است مي توان تانن را از پوست بلوط يا پوست             

  .آورد

  

  
   

  
   

  

  محصوالتISICكد  

اسـيد  (24112814 اين محصول در بانك اطالعاتي وزارت صنايع و معادن ايران با كـد آيـسيك                

  .شناخته مي شود )تانن گياهي(24291795و ) تانيك
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  شماره تعرفه گمركي –1 – 2

ان گمـرك جمهـوري اسـالمي ايـران         تعرفه گمركي سـازم    32اين كاال زير مجموعه فصل      هر چند   

 ولي شماره تعرفه گمركي خاصي براي تانن يا اسيد تانيك يا تانن گياهي تخصيص داده نـشده                  است

 با شرح عصاره هاي دباغي با منشاء نباتي، تانن ها و امالح آنها ،               3201و صرفا شماره تعرفه      است

  .شده استاترها و استرها و ساير مشتقات آنها به اين محصول مرتبط 

   شرايط واردات-3-1

با مراجعه به كتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگـاني، نتيجـه گيـري شـده اسـت كـه                     

محدوديت خاصي براي واردات محصول مورد نظر وجود ندارد و با توجه به توليد پـايين محـصول                  

قـوق گمركـي     درصد مي باشـد لـذا بـا پرداخـت ح           4در كشور داراي حقوق ورودي پاييني معادل        

  .  مذكور امكان واردات وجود خواهد داشت

  يلبررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المل -4-1

 دو اسـتاندارد  ،دو استاندارد براي تشخيص مواد و گياهان تانن دار استفاده مي شـود در حال حاضر   

  . به شرح ذيل مي باشندگرفته شده اند ASTMاستاندارد از مذكور كه 

ACTIVE STANDARD: D6401-99(2004) Standard Test Method for Determining 

Non-Tannins and Tannin in Extracts of Vegetable Tanning Materials  
ACTIVE STANDARD: D6404-99(2004) Standard Practice for Sampling 

Vegetable Materials Containing Tannin  
  

  .ر روي تانن استاندارد ملي تدوين نشده استشايان ذكر است تاكنون در كشور ب
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  زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني بررسي و ارائه اطالعات الزم در  -5-1

o بررسي قيمت هاي داخلي  

 ريـال   27000 – 25000قيمت اين محصول در بازار ايران حدود هر ليتر          نظر به تحقيقات بعمل آمده      

  .است

o هاي جهاني بررسي قيمت  

 دالر امريكا به صورت قيمـت       1550مت هر تن تانن بدست آمده در خارج از كشور           قيدر حال حاضر    

  .عرضه مي گرددتمام شده 

   و كاربرد موارد مصرف-6-1

  مصرف به عنوان دارو

تمام تاننها يك سري خواص مشتركي دارند و آن اين است كه توانايي انعقاد آلبومينها ، فلزات سـنگين    

ن مواد در آب حل مي شـوند و خاصـيت قـابض بـودن از خـود نـشان مـي                      اي.و آلكالوئيد ها را دارند      

نده آن مي توان براي رفع تورم هاي        الذا از آنها مي توان در كاهش تحريكات و درد ها و از جوش             .دهند

  .دهاني ، زكام ها ، برونشيت ، خونريزي هاي موضعي و سوختگي ها استفاده كرد

  مصرف در صنعت 

از تـانن بـا فـرم       .ده باعث شده كه در صنت نيز كاربردهايي گسترده پيدا كند          خواص فوق العاده اين ما    

ب تـا   آآلوئيدي مي توان براي توليد يك نوع چسب استفاده كرد كه توانايي دارد با مقاومت در مقابل                  

مـي تـوان از     براي توليد رنگهاي آبي ، سبز ، قرمز و بنفش           . درجه سانتي گراد هم تحمل كند      90دماي  

كاربرد اصلي تانن در صنايع دباغي اسـت كـه باعـث مقـاوم شـدن چـرم در مقابـل                     .كردفاده  تانن است 



  

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
 

17 صفحه  انن از پوسته گردوت استحصالطرح 
 

 

 .پوسيدگي مي شود و همچنين در صنايع خوراكي ، توليد پالستيك و حفاري چاه نفت هـم كـاربرد دارد            

  .در مجموع مي توان موارد مصرف تانن را به صورت ذيل دسته بندي نمود

اين ماده در باال بردن مقاومت پوست در مقابـل پوسـيدگي و فـساد               .كاربرد در صنايع دباغي پوست    -1

مصرف زودرس بسيار توانمند است و به همين دليل امروزه بيشترين كاربرد تانن در صنعت مربوط به                 

  . مي باشدتانن در صنعت چرم

 است و   اومت باال در مقابل رطوبت و دما      قه توليد نوعي رزين است كه داراي م       كاربرد دوم مربوط ب   -2

در عين حال باعث مي شود كه پسماندهاي صنعتي توليد ايـن چـسب خاصـيت ضـد محـيط زيـست                      

  .ندارند

  .كاربرد در توليد انواع مشروبات الكلي كه البته در كشور ايران كاربردي ندارد-3

  انواع كاربرد هاي دارويي و غذايي-4

  صرف محصولمبر  ن آ بررسي كاالهاي جا يگزين و تجزيه تحليل اثرات -7-1

بطور كلي در مورد تانن ها مي توانيم بگوييم كه ايـن مـاده خـاص طبيعـي داراي يـك تركيـب و                        

خانواده يكتا است كه صرفاً مي توان آن را از راههاي مختلف و مواد تـانن دار مختلـف اسـتخراج                     

گي بـه كـاربرد     ، البته اين بـست    كرد ولي نمي توان ماده مشابه اي پيدا كرد كه اثر تانن را دارا باشد              

آن در شاخه خاص از صنعت دارد براي مثال در صنايع دباغي در بعضي موارد مي تـوان از اسـيد         

 در طبيعت يك  مزه و طعم        شاخه هاي صنايع غذايي با توجه به اينكه        در   .كلريدريك استفاده كرد  
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ه وجـود    كه تنها به علت وجود تانن است و عامل ديگـري بـراي  ايـن مـز                  وجود دارد به نام گس    

  . ، اين ماده جانشيني نداردندارد

 در هر شاخه نوعي تانن به كار مي رود كه هر كـدام در حـوزه كـاري خـود جـايگزيني                       كلاما در   

  .مناسبي ندارند و واردات باال و گرانقيمت تانن از خارج از كشور خود  دليل اين مدعا است

  ت استراتژيكي كاال در دنيا امروز اهمي-8-1

ه به عنوان عنوان يك نگهدارنده در مقابل پوسيدگي براي بسياري از كاالهـا ماننـد چـرم در                      اين ماد 

از لحاظ شناخته شده بودن و مقاوم بودن اين مـاده بـسيار بـا               آن   كاربرد   لذادرجه اول به كار مي رود       

  .به شرح ذيل بررسي نموديكي آن را مي توان   در كل اهميت استراتبنابرايناهميت است 

   جلوگيري از خروج ارز كه در حال حاضر به علت خريد اين ماده در كشور وجود دارد-الف

  . استفاده آن در نوعي چسب كه مي تواند در صنايع نظامي كاربرد داشته باشد-ب
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  ي عمده توليد كننده و مصرف كننده كشور ها-9-1

 صادر كنندگان اصـلي      در حال حاضر مصرف كنندگان بزرگ تانن كشورهايي هستند كه به عنوان           

 آمريكا ،آلمان و ژاپـن      چرم دنيا به شمار مي روند و مي توان به كشورهايي نظير آرژانتين ، ايتاليا ،               

ايـن كـشور هـا مطمئنـاً        اشاره كرد و همانطور كه مي دانيم صنايع چرم نياز مبرم به تانن دارند و                

يد كنندگان مهم مشروبات نيز مي      البته كشور هاي ياد شده تول     .مصرف كنندگان اصلي تانن هستند    

  .باشند كه خود دليلي ديگر بر مصرف تانن از سوي اين كشورهاست

در مورد توليد اين محـصول كـشورهايي كـه داراي منـابع غنـي گيـاهي تـانن دار هـستند ماننـد                        

، همچنين كشور چين در زمره توليـد كننـدگان مهـم            كشورهاي استوايي  آفريقا و برزيل را نام برد        

  . ماده استاين

   شرايط صادرات-10-1

در مورد اين محصول ما هيچگونه صادرات مشخصي نداشته ايم و اين همانطور كه گفته شد بـه دليـل           

 در صورتي كه بتوان     لذا. وجود ندارد  كشور ما در اين مورد        محصول مذكور در   اين است كه توان توليد    

 مي كنند   د اوليه ارزان ، اين محصول را توليد        موا طرحهاي توليدي را كه بر اساس ضايعات كشاورزي و        

با قيمت مناسـب    تانن   مشخصا براي بسياري از كشور ها مي توانيم صادر كننده محصول             كنيمرا ايجاد   

  .باشيم
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  رئوس مطالبرئوس مطالب

  

  برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنونبرداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون   بررسي ظرفيت بهره بررسي ظرفيت بهره--22--11

  هاي توسعه در دست اجرا هاي توسعه در دست اجرا    و طرح و طرحهاي جديدهاي جديد   بررسي وضعيت طرح بررسي وضعيت طرح--22--22

  13851385 سوم تا آخر سال  سوم تا آخر سال    بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه--22--33

   بررسي روند مصرف از آغاز برنامه  بررسي روند مصرف از آغاز برنامه --22--44

 و   و  13851385 بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسـعه سـوم تـا آخـر سـال                    بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسـعه سـوم تـا آخـر سـال                   --22--55

  امكان توسعه آنامكان توسعه آن

  درات تا پايان برنامه چهارمدرات تا پايان برنامه چهارم بررسي نياز به محصول با اولويت صا بررسي نياز به محصول با اولويت صا--22--66
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   وضعيت عرضه و تقاضا: بخش دوم

   بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون-1-2

طبق آمار اخذ شده از وزارت صنايع و معادن هيج شركت فعالي در زمينه توليـد تـانن در كـشور                     

  .ول تاكنون وارد بازار نگشته استي هم از اين محص داخلوجود ندارد و هيچ گونه توليد

  سازندگان ماشين آالت  

عمـده توليدكننـدگان     در حال حاضر ماشـين آالت توليـد تـانن در كـشور توليـد نمـي گـردد و                     

  . كشورهاي چين و آمريكا هستنددر دنيا اين طرح نيازدستگاههاي مورد 
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    بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا-2-2

 طـرح در    5بق آمار و اطالعات موجود در مركز آمار و اطالع رسـاني وزارت صـنايع و معـادن                   ط

 واحد صنعتي داراي پيشرفت فيزيكي  3دست احداث در خصوص توليد تانن  وجود دارد كه تعداد            

  .بوده و باقي واحدهاي صنعتي هيچ پيشرفتي نداشته اند

  . ارائه گرديده استيشرفت فيزيكي مربوطهمذكور با پواحد هاي صنعتي مشخصات در جدول زير 

    مشخصات واحدهاي صنعتي داراي پيشرفت فيزيكي- 2جدول شماره 

واحد   ظرفيت  نام استان  نام واحد  رديف
  سنجش

درصد 
  پيشرفت

 %1  تن  300  ايالم-ايالم  سعيد ريزه بندي  1

  %0 تن  200  مريوان- كردستان  محمود احمدي  2
  %15 تن  100  نوشهر- نمازندرا  سهامي خاص كرات نور  3
  %30 تن  20  كرمانشاه  923شركت تعاوني   4
  %0 تن  250  الشتر- لرستان  موسي رضا حواسي  5
   مركز آمار و اطالع رساني وزارت صنايع و معادن: ماخذ

 
  

 74 تـا    50 ، بـين     86 درصد تا پايان سـال       74تاريخ بهره برداري از طرحهاي با پيشرفت بيش از          

 24 تـا    1 و واحدهاي بـين      1388 درصد در سال     49 تا   25احدهاي بين    ، و  1387درصد در سال    

درصد استفاده از ظرفيت طرحهاي در دست اجـرا بـراي      .  فرض شده است     1389درصد در سال    

 درصد در نظر گر فتـه شـده         85 و در نهايت     75 درصد و به ترتيب در سالهاي آتي         65سال اول   

را طي سالهاي آتي طبق جدول زير برآورد شده         بدين ترتيب ظرفيت طرحهاي در دست اج      . است  

  .است
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  )متر مربع( پيش بيني توليد داخل طي سالهاي آتي - 3جدول شماره 

  1390  1389  1388  1387  1386  درصد پيشرفت

  625,5  565,5  -  -  -   درصد24 تا 1پيشرفت فيزيكي 
  -  -  -  -  -   درصد49 تا 25پيشرفت فيزيكي 
  -  -  -  -  -   درصد74 تا 50پيشرفت فيزيكي 
  -  -  -  -  -   درصد99 تا 75پيشرفت فيزيكي 

  -  -  -  -  -  جمع ظرفيت واحدهاي در دست احداث
 - - - -  -  ظرفيت واحدهاي فعال

 625,5 565,5 - - -  پيش بيني توليد داخل

 

  نمودار توليدانتظاري در سالهاي آينده

توليد انتظاری 
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  85 اول سال نيمه بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا  -3-2

تنهـا اطالعـات در دسـترس       با توجه به عدم وجود اطالعات دقيق در خصوص واردات تانن در كشور              

 در جدول ذيل آورده شـده       سال پياپي اخير مي باشد     منتشر شده كه گوياي مقادير وارداتي تانن در دو        

  .است
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٢٤ صفحه  تانن از پوسته گردو استحصالطرح 
 

 

        
 گمرك جمهوري اسالمي ايران

               

                    

     صفحه : 93 

         
 

        

  به ترتيب قسمت و فصل- فصلهاي تعرفه   آمار مقايسه اي واردات قسمتها و-  27جدول شماره 

  
                    

 ماه ارديبهشت 1386 ماه ارديبهشت 1385
 درصد تغييرات

 سهم هر كاال سهم هر كاال

 وزن ارزش وزن ارزش
  تن- وزن  هزار ريال ارزش ارزش دالري ارزش يورو

 وزن ارزش
  تن- وزن  هزار ريال ارزش ارزش دالري ارزش يورو

 فصل نوع كاال

34/47 52/09 0/62 0/18 17121345 22172918 202833370/5 6693/2 0/70 0/24 21990161 29815984 275724185/6 10179/5 

 تانن ها و مشتقات -عصاره هاي دباغي يا رنگرزي 
 پيگمانها و ساير مواد (Dyes) - موادرنگي -آنها
بتانه  -رنگها و ورني ها -Colouring رنگ كننده

امركبه-ها  

32 
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  برنامه   بررسي روند مصرف از آغاز-4-2

بيشترين استفاده از تانن در ايران براي مقـاوم سـازي چـرم             همانگونه كه قبال نيز به نوعي اشاره شد         

هاي دباغي شده در مقابل رطوبت و پوسيدگي مي باشد و ساير موارد مصرف آن  در صنايع چـسب                    

 لـذا بررسـي انجـام     . و يا دارو سازي تاثير به سزايي در محاسبات نداشته و رقم چـشمگيري نيـست               

  .گرفته بر روي مصرف تانن در چرم سازي متمركز گرديد

 با رويكرد مصرف محـصول      ، از شيوه برآورد مصرف ظاهري     براي برآورد ميزان مصرف در گذشته       

بدين ترتيب كه ابتدا توليد چـرم دبـاغي شـده در سـالهاي               . شده است در چرم دباغي شده استفاده      

دن برآورد گرديده و سپس با توجه بـه مـصرف تـانن    گذشته از آمار موجود در وزارت صنايع و معا       

مـصرف تـانن در سـالهاي گذشـته         )  گرم بر متر مربع مـي باشـد          200كه حدود   ( در اين محصول    

با عنايت به توضيحات مذكور مصرف در سالهاي گذشته كه البتـه از طريـق        .  گرديده است    محاسبه

   .واردات تامين شده است مطابق جدول ذيل مي باشد 

  گذشته صنعت چرم طي سالهاي مصرف تانن در ميزان - 5ول شماره جد

  1385  1384  1383  1382  1381  سال

  توليد چرم
  )متر مربع(

1573240  1782495  1903426  2012590  2107640  

  مصرف تانن
  )كيلو گرم(

314648  356499  380685  402518  421528  

  

  85 نيمه اول سال  بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا-5-2

در مورد اين محصول ما هيچگونه صادرات مشخصي نداشته ايم و اين همانطور كه گفته شد به دليل                  

  .ل حاضر وجود ندارداحكشور در در اين است كه توان توليدي 
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   بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم-6-2

گردو به عنوان اقتصادي ترين مواد اوليه بـراي توليـد تـانن مـي               مطمئناً با داشتن منابع غني باغهاي       

كـشورهايي نظيـر اسـتراليا كـه      و توان برنامه توليد بلند مدت و سود آوري در اين زمينه ايجاد كرد          

داراي صنايع چرم گسترده اي هستند مي توانند شرايط خوبي براي واردات تانن توليدي در ايـران را          

ايران هم با توجه به كاربردهاي فراوان اين محصول مطمئنـاً احتيـاج بـه ايـن                 از طرفي   . داشته باشند 

 از توليد به مصرف داخل خواهد رسيد و در حال حاضر اولويت با تامين نياز                باالييماده دارد و سهم     

با تمركـز بـر مـصرف در صـنعت چـرم            ( با توجه به موارد عنوان شده نياز به محصول           .داخلي است 

  .ي آينده براي پوشش نياز داخل به شرح ذيل مي باشدطي سالها) سازي

اطالعات بدست آمده در مورد شركت هاي فعال در زمينه چرم هاي دباغي شده بيـانگر آن اسـت                    

  . متر مربع در سال است2308560كه ظرفيت اسمي توليد چرم در حال حاضر در كشور 

ينده به بهره برداري خواهند رسيد بـه        اين ميزان توليد با در نظر گرفتن ظرفيت طرح هايي كه در آ            

 . متر مربع  مي باشد     705000ظرفيت اسمي طرح هاي در دست ساخت جمعاً          .شرح زير خواهد بود   

 گرم  200از سوي ديگر ميزان مصرف تانن در دباغي چرم با توجه به تحقيقات به عمل آمده حدود                  

الهاي آينده به شرح جـدول ذيـل مـي          بر مترمربع مي باشد بنابراين نياز صنعت چرم به تانن طي س           

  .باشد

  صنعت چرم طي سالهاي آتيتانن در  ميزان تقاضاي - 6جدول شماره 

  1390  1389  1388  1387  )فعال(1386  سال

  3013560  2837310  2661060  2484810  2308560  )متر مربع(توليد چرم
  602712  567462  532212  496962  461712  )كيلو گرم( مصرف تانن
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مصرف انتظاری تانن
  

بر  اساس محاسبه ظرفيت اسمي طرح هـاي         ميزان  توليد چرم دباغي      پيش بيني   ن ذكر است    شايا

ظرفيـت مـورد    % 25انجام شده است به نحوي كه در هر سـال           %  20با پيشرفت فيزيكي بيش از      

   .ودنظر به ظرفيت فعال كشور اضافه ش

  

ينده حجم بزرگي از تقاضـاي  گرديده است در سه سال آ     موازنه عرضه و تقاضا استخراج      همانطور كه از    

ارضا نشده وجود دارد كه مي بايست به سرعت جهـت پوشـش آن اقـدام كـرد و بـا بدسـت آوردن                         

البتـه توليـدي كـه در     . براي مقابله با رقبا آماده باشـيم 90 و 89جايگاه محكمي در بازار براي سالهاي     

ي كامل انجام شده و امكان زيادي       سالهاي آخر بررسي به عنوان عرضه در نظر گرفته شده با خوش بين            

  . از اين مقدار كمتر باشد90وجود دارد كه ميزان عرضه سال 
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  رئوس مطالبرئوس مطالب

 بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه                بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه               --33--11

  آن با ديگر كشورهاآن با ديگر كشورها

  صولصولهاي مرسوم در فرآيند توليد محهاي مرسوم در فرآيند توليد مح   تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي--33--22

 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي همراه بـا بـرآورد حجـم سـرمايه ثابـت                   بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي همراه بـا بـرآورد حجـم سـرمايه ثابـت                  --33--33

  مورد نيازمورد نياز

   ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه، محل تا مين و قيمت ارزي و ريالي آن ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه، محل تا مين و قيمت ارزي و ريالي آن--33--44

   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح--33--55

   وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال--33--66

  رسي و تعيين ميزان آب ، برق ، سوخت ، امكانات مخابراتي و ارتباطيرسي و تعيين ميزان آب ، برق ، سوخت ، امكانات مخابراتي و ارتباطي بر بر--33--77

  هاي اقتصادي و بازرگانيهاي اقتصادي و بازرگاني   وضعيت حمايت وضعيت حمايت--33--88

بندي و پيـشنهاد نهـايي در مـورد احـداث واحـدهاي             بندي و پيـشنهاد نهـايي در مـورد احـداث واحـدهاي                  تجزيه و تحليل و ارائه جمع       تجزيه و تحليل و ارائه جمع      --33--99

  جديدجديد
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  مطالعات فني و تكنولوژيكي : بخش سوم

ليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر  بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي تو-1-3

  كشورها

اين محصول همانطور كه ذكر شد در كشور ما توليـد نمـي گـردد و صـرفاً بـه بررسـي توليـد در                         

  .كشورهاي خارجي مي پردازيم

  .فرايند توليد اين ماده به دو صورت آزمايشگاهي و صنعتي است

  .صورت زير استدر مورد استحصال به روش شيميايي فرآيند به 

به منظور استخراج تانن در شرايط آزمايشگاه از حالل ها استفاده مي شود و ايـن فرآينـد در چنـد          

مرحله صورت مي گيرد كه اين مراحل شستشوهاي مكرر و صاف كردن هاي متعـدد اسـت و در                   

سـتات و  آب ، كلروفـرم ، اسـتيل ا   ، خالل اين فرآيند ها ، حالل هاي مختلفي شامل هگزان ، استن          

مراحـل انجـام عمـل     .متانول استفاده مي شود تا در نهايت تانن بـا خلـوص مطلـوب دسـت آيـد                

  .ذيل آورده شده استاستخراج تاننها از مواد گياهي به صورت 

  

Pre extract with hegzan  

  عصاره گيري اوليه با استفاده از هگزان -1

                                                               Discard hexzan extract 

 خروج هگزان

Extract with acetone 

  عصاره گيري با استن -2
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                                                               Discard residue  
 خروج تفاله

Wash extract with choloroform 

 شستشو با كلروفورم -3

                                                                Discard washing 

 خروج مواد شستشو

Wash extract with ethylactate 

 شستشو با اتيالكتيت -4

                                                                Discard washing 

 خروج مواد شستشو

Remove solvent traces with retary evaporate  
  خارج كردن حالل با استفاده از تبخير -5

 

                                                               Freeze- dry or store as aqueouse 

solution  

 منجمد كردن براي ذخيره محلول آبكي

 

Load onto sephadex LH-zo columnhn methanol 

 اضافه كردن الكل متانول -6

 

Elute with methanol  
  شستن با الكل متانول -7
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                                                               Discard  methanol  
  خروج الكل متانول

 

Elute tannins with acetone 

  شستن تانن با استن -8

  

Remove acetone with rotary evaporator and freez – dry 

   كردن استن با تبخير و انجمادخارج -9

 

  ي تانناستخراج صنعت

روش استخراج تانن در كارخانه بسته به نوع كاربرد تانن استحصال شده متفاوت اسـت مـثالً                 

  .در مورد استخراج تانن از درخت جدا از دو روش زير در كارخانه استفاده مي شود

  روش تقطير مستقيم -1

 روش استفاده از حالل -2

 رادياتا استفاده از روش  -3

       در دو روش اول هزينه توليد بسيار باالست و در مقياسهاي بزرگ و ظرفيت هاي چشمگير قابـل                  

 بعد از چندين سال مطالعه به تازگي توانـسته وضـعيت            سوماستفاده به صورت مطلوب نيست و روش        

  .توليد مطلوب تري براي تانن ايجاد كند كه به اختصار آن را شرح مي دهيم
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  د توليد رادياتافراين

عصاره تانن سولفيد شده  به علت خاصـيت         كه توسط محققين زيادي مطالعه شده است        در اين فرآيند    

  .زيرا اين فرآيند يك فرآيند آب مبنا است .اقتصادي باال مورد نظر است

ت يـا  با استفاده از كربنـا  .مربوط به توليد در استراليا استصفحه بعد فرآيند نشان داده شده در شكل  

  . مي باشدسولفيت سديم داغ به عنوان  عصاره گير

آن حالـت  % 20كه كمي رطوبت داشته و حـدود   )  يا ماده اوليه تانن دار    (در اين فرايند پوست درخت      

ايـن  . جرم خشك است ، بوسيله نقاله به چكش رنده كننده ميرسد تا به صفحات نـازك تبـديل شـود                   

 ميلـي متـر تبـديل    4 تـا  1مي روند تا به قطعات ريز تري از ذرات ريز شده به يك سرند ويبراتوري       

 مي روند و كه بايد با استفاده از فيلتر هاي فشرده شستشو             6بعد از سرند ذرات به تانك شماره        .شوند  

باشند كه يكي براي عمليات و يكي حكم بافر را دارد و مربوط به              مي   دو عدد    نيز ها   رشوند و خود تانك   

 مايع بدست آمـده توسـط پمـپ مكيـده شـده و بـاز هـم از                   6از تانك شماره     .ستپر يا خالي بودن ا    

اين مواد آماده هـستند     . مرحله اي عبور مي كند و به انحالل نهايي مي رسد           4فيلتراسيون و شستشوي    

 عبور كنند و قبل از اين مرحله موارد نامناسب و تفاله اي بـه     7تا در مدار خشك كن و تبخير از تانك          

  .خروجي فرآيند ، پودر تانن و فاضالب نهايي خواهد بود.  ازگشت كنندفرآيند ب

  

  :توضيح مرحله چهارگانه شستشو

 پمـپ   6 شستشو شده به تانك      محصول.  به فيلتر شروع مي شود     4شستشوي تغليظي با پمپ  از تانك        

 انجام  3شستشوي ضعيفتري بر روي مواد تانك       . مي شود تا عمليات عصاره سازي روي آن انجام شود         

سـولفات و كربنـات سـديم داغ از         .  باز مي گـردد    3شده و به فيلتر مي رود و به حالت كيك به تانك             



  

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
 

33 صفحه  انن از پوسته گردوت استحصالطرح 
 

 

 پمپ مي شود به سمت فيلتر براي شستشوي كيك يا همان مواد نامناسب خارج شده از فيلتر                  1تانك  

وبت دارند بـه    رط% 65 مي رود و بقيه مواد خارج شده كه حدوداً           2نتيجه اين شستشو به تانك      .وكيوم

محتويات جامـد بـه مراحـل تبخيـر و          % 37 با   7مواد عصاره اي رسيده به تانك       .  باز مي گردند   دفراين

  . شوندتوليد ميخشك سازي مي روند كه به صورت پودر تانن 

  
 hammer mill چكش آسياب كننده

   vibrator screen:سرند لرزشي

 slurry :محلول

  vacuum filter:فيلتر مكشي
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 spent bark : نامناسبمواد

  evaporator :تبخير كننده

  spray drier:خشك كننده افشانه اي

 tannin powder :پودر تانن

  sewage:فاضالب

  

 به شرح ذيـل     توضيح داده شد  نيز  ماشين آالت الزم براي استفاده در اين طرح همانطور كه در فرايند             

  .مي باشد

  ليهآسياب كوبنده براي خرد كردن مواد او -1
   سرند لرزشي براي جداسازي قطعات-2
  تانك هاي ذخيره -3
  پمپ و ساير فيلتر ها -4
   تقطير كننده-5
  اسپري و دستگاه پودر ساز – 6
  لوله كشي استيل  -7
  باسكول صنعتي -8
  دستگاه هاي بسته بندي و برچسب زني -9

  نقاله حمل مواد اوليه -10
  دستگاه جداساز تفاله و فاضالب -11

  

مـوارد را در    تمـام    6و 5بـه غيـر از مـوارد        جه به تحقيقات به عمل آمده در مرحله اول مي توان            با تو 

  .كشور سفارش داد
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  در فرآيند توليد) به صورت اجمالي( تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم -2-3

 شيميايي بـاال    در كل فرايند توليد تانن از مواد گياهي يك فرآيند شيميايي است و خصوصيات توليدات              

در فرايند رادياتـا بررسـي خـصوصيات و نقـاط            .بودن هزينه توليد و وجود اثرات زيست محيطي است        

  .مشخص مي گرددقوت و ضعف تاحدي مورد بحث قرار گرفته كه به شرح زير 

  
  وجود منابع غني و در دسترس مواد تانن دار -الف
  ينه ماشين آالت و پايين بودن هز پيشرفته بودن تكنيك هاي توليد-ب
  كيفيت توليد تانن مورد نظر -ج
  اندازه ظرفيت بازار يابي شده -د
  هزينه توليد -ه
  نگراني هاي زيست محيطي -و
  

در دو دهه اخير فرمول سازي براي توليد تانن ها افزايش چـشمگيري داشـته اسـت و تكنولـوژي هـم                      

  . كند توليد و استفاده از تانن ها پيشرفتيبسيار خوب توانسته برا

نيـز  مي توان به موارد زيـر       همچنين   توليد نسبتاً جديد     داز نقاط ضعف و مشكالت اقتصادي اين فرآين       

  :اشاره كرد

 در توليد با تيراژ باال و كيفيت قابل قبول تانن از منابع چوبي افـزايش هزينـه توليـد چـشمگير اسـت و       

   .يه فاضالب پر هزينه باشندديگر موارد مي توانند افزايش استفاده از مواد شيميايي و تصف

به هر حال با جايگزين كردن تانن به جاي ريزورسينول مشكالت تكنولوژيكي در بعضي صـنايع بوجـود      

ه با اين مشكل افزايش سطح تكنولوژي و همراه ساختن آن با تانن             لخواهد آمد و اين ميان تنها راه مقاب       

 .است
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   برآورد حجم سرمايه گذاري ثابته باهمرا بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي -3-3

   برآورد حداقل ظرفيت اقتصادي طرح-1-3-3

حد اقل ظرفيت اقتصادي با در نظر گرفتن مقادير مصرفي تانن در سالهاي آينده و همچنين با احتساب                  

مقادير مصرفي در ساير صنايع و با در نظر گرفتن پيش زمان الزم جهت به بهره برداري رسيدن يـك                    

 سال مي باشد حداقل ظرفيت اقتصادي بـا در نظـر گـرفتن منـابع و فـراوان                   3 تا   1متوسط    طرح كه   

  . تن در سال تعيين مي گردد1000پوسته گردو 

   طرححجم سرمايه گذاري ثابت برآورد -2-3-3

هايي است كه صرف ايجاد يـك واحـد صـنعتي             گذاري ثابت طرح مشتمل بر هزينه       هاي سرمايه   هزينه

  :تند ازگردد كه عبار مي

 زمين -1

 محوطه سازي  -2

 ساختمانهاي توليدي واداري -3

 آالت و تجهيزات ماشين -4

  تاسيسات عمومي  -5
 اثاثيه و تجهيزات اداري -6

  برون كارگاهي/ آالت حمل و نقل درون ماشين -7
 برداريهاي قبل از بهرههزينه -8

 هاي پيش بيني نشده هزينه -9
  

ذيل به  ست و اعداد موجود در اين جدولالذكر اين طرح در جدول ذيل گنجانده شده ا هاي فوق هزينه

  :گردد تفصيل در ادامه ارائه مي
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    هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت طرح- 7جدول شماره 

 مقدار هزينه  شرح  رديف
)ميليون ريال (   

  600  زمين  1
  184  هزينه هاي محوطه سازي  2
  2502  هزينه هاي ساختمانهاي توليدي و اداري  3
  850  ت خط توليدماشين آالت و تجهيزا  4
  395  تاسيسات عمومي   5
  25  لوازم اداري  6
  52  وسائط حمل و نقل  7
  10  هزينه هاي قبل از بهره برداري  8
  239  ) درصد موارد فوق5(هزينه هاي پيش بيني نشده  9

  4857  جمع سرمايه گذاري ثابت
  

   زمين-1 

متوسـط  بع بوده كه با توجه بـه         مترمر 3000 معادلبراي اجراي اين طرح     زمين در نظر گرفته شده      

 ريال  200000 ميانگين قيمت هر متر زمين صنعتي  برابر          هاي در نظر گرفته شده كه     مكانقيمت در   

 . ميليون ريال مي باشد600 معادل بوده ارزش كل زمين

    هزينه خريد زمين- 8جدول شماره 

مساحت   شرح
  مترمربع

  قيمت واحد
  )هزار ريال(

  هزينه كل
  ) ريالميليون(

  600  200  3000  زمينخريد 
  600  جمع
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   محوطه سازي -2 

هـاي    عمليات... كشي و آسفالت محوطه و        تسطيح و خاكبرداري، ديواركشي اطراف كارخانه، خيابان      

هـاي آن در     باشد كه شرح كامل اين موارد به همـراه هزينـه            سازي طرح مي    الزم در بخش محوطه   

  . جدول ذيل آورده شده است

    هزينه هاي محوطه سازي- 9ه جدول شمار

مساحت   شرح رديف
  مترمربع

  قيمت واحد
  )هزار ريال(

  هزينه كل
  ) ريالميليون(

  22,5  50  450  فضاي سبز  1
  52  80  650  خيابان كشي و پاركينگ  2
  72  200  360  ديوار كشي  3
  37,5  250  1500  خاكبرداري و تسطيح  4

  184  جمع كل هزينه هاي محوطه سازي
  

  اداري انهاي توليدي و ساختم-3 

در اين بخش از گزارش به بيان فضاهاي مورد نياز كارخانه از قبيل فضاهاي توليدي ،انبار، اداري و                  

 .خدماتي به تفكيك و بهمراه هزينه هر يك پرداخته شده است 

    هزينه هاي ساختمانهاي توليدي و اداري- 10جدول شماره 

مساحت   شرح  رديف
  مترمربع

  قيمت واحد
  )ر ريالهزا(

  هزينه كل
  )ميليون ريال(

  816  1700  480  سالن توليد  1
  720  1500  480  انبار مواد اوليه و محصول  2
  20  1000  20  پست برق  3
  300  2500  120  ساختمان اداري  4
  160  2000  80  ساختمان رفاهي  5
  36  1200  30  نگهباني و سرايداري  6
  2502  جمع
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 آالت و تجهيزات  ماشين-4 

  : ين آالت همراه با مشخصات فني در جدول ذيل آمده است كه عبارتند از ليست ماش

     هزينه تامين ماشين آالت و تجهيزات خط توليد- 11جدول شماره 

  قيمت واحد  تعداد  نام دستگاه رديف
  )هزار رِيال(

  قيمت كل
 ) رِيالميليون(

  150  150000  1  آسياب كوبنده  1
  80  80000  1  سرند لرزشي  2
  210  30000  7  خيرهتانك ذ  3
  100  20000  5  پمپ و فيلترها  4
  50  50000  1  تقطير كننده  5

  170  170000  1  اسپري  وپودر ساز  6

  10  10000  1  باسكول  7

  10  10000  1  دستگاه ليبل و بسته بندي  8

  50  50000  1  نقاله  9
  20  20000  1  جداساز فاضالب  10
 850 جمع

  

   تاسيسات عمومي -5 

م صنايع، تأسيسات مصرفي به عنوان يكي از مهمترين اركان برپـايي هـر كارخانـه و واحـد                   در تما 

اين تأسيسات با توجـه بـه پارامترهـايي از قبيـل تعـداد نيـروي انـساني،                  . باشند  صنعتي مطرح مي  

هـاي كارخانـه      آالت توليدي، ميزان فضاي توليـدي، ميـزان فـضاي اداري و سـاير محوطـه                 ماشين

  . كه در جدول ذيل به تفكيك بيان شده استدندگر بيني مي پيش
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    برآورد هزينه تاسيسات عمومي- 12جدول شماره 

  قيمت كل  تعداد  مشخصات فني  نام تجهيزات رديف
  ) ريالميليون(

  180  يك انشعاب   كيلووات180  برق رساني  1
  30  يك خط    اينچ1انشعاب   آبرساني به همراه لوله كشي  2
  40   دستگاه8  كولر و بخاري  يشسيستم سرمايش و گرما  3
  30  دو سري  سيستم اعالم حريق و اطفاء اتوما تيك  سيستم آتش نشاني  4
  15  يك سري  هزينه انشعاب گاز و لوله گذاري  انشعاب گاز  5
  100 يكدستگاه   كيلووات ساعت100بقدرت   ژنراتور برق اضطراري  6

  395  مجموع
  

   اثاثيه و تجهيزات اداري-6 

اداري اين طرح كه شامل ميز، صـندلي ،لـوازم اداري ، مبلمـان اداري، كـامپيوتر،                 جهت تجهيزات   

  . ميليون ريال در نظر گرفته شده است 25فكس، پرينتر، اسكنر و غيره مي باشد مجموعا مبلغ 

 

  برون كارگاهي/  وسائط حمل و نقل درون-7 

 درون كارگـاهي و بـرون       تجهيزات حمل و نقل هر واحد توليدي به دو دسته تجهيزات حمل و نقل             

كارگاهي تقسيم ميشود كه بسته به نوع محصوالت و زمينه فعاليت واحد صنعتي مورد بحث ، نوع                 

  .وسائط نقليه نيز كاهش مي يابد 

 پيكـان از اينرو در خصوص تجهيزات حمل و نقل برون كارگاهي طرح مورد بررسي، يـك دسـتگاه    

وم بتوان براي فعاليت هاي خارج از كارخانه از آنهـا           وانت در نظر گرفته شده است تا در مواقع لز         

همچنين بدليل سبك و حجيم بودن وزن محصوالت و نيز جابجا نمودن مـواد اوليـه                .  استفاده نمود 



  

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
 

41 صفحه  انن از پوسته گردوت استحصالطرح 
 

 

 عدد گاري دستي تحت عنـوان وسـائط نقليـه درون كارگـاهي در نظـر                 دومحصوالت در انبارها ،     

  .   شده استگرفته شده است كه در جدول ذيل به تفكيك بيان

 

    هزينه وسائط حمل و نقل- 13جدول شماره 

  قيمت كل  تعداد  مشخصات فني  نام تجهيزات رديف
  ) ريالميليون(

  51 1  وانت پيكان  وانت  1
  1 2  حمل مواد  گاري دستي  2

  52  مجموع
  

  

  : هزينه هاي پيش بيني نشده-8 

بينـي كـه در دوره         غير قابل پـيش    ها و امكان وقوع برخي فعاليتهاي          به دليل اينكه نوسان قيمت    

هزينه هاي  مورد نيـاز سـرمايه گـذاري ثابـت را بـه               % 5اجرا طرح رخ خواهد داد را كنترل نمود       

  .   ميليون ريال بوده است239 حدودعنوان هزينه پيش بيني نشده در نظر گرفته مي شود كه 

    

  : هزينه هاي قبل از بهره برداري-9 

ها، اخذ مجوزها و تهيه       ري طرح مشتمل بر هزينه مطالعات و تهيه نقشه        بردا  هاي قبل از بهره     هزينه

مقدار . باشد  اندازي آزمايشي مي    هاي دوران راه    طرح توجيهي، نظارت و كنترل پروژه  طرح و هزينه         

  . ميليون ريال مي باشد10بر آورد شده هزينه هاي قبل از بهره برداري معادل 
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   و ريالي آن  نياز ساالنه، محل تامين و قيمت ارزي ميزان مواد اوليه عمده مورد-4-3

مواد خام پوسته گردو يا چوب يـا سـاير           كه   مواد اوليه شامل مواد خام و مواد فرآيند كننده مي باشند          

  .گياهان تانن دار هستند

  .هم كربنات سديم مي باشد % 0,5سولفيت سديم و % 2مواد شيميايي اين فرآيند تقريباً 

ست كه در فرايند تزريق مي شود و بيش از سه برابر ميزان مواد خـام وارد شـده بـه                     ماده ديگر آب ا   

   .آب احتياج داريم

 به فـصل برداشـت      ، كه در درجه اول از باغات گردو انجام مي شود            )پوست گردو    ( تامين مواد اوليه  

  .باشند  قابل خريدن ميدر داخل كشور مواد شيميايي به راحتي ولي وابسته است

با توجه به برنامه توليـد و توزيـع و فـروش در انـدازه               كه  مي باشد   گالن پالستيكي   واد بسته بندي    از م 

  .هاي متفاوت تهيه مي گردد 

  تن1000  مواد اوليه مورد نياز ظرفيت- 14جدول شماره 

ــد   شرح كاال رديف واحــــــ
  مقدار مصرف ساالنه  )ريال(قيمت   سنجش

1  
مواد خام گياهي مانند پوسته 

  رختگردو يا د
  2000  300000  تن

  20000  170000  گرمكيلو  سولفيت سديم  2
  5000  135000  گرمكيلو  كربنات سديم  3
  5000  5000  متر مكعب  آب  4
  70  12000  عدد  ترييل 50گالن پالستيكي  5
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   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-5-3

 هـستند و همچنـين داراي       گربراي اجراي اين طرح بدون شك استانهايي كه داراي باغات گـردو بـز             

 بـه عنـوان     . شرايط خوب توليدي و وجود امكانات دسترسي هستند بهترين مكانها به شمار مـي آينـد               

  .نمونه دو مورد از مناطق مورد نظر در ادامه شرح داده شده است 

  شهرك صنعتي سامان - استان چهارمحال و بختياري-1

و به خوبي موجود و در دسترس هستند و مـي تـوان             در اين استان و در شهر سامان باغات بزرگ گرد         

فاصله شهرك صنعتي و باغات گردو يك تا         .  تهيه كرد  يبراي كارخانه توليد تانن مواد اوليه را به آسان        

خصوصا اينكـه   .  كيلومتر است و به راحتي و با سرعت باال مي توان مواد را به كارخانه هدايت كرد          10

ستگاه گردو پوست كني هم به امكانات باغـداران اضـافه شـده و سـرعت                با ابتكار يك باغدار مبتكر د     

  .  استمعموليپوست كني گردو در اين باغات بسيار باالتر از شرايط 

شهرك صنعتي سامان داراي زمينهاي بزرگ در نزديكي مسير شهركرد سامان و دسترسـي بـه جـاده                  

 نظير معافيت ماليات و ساير امكانات زير        امكانات و تهسيالت دولتي   .  ارتباطي شهركر به اصفهان است    

  . بنايي هم در اين شهرك وجود دارد

  تويسركان -  باغات گردو همدان-2

در تويسركان همدان نيز باغات گردو بسيار وسيعي وجود دارد كه مي توان با ايجاد واحـد صـنعتي در                    

همدان نسبت به چهارمحال و     مزيت استان    . آن منطقه به سهولت به مواد اوليه دسترسي داشته باشيم         

در همدان به علت وجـود       . بختياري نزديك تر بودن اين استان به تهران است كه مزيت بزرگي است            
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44 صفحه  انن از پوسته گردوت استحصالطرح 
 

 

صنايع چرم فعال مزيت نزديك بودن به بازار مصرف هم رعايت شده كه نهايتاً باعث كـاهش قيمـت                   

  . محصول براي مصرف كننده خواهد شد

  

ظر داشت كه نزديكي طرح هاي توليـدي تـانن بـه مـواد اوليـه بـر بـازار                    در كل اين نكته را بايد در ن       

  .مصرف ارجحيت دارد و اين به دو دليل است

 اينكه بسته بندي و حمل و نقل مواد اوليه مذكور براي مسير هاي دور با توجه به وزن حجمي كم                     – 1

 كه ممكن است به باغـات       پوسته گردو كاري به نسبت پر هزينه است و بهتر است كه كارخانه تا آنجا              

  .نزديك باشد

 دليل دوم را مي توان به استفاده از بعضي ضايعات اين فرآيند براي توليد نوعي كـود بـراي خـاك                      -2

 داراي منابع غنـي سـديم اسـت مـاده اي            پوسته گردو كه ماده اي طبيعي است و        . آن مناطق دانست  

  .  كود تبديل شوداي خاك است و با فراوري الزم مي تواند بهرارزشمند ب
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   وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال-6-3

نيروي انساني مورد نياز در اين طرح اعم از توليدي و غير توليـدي بـا توجـه ظرفيـت طـرح كـه                        

 نفر مي باشد كه به تفكيك تخصص هـاِي الزم  در جـدول               20 تن  از محصول تانن است ،         1000

  .زير آورده شده است

  

   برآورد تعداد نيروي انساني مورد نياز طرح- 15جدول شماره 

   نفر- تعداد   هاي الزم تخصص

  1  مديريت
  1  كارشناس فني

  1   مالي–كارشناس اداري 
  1  كارشناس فروش
  2  تكنسين فني

  5  كارگر فني ماهر
  4  كارگر نيمه ماهر
  2  كارمند اداري

  3   نگهبان– راننده –منشي 
  20  جمع
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  يين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي بررسي و تع-7-3

برآورد برق مورد نياز و چگونگي تأمين آن) الف  

آالت و تأسيـسات و همچنـين نيـاز روشـنايي             توان برق مورد نياز طرح با توجه به مصرف ماشين         

بـرق سراسـري    اين توان برق به راحتي از شبكه        .   برآورد شده است   180kwها و غيره،      ساختمان

هزينه خريد انشعاب و تجهيزات انتقال بـرق معـادل          .  كشور و در كليه استان ها قابل تأمين است        

 . گردد  ميليون ريال برآورد مي180

برآورد آب مورد نياز و چگونگي تأمين آن) ب  

 جهت نيازهاي بهداشتي و آشـاميدني كاركنـان آن و بـراي             عالوه بر مصرف    در طرح حاضر آب     

مورد نياز خواهد بـود كـه بـا توجـه بـه تعـداد               براي فرايند توليد نيز     همچنين   فضاي سبز    آبياري

 متر مكعب برآورد مي گردد كـه        6000حجم مصرف ساليانه    و آب مورد نياز در فرايند       كاركنان  

كشي شهرك صنعتي محل اجراي طرح قابل تـأمين اسـت كـه               اين ميزان آب از طريق شبكه لوله      

 همچنـين هزينـه سـاليانه آب بهـاء        .  ميليـون ريـال بـرآورد شـده اسـت          22,5هزينه آن معـادل     

  . شود بيني مي ميليون ريال پيش25معادل

برآورد سوخت مصرفي مورد نياز و چگونگي تأمين آن) ج  

هـا داراي       ، گاز شهري است ولـي نظـر بـر اينكـه برخـي شـهرك                بهترين سوخت پيشنهادي طرح   

اقد آن هستند از اينرو در طـرح حاضـر گازوئيـل بـه عنـوان                كشي گاز بوده ولي برخي ديگر ف        لوله

سوخت انتخاب شده است ولي در صورتي كه محل نهـايي انتخـاب شـده بـراي اجـراي طـرح از                      

  .  كشي گاز شهري برخوردار باشد انتخاب آن اولويت خواهد داشت لوله
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47 صفحه  انن از پوسته گردوت استحصالطرح 
 

 

برآورد امكانات مخابراتي و ارتباطي الزم و چگونگي تأمين آن) د  

 به اينكه منطقه مناسب طرح استان همدان و چهارمحال و بختيـاري مـي باشـند از لحـاظ                    با توجه 

امكانات ارتباطي و حمل و نقل جاده ايي اين دو  اسـتان داراي موقعيـت نـسبتاً برابـري هـستند و                       

تفاوت آنها اين است كه همدان به تهران نزديك تر است و چهارمحال و بختياري به بنـدرگاههاي                  

  . با نزديك تر و مسير عبوري آن تقريباً مناسب تر استجنوب تقري

   

به دليل موقيت صنعتي بسيار خوب اين دو استان ، به خصوص چهارمحال و بختياري كـه در بـين             

دو استان مهم صنعتي كشور قرار گرفته است ، حمايت هاي دولت از اين استان هـا بـسيار خـوب                     

 را براي اين دو اسـتان  فـراهم آورده اسـت و از ايـن            است و اداره مخابرات  امكانات بسيار خوبي       

  .لحاظ نيز مشكل خاصي متوجه صنعتگران نخواهد بود
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  يت هاي اقتصادي و بازرگاني وضعيت حما-8-3

 )محصول و ماشين آالت( رفه گمركي  حمايتهاي تع- 8-3- 1

شـده  ت بيـان    حمايت هاي دولت براي اين طرح بـدين صـور         با استعالم از سازمان جهاد و كشاورزي        

براي كليه طرح هاي توجيه پذير و مهم علي الخصوص طرح هاي بازيافت ضايعات كه باعث                است كه   

هند شد و موارد  پوشـش دهنـده واردات ، ميـزان تـسهيالت               اافزايش بهره وري در صنايع تبديلي خو      

وزارتخانه به راحتـي    ريالي كم بهره با توافق بانك كشاورزي و ميزان تسهيالت ارزي يارانه اي با توافق                

  . در اختيار سرمايه گذار خواهد بود

همچنين براي خريد زمين بسته به نوع طرح حتي در مكانهاي غير از شـهرك هـاي صـنعتي و ايجـاد                      

  . حداكثر همكاري به عمل خواهد آمد... توافق با ساير نهادها مانند منابع طبيعي و 

   شركتها ي سرمايه گذار–بانكها ) هاواحدهاي موجود و طر ح( حمايتهاي مالي - 8-3- 2

كـه بـه يـك      )  درصـد  15در حـدود    (در سالهاي اخير به دليل افزايش رشد جمعيت نرخ بيكاري باال            

، بخش صنعت عالوه بر ايجاد ارزش افزوده باال مي تواند در اشتغالزايي مـوثر                بحران تبديل شده است   

ر بخش و كارا مي توانند نياز يك كشور را بـه            به هر حال حمايت از طرح هايي كه به صورت اث          .  باشد

يك كاال بر طرف كنند هميشه جزو طرح هاي با اولويت اول است كه اين طرح نيز جزو همـين دسـته            

  . است

بنابراين با توجه به اين كه اين صنعت داراي توجيه اقتصادي مي باشد از حمايت هاي مالي كليه بانكها                   

  .هد بود خواجهت سرمايه گذاري برخوردار 
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   تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحد هاي جديد -9-3

كه مشخص مي كند  در سرمايه گذاري بـراي ايـن            در بررسي نهايي مي توان به چند نكته اشاره كرد           

  .وجود دارد طرح چه مزايايي 

  ارزخروج از خود كفايي نسبت به نياز به تانن و جلوگيري  -1

تانن به عنوان يك ماده شيميايي گران قيمت با كاربرد هاي متنوع و فراواني كـه دارد و بـا توجـه بـه                        

اينكه محصولي مكمل و كمتر شناخته شده است در كشور ما در طي سالهاي اخير جايگاهي براي توليد                  

ه كه اين موضوع باعث    نداشته و صرفاً واردات اين ماده نياز موقتي كارخانجات داخلي را برآورده ساخت            

خروج ارز از كشور شده است و در راستاي خودكفايي كامل كه عزم ملي ايرانيان است اين نكتـه يـك                     

  .نقطه ضعف به حساب مي آيد

   تامين ماشين آالتتكنولوژي مناسب در دسترس  با هزينه پايين -2

 عرصه وجـود گذاشـته انـد بـه          امروزه باتوجه به اينكه تكنولوژي هاي جديد براي استحصال تانن پا به           

لـذا ورود بـه ايـن مقولـه دشـواريهاي      نحوي كه باعث كاهش هزينه هاي توليد اين محصول گشته اند     

  .خاصي نخواهد داشت 

  )پوست گردو( مواد اوليه اصلي ناچيز قيمت -3

 اسـت كـه      همچنين با توجه به اينكه ايران داراي منابع غني براي تهيه مواد اوليه اين ماده است بهتـر                 

 باعـث اشـتغال     تـا هـم   هرچه سريعتر تانن اين ماده گرانبها با شرايط خوب فعلي در كشور توليد شود               

  .نياز كشور به اين محصول را برطرف كند گشته و هم 




