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  باشدي تن م٢١٦٧٩٦د انواع مربا يزان تولي مجمع کل  يميزان توليد داخل
   تن بوده است٨٨٣٥,٤ معادل ١٣٨٩واردات در سال   سال گذشتهو ميانگين واردات د

لو يک٢,٧تن و سرانه مصرف معادل١٩٠٨٣٧,٥زان مصرف انواع مربا ساالنه کشور  معادليم  ميزان مصرف ساالنه کشور
  باشديگرم م

يان ميزان کمبود يا مازاد تا پا
  برنامه پنجم

د دارند و با توجه به مصرف ي توليت اسميظرف% ٧٠ت ي با ظرفيدي توليواحد ها
 تن ٤٢٩٨٨معادل) ١٣٩٢سال (ان برنامه پنجميزان کمبود انواع مربا تا پايم..... ويداخل

.باشديم  

   مواد اوليه عمدهياسام
، ، بالنگ پرتقال، آلو، زرشک، آلبالو، بهارنارنج، سيب، به(انواع ميوه هاي سردرختي 

شکر ،اسيد سيتريک يا ،)  ...س، زرشک، زردآلو، هلو، تمشک، زغال اخته و گالبي وگيال
  مواد شوينده وپاک کننده جوهر ليمو ،کارتن، شيشه، برچسب و

ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه 
  ياصل

به (ي سردرختيوه هايانواع م بيس ، آلو، زرشک، آلبالو، بهارنارنج،  ، ، بالنگ پرتقال، 
  تن١٢٠٦ ):  ... ويل اخته و گالبالس، زرشک، زردآلو، هلو، تمشک، زغايگ
 عدد   ٢٠٠٠٠٠ : تن         کارتن ٦:مو يا جوهر ليک يتريد سياس تن        ١٢٠٦ :شکر 

نده وپاک يمواد شوعدد   ١٢٠٠٠٠٠ :برچسب  عدد     ١٢٠٠٠٠٠ :ي گرم٥٠٠شهيش
اليون ريلي م٢٩٣٨٧,٨  : تن   معادل٣.:کننده  

   نفر١٥  )نفر  ( ياشتغال زاي
    متر مربع٢٠٠٠   )m2(  مورد نياز زمين

  ٢٠٠   )m2 ( يادار
  زير بنا  ٤٠٠   )m2 ( يتوليد
  ٥٠٠   )m2( انبار 
  ٧٣٠٠   )m3( آب

  يميزان مصرف ساالنه يوتيليت  KW١٣٥برق 
  ٤٢٠٠٠٠   )m3( گاز 
  -  )يورو  ( يارز
   ثابتيسرمايه گذار   ميليون ريال۵۰۴۷,۶  )ميليون  ( يريال

   ميليون ريال۵۰۴۷,۶  )ليون ريال مي( جمع 
  استان آذربايجان شرقي   طرحي اجرايدر صورت کمبود محصول محل پيشنهاد

  :  محصوليمعرف -۱
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مربا . تهيه مربا، مارماالد از ديرباز به عنوان نوعي روش نگهداري محصوالت ميوه مرسوم بوده است

وه طي فرآيند پخت با افزودن مقداري آب و قند اي است كه از ميوه كامل سالم يا از قطعات مي فراورده

ه همراه با وي مرباست که مينوع مارماالد  و.اساس تهيه مربا تشكيل ژل پكتين است. آيد به دست مي

  .کدست شده باشديپوستش کامالً له و 

 محصوالت برداشت دوره محدوديت كشاورزي، محصوالت واردات به كشور نياز عليرغم

 به محصوالت اين صحيح و سريع نقل و حمل جهت در كافي امكانات فقدان و كشاورزي

نرخ افزايش و داخلي كشاورزان هاي سرمايه رفتن بين از موجب مصرف، بازارهاي

محصوالت به نياز سو ديگر از .گردد مي كشور به كشاورزي هاي فرآورده  واردات

اين مدت بلند نگهداري و حفظ براي روشي يافتن اهميت فصول، تمام در كشاورزي

خام ماده روي بر تغييراتي ايجاد با غذايي صنايع .نمايد مي چندان صد را محصوالت

نكته دو بر غذايي صنايع عمده هدف.باشند التمشك اين دوي هر پاسخگوي توانند مي

بودن دارا با بتواند كه اي گونه به غذايي مواد فرآوري يعني است، استوار فوق

طول تمام در را آن از استفاده امكان و شده مواد اين فساد از مانع ، زياد ماندگاري

.آورد فراهم سال

   .باشد ...و مارماالد  مربا، اندتو مي نظر مورد غذايي ماده فراخور به فرآوري اين
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  :نام و کد محصول ١-١

شرح محصول  واحد سنجش ISICفيرد کد  

تن  ١  ۱۵۱۳۱۳۱۰ انواع مربا
تن  ٢ ۱۵۱۳۱۳۱۱ وهيم يانواع مربا
تن  ٣ ۱۵۱۳۱۳۱۲ باي آلبالومر
تن  ٤ ۱۵۱۳۱۳۱۳ مرباي به
تن  ٥ ۱۵۱۳۱۳۱۴ مرباي گيالس
تن  ٦ ۱۵۱۳۱۳۱۵ مرباي توت فرنگي
تن  ٧ ۱۵۱۳۱۳۱۷ مرباي بهارنارنج
تن   ٨ ۱۵۱۳۱۳۱۸ مرباي بالنگ
تن   ٩ ١٥١٣١٣٢٠ مرباي زرشک
تن فراوري وبسته بندي ژله ومارماالد 

وپودرژالتين
٩ ١٥١٣١٤٦٠  

تن الدمارما ١٥١٣١٤٦٢ ١٠  

  : يشماره تعرفه گمرک۲-۱
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  SUQ  حقوق گمركي  نوع كاال  شماره تعرفه

و غيره ا ز مرکبات غير ,مارمالد ,ژله ميوه ,مربا  ۲۰۰۷۹۱۰۰
  هموژنيزه

۶۵  Kg  

۲۰۰۷۹۹۹۰  
پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند ,مارماالد, ژله,مربا

  غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه
۶۵  Kg  

  : محصولي ارائه استاندارد ها۳-۱

  شماره استاندارد  شرح کاال  فيرد

  ۲۱۴  مربا و مارماالد و ژله  ۱
  ۸۸۹۸  ويژگيها و روشهاي آزمون ميکروبيولوژي-مربا،مرماالد و ژله مربا  ۲
  ۴۱۴۲  ويژگيها و روشهاي آزمون مربا  ۳
  ۸۱۶۰  مارماالد  ۴

  :قيمت محصول بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه ۴-۱

 شرح ليذ در مهم يپارامترها از يبرخ که بود خواهند موثر محصول متيق بر يمختلف يپارامترها

 :است شده داده

 را يا عمده نقش و باشد يم ديتول ريمتغ يها نهيهز نيمهمتر از يکي که يمصرف هياول مواد متيق -۱

 .دارد محصول شده تمام متيق نييتع در
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 يکانونها و هياول مواد نيتام منابع به يدسترس لحاظ از خصوص به واحد احداث ييايجغراف منطقه -٢

 .داد خواهد قرار ريتاث تحت را مربوط يها نهيهز محصول، مصرف

 زانيم و يديتول محصول تيفيک ، يگذار هيسرما بر ريتاث قيطر از استفاده مورد يتکنولوژ نوع -٣

.بود دخواه موثر محصول فروش متيق بر....و عاتيضا

 محصول شده تمام متيق و ديتول ريمتغ يها نهيهز در ميمستق ريتاث ازين مورد يانسان يروين نهيهز -٤

 .دارد

 تيظرف شيافزا که بيترت نيا به است، موثر محصول فروش متيق يرو بر واحد ديتول تيظرف -٥

  .گردد يم ولمحص شده تمام متيق کاهش باعث سربار يها نهيهز نمودن سرشکن قيطر از ديتول

 را ديتول يها نهيهز ستيبا يم که نيا بر عالوه شده ديتول محصول فروش متيق فوق، نکات به توجه با

 که يصورت در نيهمچن.آورد بدست را بازار از يسهم بتوان که باشد يحد در ديبا د،ينما نيتام

با  رقابت که باشد ينحو به ديبا يگذار متيق رد،يگ قرار نظر مد زين يديتول محصول صادرات

 باشد ريپذ امکان يخارج دکنندگانيتول

 ٥٠٠٠٠-٢٥٠٠٠ نيحدود ب مربا انواع لوگرميک هر يداخل يبازارها در شده نجام ا استعالم به توجه با

  .رسد يم فروش به )تيفي به نوع مربا و سطح کيبستگ(ال ير

  : موارد مصرف و کاربرد۵-۱

http://www.pfgsite.com


  یجانشرقی استان آذربای صنعتيشهرکها شرکت :  متقاضی 
    90آبان : تاریخ تدوین طرح  

9  

 از پختن  و مارماالدمربا مردم وجود دارد ،ييکه در اکثر سبد غذا باشند ي ميمربا و مارماالد محصوالت

 تن محصواليا.  باشديوه مي مدت از مي طوالني نگهداري برايروش و ديآ يوه با شکر به دست ميم

 يعي طبنيپکتاز . ماند ي مي سالم باقي مدت زمان طوالنيشود و برا ي ميمعموال در ظرف دربسته نگهدار

   . استفاده کرديتوان به عنوان افزودن ي هم م....و يا مصنوعي

: انواع مربا

  .وه و کامال صاف شده استي بدون گوشت مژله •

  .شود يوه درست مي درشت مي از اجزاکمپوت •

.شود يو پوست له شده درست موه ي از ممارماالد •

  .ردي گي قرار ميد مربا و مارماالد مورد بررسين طرح توليکه در ا

، بهارنارنج ي، مربابيس ي، مربابه يند مربا مان، ساخت مربا استفاده کرديتوان برا يها م وهيشتر مياز ب  -

 بالنگ ي، مربا و پرتقالپرتقال پوست ي، مرباآلو ي، مربازرشک ي، مربالبالوآ ي، مربايتوت فرنگ يمربا

  وي گالبي زغال اخته و مرباي تمشک،مرباي هلو،مرباي زردآلو،مرباي زرشک،مربايالس،مرباي گي،مربا

 ...

ب ، ي ، به ، سياز زرد آلو ، توت فرنگ: ه كرد ، عبارتند از ي توان با آنها مارماالد تهي كه مييوه هايم -

، آلبالو ، آلو زرد هلو 
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  : محصوليطبقه بند۶-۱

 مثال عنوان به رديگ  يصورت م آن ديتول در رفته کار وه بهيم انواع اساس بر معموالً مربا يبند طبقه

 محصول يبند طبقه در زين يبند بسته نوع نيهمچن و برد نام را ...ب ،زرشک،آلبالو ويس يمربا توان يم

  ... و يگرم 500 شهيش در اي و مصرف کباري جمله از .رديگ يم قرار مدنظر

  : كاالهاي قابل جايگزين۷-۱

 امر نيا از زي و مارماالد ن مربا و شود ينم ديتول جهان در يانحصار صورت به ييکاال چيه امروزه

 استقبال از ايدن در که برد نام ژله ها از توان يم محصول نيا نيگزيجا يکاالها از . باشد ينم يمستثن

 مربا يجا به خرما و انگور رهيش از کشورمان يها مکان يبعض در نيهمچن .باشند يم برخودار يخوب
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ن محصوالت را ي ايينها کارايگزيل خواص منحصر به فرد مربا و مارماالد جايکن به دليل.شود يم استفاده

        .ندارند

 :محصول يبند بسته١-٨

 انواع نيتر متداول از که شود عرضه بازار به و گردد يبند بسته يگوناگون اشکال به تواند يم کاال نيا

.نمود اشاره ليذ موارد به توان يم مربا يها يبند بسته

.مختلف يها اندازه در يا شهيش ظروف در يبند بسته-١

 .مختلف يها اندازه در يفلز ظروف در يبند هبست -۲

 مختلف يها اندازه در دارد، يومينيآلوم روکش آن درب که مصرف کباري ظروف در يبند بسته -٣

  ).شود يم مصرف ... و ماهايهواپ و ها هتل در ا اکثر که(

   و خواص محصولي مشخصات فن١-٩

 ز،يتم ديبا يمصرف وهيم که است شده ليشکت آب و يموادقند وه،يم قسمت سه از محصول يکل طور به

 و طعم هرگونه از يعار و باشد را داشته و وهيم يبو و طعم ديبا محصول نيا. ده باشديرس مناسب حد تا

 فرآورده رنگ ديبا محصول نيا . باشد يدگيترش و يزدگ کپک مانند فساد و يسوختگ از حاصل يبو

   به سالم و يعيطب طيشرا تحت که باشد يا

 اي وهيم شدن دياکس به مربوط يا قهوه و اهيس رنگ از يعار وه،يم نوع کننده ومشخص آمده ستد

 نيا در .باشد ينم مجاز فرآورده به رنگ نوع هر افزودن . باشد است يقند مواد شدن زهيکارامل

 يقند دموا ريسا اي و فروکتوز دکستروز، ،) جامد اي و عيما( گلوکز ساکاروز، مانند يقند مواد محصول
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 ديبا محصول نيا هيته در يمصرف آب .باشد يم مجاز مربوطه ياستانداردها با مطابق دروکربنهيه

  .باشد 1053 شماره يدنيآشام آب يها يژگي و استاندارد مطابق

مربا انواع در مجاز يفلز مواد زانيم

p.p.m برحسب قبول قابل حدفلزات نام

٥   يرو
١٥آهن
٢٥٠ قلع

٠,٢ کيارسن
٠,٣ سرب
  ٥ مس

  مربا انواع يهايژگيو

قبول قابل حدودمربا انواع مشخصات

وهيم نوع کننده مشخص و يعيطبطعم
وهيم نوع کننده مشخص و يعيطببو
وهيم نوع کننده مشخص و يعيطبرنگ

٢٠ کسيبر در ٧٠ حداقلآب در محلول جامد مواد
٥/٠-١/٠)صدگرم در گرم(کيتريس دياس برحسب تهيدياس

  ۶۰حداقل)صدگرم در گرم( کل قند
PH٩/٣-٣

يمنفحشرات
يمنفخاک و شن

دارد آن يبند بسته و محصول نوع به يبستگکل وزن

   اتقاض و عرضه تيوضع-۲

  يبردار بهره تيظرف يبررس۱-۲

. جود دارد تن در سطح کشور و۲۱۶۷۹۶يديت توليد انواع مربا و مارماالد با ظرفي واحد تول۳۷۵جمعا 
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   فعال مارماالديواحد ها

تعداد  استان تيظرف سنجش واحد

۱  اردبيل ۱۰۰۰,۰۰ تن
۳  البرز ۱۲۱۶,۰۰ تن
۲  شرقي  آذربايجان ۲۶۰,۰۰ تن
۹  غربي  آذربايجان ۶۲۰۰,۰۰ تن
۳  تهران ۲۷۲,۰۰ تن
۶  رضوي  خراسان ۱۶۵۰,۰۰ تن
۱  فارس ۱۰۰,۰۰ تن
۱  قزوين ۲۰۰,۰۰ تن
۱  کردستان ۵۰,۰۰ تن
۱  کرمان ۱۰۰,۰۰ تن
۵  مازندران ۱۲۶۲,۰۰ تن
۳  همدان ۹۰۰,۰۰ تن
۳۶   سنجش واحد جمع ۱۳۲۱۰,۰۰ تن

   فعال انواع مربايواحد ها
تعداد  استان تيظرف سنجش واحد

 اردبيل ۳۰۰,۰۰ تن ۱
۱۲  اصفهان ۵۲۸۰,۰۰ تن
۳۱  البرز ۱۰۰۳۰,۰۰ تن
 ايالم ۴۰۰,۰۰ تن ۱

۲۷  شرقي  آذربايجان ۲۱۲۶۰,۰۰ تن
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۱۱  غربي  آذربايجان ۵۹۷۰,۰۰ تن
 بوشهر ۴۰۰,۰۰ تن ۱

۵۰  تهران ۲۲۹۰۰,۰۰ تن
۷  بختياري  چهارمحال ۲۷۵۰,۰۰ تن
 جنوبي  خراسان ۱۲۰۰,۰۰ تن ۱

۶۰  رضوي  خراسان ۳۷۸۴۲,۰۰ تن
 شمالي  خراسان ۵۲۲,۰۰ تن ۲

۱۴  خوزستان ۱۸۱۳۴,۰۰ تن
 بلوچستان و  سيستان ۲۰۰۰,۰۰ تن ۱

۳۰  فارس ۱۴۱۶۰,۰۰ تن
۸  قزوين ۱۰۹۰۰,۰۰ تن
۱  قم ۴۰,۰۰ تن
۱  کردستان ۱۵۰,۰۰ تن
۲  کرمان ۶۰۰,۰۰ تن
۲  کرمانشاه ۸۰۰,۰۰ تن
۳  وبويراحمد  کهکيلويه ۱۶۶۰,۰۰ تن

۱۳  گلستان ۶۶۸۴,۰۰ تن
 گيالن ۳۸۷۰,۰۰ تن ۵
 لرستان ۳۳۰,۰۰ تن ۲

۲۰  مازندران ۱۴۹۲۰,۰۰ تن
۳  مرکزي ۷۸۰,۰۰ تن
 همدان ۲۷۲۰,۰۰ تن  ۹
۸  يزد ۲۹۶۴,۰۰ تن

۳۲۶   سنجش واحد جمع ۱۸۹۵۶۶,۰۰ تن

  وهي فعال انواع مربا ميواحد ها

تعداد  استان تيظرف سنجش واحد

۱  اردبيل ۴۰۰۰,۰۰ تن
۱  زنجان ۵۰۰,۰۰ تن
۲  قم ۵۳۰,۰۰ تن
۱  وبويراحمد  کهکيلويه ۸۰۰,۰۰ تن
۱  لرستان ۵۰۰,۰۰ تن
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۲  مازندران ۶۵۰۰,۰۰ تن
۱  همدان ۱۵۰,۰۰ تن
۹   سنجش واحد جمع ۱۲۹۸۰,۰۰ تن

   فعال مربا آلبالويواحد ها

تعداد  استان تيظرف سنجش واحد

۱  فارس ۵۰۰,۰۰ تن

 قم ۱۸۰,۰۰ تن  ۱

۲   سنجش واحد جمع ۶۸۰,۰۰ تن

   فعال مربا بهيواحد ها

تعداد  استان ظرفيت سنجش واحد

۱  قم ۱۸۰,۰۰ تن

  سنجش واحد جمع ۱۸۰,۰۰ تن  ۱

   فعال مربا بالنگيواحد ها

تعداد  استان ظرفيت سنجش واحد

۱  قم ۱۸۰,۰۰ تن

  سنجش واحد جمع ۱۸۰,۰۰ تن  ۱

   :ديجد يها طرح تيوضع۲-۲

  طرح در دست احداث مارماالد

تعداد  استان تيظرف سنجش واحد

۱  اردبيل ۵۰۰,۰۰ تن
 البرز ۱۲۰۰,۰۰ تن  ۲
 شرقي  آذربايجان ۳۳۶۴۰,۰۰ تن  ۳

http://www.pfgsite.com


  یجانشرقی استان آذربای صنعتيشهرکها شرکت :  متقاضی 
    90آبان : تاریخ تدوین طرح  

16  

 غربي  آذربايجان ۲۰۵۰,۰۰ تن ۵
۱۶  تهران ۱۰۰۵۰,۰۰ تن
۴  کردستان ۳۵۴۰,۰۰ تن
۱  کرمان ۱۴۷۲۰,۰۰ تن
۲  مازندران ۳۵۰,۰۰ تن
۱  همدان ۱۰۰,۰۰ تن
۱  يزد ۲۰۰,۰۰ تن
۳۶   سنجش واحد جمع ۶۶۳۵۰,۰۰ تن

  طرح در دست احداث انواع مربا

تعداد  استان تيظرف سنجش واحد

 اردبيل ۲۱۰۰,۰۰ تن ۳
۲۶  اصفهان ۱۷۴۵۱,۰۰ تن
۲۰  البرز ۱۱۵۵۰,۰۰ تن
۳۹  شرقي  آذربايجان ۲۳۱۰۰,۰۰ تن
۱۱  غربي  آذربايجان ۱۱۸۰۰,۰۰ تن
۶  بوشهر ۲۴۰۰,۰۰ تن

۱۶۶  تهران ۱۳۸۲۵۰,۰۰ تن
۱۱  بختياري  چهارمحال ۳۳۵۰,۰۰ تن
۵  جنوبي  خراسان ۱۶۱۳,۰۰ تن
 رضوي  خراسان ۶۲۰۰,۰۰ تن ۱۰

تعداد  استان ظرفيت سنجش واحد

 شمالي  خراسان ۴۵۰,۰۰ تن ۲
۱۵  خوزستان ۷۰۰۰,۰۰ تن
۳  زنجان ۱۱۰۶,۰۰ تن
۳  سمنان ۶۵۰۰,۰۰ تن
۱  بلوچستان و  سيستان ۲۰۰,۰۰ تن
۵۰  فارس ۲۰۶۰۰,۰۰ تن
 قزوين ۱۷۸۰,۰۰ تن ۶
 قم ۲۴۷۵,۰۰ تن ۵

۱۰  کردستان ۵۹۹۰,۰۰ تن
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۱  کرمان ۱۰۰,۰۰ تن
۴  کرمانشاه ۳۸۰۰,۰۰ تن
۴  وبويراحمد  کهکيلويه ۱۵۵۰,۰۰ تن
۶  گلستان ۴۴۰۰,۰۰ تن
۱۱  گيالن ۴۵۲۰,۰۰ تن
۴۵  مازندران ۳۷۲۴۰,۰۰ تن
۹  مرکزي ۵۱۵۰,۰۰ تن
۲  هرمزگان ۴۵۰,۰۰ تن
۵  همدان ۱۰۳۵۰,۰۰ تن
۶  يزد ۴۵۰۰,۰۰ تن

۴۸۵   سنجش واحد جمع ۳۳۵۹۷۵,۰۰ تن

  وهيدست احداث انواع مربا مطرح در 

تعداد  استان تيظرف سنجش واحد
۱  اردبيل ۲۰۰۰,۰۰ تن
۱  اصفهان ۵۰۰,۰۰ تن
۲  شرقي  آذربايجان ۳۵۰۰,۰۰ تن
 غربي  آذربايجان ۸۰۰,۰۰ تن  ۱
۲۷  تهران ۱۹۱۰۰,۰۰ تن
 شمالي  خراسان ۳۰۰,۰۰ تن ۱

تعداد  استان ظرفيت سنجش واحد
۱  سمنان ۳۵۰,۰۰ تن
۲  فارس ۱۳۰۰,۰۰ نت
۱  وبويراحمد  کهکيلويه ۷۰۰,۰۰ تن
۱  گلستان ۵۰۰,۰۰ تن
۲  لرستان ۶۵۰,۰۰ تن
۵  مازندران ۳۲۰۰,۰۰ تن
۱  همدان ۳۰۰,۰۰ تن
۲  يزد ۱۵۰۰,۰۰ تن
۴۸   سنجش واحد جمع ۳۴۷۰۰,۰۰ تن

  طرح در دست احداث مربا آلبالو
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تعداد  استان تيظرف سنجش واحد
۱  ايالم ۵۰۰,۰۰ تن
۱  فارس ۴۰۰,۰۰ تن
۱  قم ۵۰,۰۰ تن
۱  کردستان ۱۲۰۰,۰۰ تن
۱  وبويراحمد  کهکيلويه ۲۵۰,۰۰ تن
۱  گيالن ۲۰۰,۰۰ تن
۱  لرستان ۶۰,۰۰ تن
۱  مازندران ۲۰۰,۰۰ تن
۱  يزد ۳۰۰,۰۰ تن
۹   سنجش واحد جمع ۳۱۶۰,۰۰ تن

  طرح در دست احداث مربا به

تعداد  استان تيظرف سنجش واحد

۱  وبويراحمد  کهکيلويه ۲۵۰,۰۰ تن
  ۱   سنجش واحد جمع ۲۵۰,۰۰ تن

  ي توت فرنگيطرح در دست احداث مربا

تعداد  استان تيظرف سنجش واحد

۱  مازندران ۲۰۰,۰۰ تن

۱   سنجش واحد جمع ۲۰۰,۰۰ تن

مرباي بالنگ طرح در دست احداث  

تعداد  استان تيظرف سنجش واحد

۱  گيالن ۶۰,۰۰ تن

۱   سنجش واحد جمع ۶۰,۰۰ تن
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  : محصول واردات روند يبررس۳-۲

  وزن)واردات(شرح کد تعرفه سال
)لو گرميک(

يارزش دالر

پوره  و خمير ميوه  يا با ا فزودن  ,مارماالد, ژله,مربا٢٠٠٧٩٩٩٠ ١٣٨٤
 قند غيرمذكوردرجاي  ديگر

١٢٣٦٥ ٩٤١٠

 ز مركبات غير و غيره  ا,مارمالد ,ژله  ميوه ,مربا٢٠٠٧٩١٠٠ ١٣٨٥
 هموژنيزه 

٣٧٩٤٨ ١٧٢٥٠

و غيره  ا ز مركبات غير ,مارمالد ,ژله  ميوه ,مربا٢٠٠٧٩١٠٠ ١٣٨٦
 هموژنيزه 

٤٧٦٦٣

پوره  و خمير ميوه  يا با ا فزودن  ,مارماالد, ژله,مربا٢٠٠٧٩٩٩٠ ١٣٨٧
۱۰۷۴۷۹۸ ١٤٥٧٣٤٩  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير هموژنيزه 

٢٠٠٧٩٩٩٠ ١٣٨٨ 
پوره  و خمير ميوه  يا با ا فزودن  ,مارماالد, ژله,مربا

٢٧٨٤٣٤٩ ٤٢٨٦٧٢٤  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير هموژنيزه
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وزن )واردات(شرح  کد تعرفه کشور سال
)لو گرميک(

ارزش 
يدالر

  ۲۰۰۷۹۹۹۰ آلمان ١٣٨٨
با ا پوره  و خمير ميوه  يا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
  هموژنيزه 

١٠٠٣٥ ٨١١٦

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ اسپانيا١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

١١٦٦٠٠٢ ١٧٧٣٧٨١

امارات متحده ١٣٨٨
 عربي

۲۰۰۷۹۹۹۰ 
وه  يا با ا پوره  و خمير مي,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٤٠٠٨ ٢٦٤٢

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ تركيه١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٩٩٧٤ ٢١٥٧

فدراسيون ١٣٨٨
 روسيه

۲۰۰۷۹۹۹۰ 
ا با ا پوره  و خمير ميوه  ي,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

١٤١٣٧٤ ٣٤٣١٠٠

١٣٨٨
منطقه ويژه 

اقتصادي بندر 
شهيد رجايي 

۲۰۰۷۹۹۹۰
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٢٤٧٤١ ٣٧٣٠١
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 ۲۰۰۷۹۹۹۰ هلند١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٦٩٨٦٧ ١٧٥٠٠

وزن )واردات(شرح  کد تعرفه کشور سال
)کيلو گرم(

ارزش 
دالري

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ يونان١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

۱۸۷۳۳۲۷ ١٢٧٩٩٥٢

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ چين١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٢٢٨٨٠٠ ۷۸۳۹۶  

0

500000

1000000

1500000

2000000

آلمان اسپانیا امارات
ه متحد
عربي

تركیھ فدراسیو
ن

روسیھ

منطقھ
ویژه
اقتصاد

بندري
شھید
رجایي

ھلند یونان چین

وزن ( گرمکیلو ) 8116 177378 2642 2157 343100 37301 17500 187332 228800

 
سال

ت 
ردا

وا
١٣

٨٨
 

ربا
م
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:مصرف روند يبررس۴-۲
  انواع مربا و مارماالد

سرانه مصرف  زات مصرفيم  )تن(د يزات توليم  )تن(دراتصا  )تن(واردات  سال
  )لو گرميک(

۱۳۸۴  ١٤٢٢٤٢ ١٥٧١,١ ٩,٤ ۱۴۰۶۸۰,۳  ۲  
۱۳۸۵  ١٥٨٠٤٦ ٧٦٩,٩ ١٧,٣ ۱۵۷۲۹۳,۴  ۲,۲  
۱۳۸۶  ١٧٥٦٠٦ ١١٩٣٢,٤ ٠,٠٤٧ ۱۶۳۶۷۳,۶  ۲,۳  
۱۳۸۷  ١٩٥١١٧ ١٢٢٣٨,٦ ١٤٥٧,٣  ۱۸۴۳۳۵,۷  ۲,۶  
۱۳۸۸  ٢١٦٧٩٦ ٣٠٢٤٥,٢ ٤٢٨٦,٧  ۱۹۰۸۳۷,۵  ۲,۷  

رفمص  = ( ديتول  صادرات -(واردات + 

  :محصول صادرات روند يبررس۵-۲

يارزش دالر لو گرميوزن ک )صادرات(شرح کاال کد تعرفه سال

پوره  و خمير ميوه  يا با ا فزودن  ,مارماالد, ژله,مربا٢٠٠٧٩١٠٠ ١٣٨٤
١٩٢٩١٦١ ١٥٧١١٤٩  قند غيرمذكوردرجاي  ديگر

و غيره  ا ز مركبات غير ,رمالد ما,ژله  ميوه ,مربا٢٠٠٧٩١٠٠ ١٣٨٥
 هموژنيزه

٩٥٥٠٦٨ ٧٦٩٩٥٥

پوره  و خمير ميوه  يا با ا فزودن  ,مارماالد, ژله,مربا٢٠٠٧٩٩٩٠ ١٣٨٦
 قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير هموژنيزه

١١٩٣٢٤٥٦ ۱۱۱۹۱۵۲۷

٢٠٠٧٩٩٩٠ ١٣٨٧ 
پوره  و خمير ميوه  يا با ا فزودن  ,مارماالد, ژله,مربا

٢٣٤٢٥٤٦٦  ١٢٢٣٨٦٤٦  رجاي  ديگرغير هموژنيزهقند غيرمذكورد
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٢٠٠٧٩٩٩٠ ١٣٨٨ 
پوره  و خمير ميوه  يا با ا فزودن  ,مارماالد, ژله,مربا

 قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير هموژنيزه
٧٠٥٨٦٥٠٠ ٣٠٢٤٥٢٣٨

  وزن  )صادرات(شرح کد تعرفه کشور سال
 لو گرميک

يارزش دالر

  ۲۰۰۷۹۹۹۰ پاكستان ١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
  هموژنيزه 

٣٨٥٦٧ ۱۷۴۷۷۰

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ آذربايجان١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٢٢٤٢٧٧ ٨٨٩٩٨

١٣٨٨
آفريقاي 

جنوبي
۲۰۰۷۹۹۹۰

پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا
فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 

 هموژنيزه 
٥٠٤ ٤٢٠

پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا ۲۰۰۷۹۹۹۰ آلمان١٣٨٨
٦٣٦٨٥ ٣٢٩٧٣فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
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هموژنيزه 

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ اتريش١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٢٢٤ ١٠٢

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ ژاپن١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

١٣٤٥ ٧٠٢

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ ارمنستان١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٦٤٠٢ ٢١٣٤

  وزن  )صادرات(شرح کد تعرفه کشور سال
 کيلو گرم

ارزش دالري

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ استراليا١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

 فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير
 هموژنيزه 

٣٣٠٣٣ ١٣٦٧٨

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ افغانستان١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٨٦٤١٥٩٤ ٣١٤٦٤٧٤

١٣٨٨
امارات 
متحده 

عربي
۲۰۰۷۹۹۹۰

پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا
ردرجاي  ديگرغير فزودن  قند غيرمذكو

 هموژنيزه 
٦٨١٣٧ ٣٣٦٤٦

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ انگلستان١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٤٠٨٤٢ ١٨٣٧٣

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ بحرين١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

 ديگرغير فزودن  قند غيرمذكوردرجاي 
 هموژنيزه 

٣٢٠٣٦ ٧٣٣٧

١٠٢٥١ ٦٨٣٤پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا ۲۰۰۷۹۹۹۰ بلغارستان١٣٨٨
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فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ تاجيكستان١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

رغير فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگ
 هموژنيزه 

٣٢٥٧٢ ٢١٤٠٣

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ تركمنستان١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٥٧٠١٥٠ ٢٥٨٢٩١

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ تركيه١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

 فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير
 هموژنيزه 

١٩٤١ ٢٤٢٥

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ دانمارك١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٢٦٤٤ ١٢٠٢

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ روماني١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٢٩٤ ١٥١

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ سوئد١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٢٩٥٩٤ ١٣٥٦٦

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ سوئيس١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٤١٧٩ ٢١٧٢

وزن )صادرات(شرح کد تعرفه کشور لسا
کيلو گرم

ارزش دالري

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ عراق١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٤٩٢١٠١٦٢ ١٨٥٦٦٩٦٤  
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١٣٨٨
عربستان 
سعودي

۲۰۰۷۹۹۹۰
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٢٧٣٤٢٩ ١١٢٥٠٨

١٣٨٨
فدراسيون 

روسيه
۲۰۰۷۹۹۹۰

پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا
فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 

 هموژنيزه 
١٠٩٩٦٥٥١ ٧٧٦٧٢١٠

١٣٨٨
فروشگاه 
آزاد شاهد

۲۰۰۷۹۹۹۰
مير ميوه  يا با ا پوره  و خ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

١٧٩ ٧٢

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ فيليپين١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٥٨٧ ٣٢٩

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ قرقيزستان١٣٨٨
با ا پوره  و خمير ميوه  يا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٨٤٠٧ ٥٦٠٠

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ قطر١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

١٣٦٢ ١٠٣٠

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ كانادا١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

 غيرمذكوردرجاي  ديگرغير فزودن  قند
 هموژنيزه 

٥٦٨٣٨ ٢٥٦٥٢

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ كويت١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٤٩٥٢٤ ٢٣٤٣٦

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ مالزي١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

جاي  ديگرغير فزودن  قند غيرمذكوردر
 هموژنيزه 

٢٢٢١ ٨٨١

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ موزامبيك١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

٤٥٩٤ ٢٢٠٨
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آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها ۲۰۰۷۹۹۹۰ مونته نگرو١٣٨٨
 شندكه  در جاي  ديگري  مذكور نبا,  شده

١٩٤١١ ٢٦٩٦٠

  وزن  )صادرات(شرح کد تعرفه کشور سال
 کيلو گرم

ارزش دالري

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ نروژ١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

١٣٧٩ ١٥٥٣  

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ نيوزيلند١٣٨٨
يا با ا پوره  و خمير ميوه  ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

١٦٣٧ ١٠٦٧

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ هلند١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

فزودن  قند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير 
 هموژنيزه 

١٥٥٨٩ ٦٦٤٠

 ۲۰۰۷۹۹۹۰ هند١٣٨٨
پوره  و خمير ميوه  يا با ا ,مارماالد, ژله,مربا

ند غيرمذكوردرجاي  ديگرغير فزودن  ق
 هموژنيزه 

٦١٥٦ ١٣٦٨٠

http://www.pfgsite.com


  یجانشرقی استان آذربای صنعتيشهرکها شرکت :  متقاضی 
    90آبان : تاریخ تدوین طرح  

28  

  : چهارم برنامه انيپا تا صادرات تيالو با محصول به ازين يبررس۶-۲

  انواع مربا و مارماالد

  )تن(يت خاليظرف  )يت عمليظرف(ديت تولي درصد ظرف۷۰  )تن(د يزان توليم  )تن(زان مصرفيم  سال

۱۳۸۴  ۱۴۰۶۸۰,۳  ٩٩٥٦٩,٤ ١٤٢٢٤٢ ۴۱۱۱۰,۹  
۱۳۸۵  ۱۵۷۲۹۳,۴  ١١٠٦٣٢,٢ ١٥٨٠٤٦ ۴۶۶۶۱,۲  
۱۳۸۶  ۱۶۳۶۷۳,۶  ١٢٢٩٢٤,٢ ١٧٥٦٠٦ ۴۰۷۴۹,۴  
۱۳۸۷  ۱۸۴۳۳۵,۷  ١٣٦٥٨١,٩  ١٩٥١١٧  ۴۷۷۵۳,۸  
۱۳۸۸  ۱۹۰۸۳۷,۵  ١٥١٧٥٧,٢  ٢١٦٧٩٦  ۳۹۰۸۰,۳  
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  : ت تقاضايوضع۷-۲
  انواع مربا و مارماالد

  ير گذشته و سال جايزان تقاضايم=ف ي رد۲جمع   )تن(مصرف زان يم  )تن(صادرات  سال
۱۳۸۵  ٧٦٩,٩ ۱۵۷۲۹۳,۴  ۱۵۸۰۶۳,۳  
۱۳۸۶  ١١٩٣٢,٤ ۱۶۳۶۷۳,۶  ۱۷۵۶۰۶  
۱۳۸۷  ١٢٢٣٨,٦ ۱۸۴۳۳۵,۷  ۱۹۶۵۷۴,۳  
۱۳۸۸  ٣٠٢٤٥,٢ ۱۹۰۸۳۷,۵  ۲۲۱۰۸۲,۷  

  : ه و روش توليديبررسي اجمالي تكنولوژي ،مواد اول -۳

  :مواد اوليه۱-۳

  :يسردرختميوه  ـ الف

در توليد مربا به روش صنعتي ميوه مورد استفاده بايد به درجه رسيدگي نسبي رسيده باشد و عطر و طعم و 

زيرا در صورت رسيدگي زياد پكتين موجود در . رنگ آنها كامال ظاهر شده باشد ولي كامال رسيده نباشند

همچنين ميوه .آيد  تشكيل ژل پايين ميهاي پكتوليتيك هيدروليز شده و قدرت بافت ميوه توسط آنزيم

مورد استفاده در تهيه مرباي صنعتي بايد بافت مقاوم و نسبتا سختي داشته باشد تا در حين فرآيند پخت 

  .  پايين باشدPHمتالشي نشود و ديگر اينكه داراي ماده خشك محلول باال و 

  : مواد قنديـ ب 
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در فرآيند پخت . سازي ساكارز يا قند معمولي استكننده مورد استفاده در مربا ترين شيرين عمده

كه غلظت مواد قندي در محصول نهايي نبا توجه به اي. شود تبديل مي مقداري از ساكارز به قند اينورت 

باال است بنابراين چنانچه تمامي مواد قندي مصرفي به صورت ساكارز باشد، احتمال كريستاليزاسيون 

بنابراين به علت حالليت باالي مخلوط  .دن مربا وجود خواهد داشتساكارز و يا به اصطالح شكرك ز

مقداري از قند را هيدروليز كرده و به قند  ساكارز و قند انورت، براي ممانعت از شكرك زدن مربا،

  .كنند اينورت تبديل مي

 ۲۵ اما بايد توجه داشت كه هيدروليز بيش از حد ساكارز به علت افزايش غلظت دكستروز باالتر از

شود و ممكن است  هاي دكستروز كرده و موجب سست شدن ژل تشكيل شده مي درصد، ايجاد كريستال

  .ژل به صورت توده چسبناكي مشابه عسل دربيايد

  .شود  درصد پيشنهاد مي۲۵  ـ۳۵بنابراين ميزان بهينه قند اينورت در محصول نهايي 

حداكثر ميزان . نيز در تهيه مربا استفاده شود )يعگلوكز ما(عالوه بر ساكارز ممكن است از شربت گلوكز 

استفاده از گلوكز مايع موجب ممانعت .  درصد كل مقدار قند الزم باشد۲۵استفاده از گلوكز بايد حدود 

  .از كريستاليزاسيون و ايجاد بافت كوتاه و غيركشدار در مربا است

  : ـ اسيدج

هاي مضر  ز و جلوگيري از فعاليت ميكروارگانيسموجود محيط اسيدي براي تشكيل ژل، انورسيون ساكار

افزودن اسيد در تهيه مربا و محصوالت مشابه آن ضروري نيست چون . در مربا ضروري است) ها باكتري(

اسيديته اپتيمم در مربا . كند ها به صورت طبيعي اسيديته الزم را در محصول ايجاد مي بسياري از ميوه
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هايي كه قادر به تامين اسيديته الزم  در مورد ميوه.  است۵/۳ ـ ۵/۴  ميانPH درصد يا ۵/۰ ـ ۱حدود 

  .شود از مواد اسيدي مانند اسيدسيتريك يا آبليمو و يا اسيد تارتاريك استفاده مي نيستند

  :هاي مجاز  ديگر افزودني  ـد

به هنگام (نده دهنده مانند گالب و يا اسانس، مواد نگهدار از انواع مواد افزودني مجاز نظير مواد طعم

  .شود مواد رنگي مجاز و غيره استفاده مي) پايين بودن غلظت قند مورد استفاده

  :فرموالسيون تهيه مربا  ۳ -۲

كنندگان و استانداردهاي موجود متفاوت است  فرموالسيون تهيه مربا بسته به نوع فراورده، سليقه مصرف

  :استفرموالسيون تهيه آن به شرح زير  ولي اصول كلي

  :ـ مقدار ميوهالف 

 درصد محصول نهايي است، طبق استاندارد حداقل مقدار آن ۴۰-۵۰مقدار ميوه مورد استفاده معموال 

  . درصد است۴۵

  : ـ شكرب

  . است۵۰-۴۰معموال ميزان شكر مصرفي 

  : اسيد  ـج
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اسيدسيتريك يا  (با توجه به نوع ميوه، افزودن اسيد. اسيديته محصول نهايي بايد حداكثر يك درصد باشد

  .گيرد صورت مي) PH = ۵/۳(تا رسيدن به اسيديته الزم ) شود جوهرليمو معموال استفاده مي

  :آب-د

اما ميزان افزودن .  درصد باشد۳۰-۲۰طبق استاندارد درصد ماده خشك محلول محصول نهايي حداقل 

  .تواند اختياري باشد آب با توجه به نوع محصول و زمان پخت آن مي

  : توليد مرباي صنعتيراحلم ۳-۳

  :سازي ميوه   ـ آمادهالف

گيري، خرد كردن،  گيري، هسته وشو، پوست اين مرحله شامل عمليات مختلف از قبيل سورتينگ، شست

هاي مختلف دستي و مكانيكي انجام  خالل كردن و غيره است كه با توجه به نوع محصول به روش

  .شود مي

  : ـ تهيه شربتب

شكر را مستقيما به داخل ديگ پخت حاوي ميوه اضافه كرد ولي بهتر است كه در مخزن توان  اگرچه مي

اي آن را  هاي پارچه ديگري شكر را در آب جوش حل كرده پس از صاف كردن شربت به وسيله صافي

كنند و به محصول در ديگ پخت  در بعضي موارد نصف شكر را در آب حل مي.به ديگ پخت اضافه كرد

غلظت (كنند تا محصول به بريكس نهايي  د و بعد از اتمام پخت بقيه شكر را اضافه ميكنن اضافه مي

  .برسد) مناسب

  : ـ پختج
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در .هاي روباز و ديگري پخت تحت خأل گيرد، يكي پخت در ديگ اين عمليات به دو روش صورت مي

رسد و باعث  راد ميگ  درجه سانتي۱۰۰  ـ۱۰۵ در فشار اتمسفر دماي محصول به حدود  فرآيند پخت روباز

  .شود ايجاد طعم و رنگ مخصوص مي

متر   ميلي۶۴۰ الي ۵۴۰گراد و خأل   درجه سانتي۵۰ ـ ۶۰در فرآيند تحت خأل عمل جوشاندن در دماي 

شود  در اين روش ميزان كارامليزاسيون كاهش يافته، تغيير طعم كمتر محسوس مي. گيرد جيوه انجام مي

هايي كه نسبت به تغيير رنگ حساس هستند بهتر حفظ  صوص در ميوهخ و از سوي ديگر رنگ محصول به

براي اين كار . شود يك فرآيند سنتي محسوب مي) در فشار اتمسفري(هاي روباز  پخت در ديگ.شود مي

شود كه دوجداره بوده و بين دو جدار آنها بخار  هاي روباز از جنس استيل ضدزنگ استفاده مي از ديگ

  .كننده يا در مرحله خنك كردن محصول آب سرد جريان دارد به عنوان محيط گرميا آب داغ به عنوان 

 عدد مورد استفاده قرار ۸ الي ۴ كيلوگرم است و به تعداد ۷۵ ـ ۱۰۰ها حدود  معموال ظرفيت اين ديگ

از سوي ديگر براي ممانعت از چسبيدن محصول به . شود بنابراين امكان توليد مداوم فراهم مي. گيرند مي

براي .شود  دور در دقيقه در داخل آنها استفاده مي۱۶   ـ۲۵دار ديگ و سوختن آن از همزن با دور ج

خارج ساختن بخارهاي توليدشده طي فرآيند پخت بهتر است كه در باالي هر ديگ يك هود هواكش 

  .نصب شود

 يا فشار هوا از  ن، پمپتواند به صورت دستي با به وسيله نيروي وز بارگيري مواد اوليه به داخل ديگ مي

بعد از بارگيري، شير بخار باز شده و محصول را تا پخت آن و رسيدن به . مخزن اختالط اوليه انجام بگيرد

نقطه پايان عمل با كنترل بريكس به وسيله رفراكتومتر . جوشانند ميزان ماده خشك محلول نهايي مي

در . شود  مشخص مي )گراد  درجه سانتي۱۰۶  الي۱۰۴(گيري نقطه جوش  يا اندازه)  درصد۶۵حداقل (
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گيري نقطه جوش بايد با توجه به فشار اتمسفر نقطه جوش نهايي را  تشخيص نقطه پايان توسط اندازه

شود و  براي كنترل دقيق دما ترمومتدهاي الكتريكي به نقطه مركزي ديگ وصل مي. تصحيح كرد

البته با ارزيابي حسي . دماي موردنظر را اعالم كنندتوان آن را طوري تنظيم كرد كه لحظه رسيدن به  مي

هاي مجاز مورد  در نهايت اسيد، پكتين، آروما و رنگ. توان نقطه پايان را تشخيص داد و تجربي هم مي

  .گيرد بندي انجام مي گذاري و بسته نظر را افزوده و مراحل بعدي پر كردن، درپوش

  :گذاري  ـ پر كردن و درپوشد

هاي پركني پيستوني  ها يكسان است و با استفاده از ماشين گذاري براي تمام روش وشپر كردن و درپ

اين . شود اي استفاده مي بندي از ظروف شيشه براي بسته.گيرد گردان و يا به صورت دستي انجام مي

ر سيلندرهاي پركن طي هر با. شوند در آنجا پر مي ها با سرعت ثابتي به دستگاه پركن وارد شده،  شيشه

هاي دربندي  گذاري و دربندي به صورت دستي يا توسط دستگاه درپوش. شوند گردش دوباره پر مي

  .گيرد خأل ـ بخار انجام مي

كنترل اين شرايط براي . گراد باشد  درجه سانتي۸۵ ـ ۹۵دماي محصول در موقع پر كردن بايد بين 

داقل رسانيدن تغييرات وزن فراورده ناشي حصول اطمينان از شرايط بهينه براي توزيع ميوه در مربا، به ح

براي پايداري مربا از لحاظ  .از تغييرات دانسيته و به دست آوردن يك محصول استريل ضروري است

  . درصد باشد۷۰ميكروبي بايد مقدار ماده خشك قابل حل آن حداقل 

توريزاسيون استفاده در مرباهايي كه اين مقدار كمتر است براي نگهداري محصول بايد از فرآيند پاس

  .كرد

كمتر باشد عمل پاستوريزاسيون ) گراد  درجه سانتي۸۵( درجه فارنهايت ۱۸۵اگر دماي پركني نيز از 

شود به طوري كه   درجه فارنهايت استفاده مي۱۹۵براي پاستوريزاسيون مربا از دماي . ضروري است
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  . درجه فارنهايت برسد۱۸۵دماي مركز بسته بايد به 

  :ردن ـ خنك كه

هاي  كنند به طوري كه از افشان هاي آب عبور مي هاي حاوي مربا از زير دوش براي خنك شدن، شيشه

ها  شود تا از وارد آمدن شوك حرارتي و شكستن شيشه گراد استفاده مي  درجه سانتي۶۰اوليه با دماي 

  .گيرد گراد انجام مي  درجه سانتي۲۰اي ديگر خنك كردن با آب  در مرحله. اجتناب شود

هاي مربا پس از بيرون آمدن از دستگاه سردكن براي حذف رطوبت از ميان جريان هواي گرم  شيشه

گذاري و شيرينك مراحل  زني و كارتن برچسب. شوند عبور كرده وارد ايستگاه بازرسي چشمي مي

 .واپسين مرباسازي در كارخانه هستند

  : گذاري هيسرما حجم برآورد -۴

  واحد  انهيلت سايظرف  نام محصول

  تن  ۶۰۰  يمربا و مارماالد از محصوالت سر درخت

   :نيزم ٤-١

٢٠٠٠ يمربا و مارماالد از محصوالت سر درخت ديتول واحد احداث جهت ازين مورد نيزم زانيم

نهيهز ال،ير هزار ٢٠٠نيزم مترمربع هر متيق گرفتن نظر در با شود، يم برآورد مربع متر

  .شود يم برآورد الير ونيليم ۴۰۰نيزم ديخر
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   :يمحوطه ساز ٤-٢

هزار)هرمترمربع(هزينه  )مترمربع(مقدار  نوع فعاليت مربوط به محوطه سازي
  الير

  هزينه كل
  )ميليون ريال (

  ۱۰  ۲۰  ۵۰۰  خاكبرداري و تسطيح
  ۵۴  ۲۰۰  ۲۷۰  خيابان كشي؛ پاركينگ

  ۲۷  ۱۰۰  ۲۷۰  فضاي سبز
  ۹۰  ۴۵۰  ۲۰۰  ديواركشي

  ۷,۵  ۱۵۰۰  ۵  )عدد ( چراغهاي محوطه :ساير
  ۱۸۸,۵  جمع کل

  :سازي ساختمان ٤-٣

  زيربنا  نام ساختمان
  )مترمربع ( 

هزينه هر مترمربع 
  )ريال(

  هزينه كل
) ميليون ريال  ( 

  ۸۰۰  ۲۰۰۰۰۰۰  ۴۰۰  سالن توليد
  ۱۰۰۰  ۲۰۰۰۰۰۰  ۵۰۰   )يه و بسته بنديمحصول و مواد اول(انباري

  ۱۲۵  ۲۵۰۰۰۰۰  ۵۰  آزمايشگاه
  ۳۰۰  ۳۰۰۰۰۰۰  ۱۰۰  اي اداريساختمانه

  ۱۰۰  ۲۰۰۰۰۰۰  ۵۰  نمازخانه و غذاخوري
  ۲۳۲۵  ۱۱۰۰   کل جمع

  :ماشين آالت و تجهيزات۴-۴
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قيمت واحد  تعداد  كشور سازنده  نوع تجهيزات
  )اليون ريليم(

  هزينه كل
  )اليون ريليم(

 ها شهيش ،يبند درب از بعد: کياتمسفر اتوکالو
۶۵  ۶۵  ۱  ايران  شوند يم منتقل و اتوکال به ونيزاسيپاستور جهت

  ۵۲  ۵۲  ۱  ايران  خالء تحت پخت گيد
  ۴۷  ۴۷  ۱  ايران  ريگ هسته

 توسط يبند درب از پس ها شهيش: سبد اتو کالو
۴۶  ۲۳  ۲  ايران  شده ختهير مخصوص يها سبد داخل به نوار

 هيتخل فيق توسط شده آماده ي مربا:درب بند
 و شده ختهير يگرم٥٠٠ شهيش داخل به مربا

  .شوند يم يبند درب دستگاه توسط
  ۱۲۳  ۱۲۳  ۱  ايران

  ۴۵  ۴۵  ۱  ايران  لتريف
  ۴۸  ۴۸  ۱  ايران  کير اتوماتيدمگ

 وهيم به هياول حرارت تريه يپر توسط :تري هيپر
  شودي ميشود و صاف يم داده شونده خرد يها

۶۹  ۶۹  ۱  رانيا

  ۴۲  ۴۲  ۱  ايران  يا الهيپ باالبر شستشو
  ۱۲۳  ۱۲۳  ۱  ايران  ييايميش يريگ پوست

  ۳۸  ۳۸  ۱  ايران  يبازرس نوار
  ۵۳  ۵۳  ۱  ايران  خرد کن

  ۸۴  ۴۲  ۲  ايران  همزن با دوجداره پخت گيد
  ۱۳۰  ۶۵  ۲  رانيا  کياتمسفر پخت گيد

  ۱۶  ۱۶  ۱  رانيا  يز بر چسب زنيم
  ۸۰  ۸۰  ۱  ايران  نگ پکيدستگاه شر

  ۱۰۶  حمل داخلي بيمه، نصب و آموزش و غيره
  ۱۱۶۷  جمع کل 

  :تاسيسات۵-۴

  هزينه كلهزينه يك   مقدار  واحد  شرح

http://www.pfgsite.com


  یجانشرقی استان آذربای صنعتيشهرکها شرکت :  متقاضی 
    90آبان : تاریخ تدوین طرح  

38  

  )اليون ريليم(  )الير(واحد
  ۲۰۲,۵  ۱۵۰۰۰۰۰  ۱۳۵  لو واتيک   حق انشعاب برق
  ۶۰  ۶۰۰۰۰۰۰۰   ۱  عدد  حق انشعاب آب

  سيستم فاضالبتجهيزات و تاسيسات 
  )پيش تصفيه( 

۲۵۰  ۲۵۰۰۰۰۰۰۰  ۱  سري

  ۱۰  ۱۰۰۰۰۰۰  ۱۰  كپسول   سيستم اطفاء حريق
  ۵۲۲,۵مع کل ج

  : ابزارآالت و وسايل فني و آزمايشگاهي۶-۴

  )ال يون ريليم(هزينه كل  )الير(هزينه واحد  تعداد  اقالم مورد نياز
  ۹  ۹۰۰۰۰۰۰  -  کسري و ميشگاهيظرو ف آزما

PH۲,۲۵  ۲۲۵۰۰۰۰  ۱   متر  
  ۳  ۳۰۰۰۰۰۰  ۱  آون الكتريكي

  ۴  ۴۰۰۰۰۰۰  ۱  گرم صدم دقت  باترازوي ديجيتال
  ۱۱  ۱۱۰۰۰۰۰۰  ۱  يکروبيات کشت مزيتجه

  ۱۲  ۱۲۰۰۰۰۰۰  ۱  يشگاهيآزما اتوکالو
  ۴۱,۲۵  جمع کل

  :هينقل ليوسا٤-٧

  )اليون ريليم(هزينه كل  )الير(قيمت واحد  تعداد  شرح

  ۱۱۰  ۱۱۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يتن۱فتراک يل
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  ۲  ۱۰۰۰۰۰۰  ۲  يچرخ دست
  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  وانت

  ۲۵۲  جمع کل

  :اداري لوازم٤-٨

  )اليون ريليم(هزينه كل  )الير(قيمت واحد  تعداد  سايلشرح و

  :يزات اداريتجه
  وتر و متعلقات آنيکامپ

  تلفن 
  فکس 

  نتريپر

۲  
۲  
۱  
۱  

۷۰۰۰۰۰۰  
۹۰۰۰۰۰  

۲۰۰۰۰۰۰  
۳۰۰۰۰۰۰  

۱۴  
۱,۸  
۲  
۳  

 و مبلمان يز و صندليم
  يادار

۲  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۳۰  

  ۱۵  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۱  ييرايل پذيوسا
  ۳  ۳۰۰۰۰۰۰  -  ريسا

  ۶۸,۸  جمع کل

 : برداري بهره از قبل هاي نهيهز٤-٩

اخذ و هيشرکت و مطالعات اول ثبت نهيهز شامل، طرح برداري بهره از قبل هاي نهيهز

 با کسر در آمد يشيآزما برداري بهره نهيهز و نه حقوق و دستمزد در دوره اجرايهز ، مجوز

  .شود يم برآورد الير ونيليم ۹۴,۳ حدود ردريحاصله و سا

:نشده ينيب شيپ هاي نهيزه٤-١٠
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هاي نهيهز عنوان به )اليون ريلي  م۲۴۰,۳(    طرح ثابت گذاري هيسرما هاي نهيهز درصد ٥

  .است شده لحاظ نشده ينيب شيپ

 :محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت٤-١١

  )لميليون ريا(هزينه ريالي  شرح  رديف

  ۴۰۰  زمين  ۱
  ۲۵۱۳,۵  ساختمان و محوطه سازي  ۲

۳  
 درصد هزينه ساختمان ۳۰ الي ۲۰(سايل دفتري و

  )اداري 
۶۸,۸  

  ۱۱۶۷  ماشين آالت و تجهيزات خط توليد  ۴
  ۴۱,۲۵  يشگاهيزات آزمايتجه  ۵
  ۵۲۲,۵  تجهيزات و تاسيسات عمومي  ۶
  ۹۴,۳  ) درصد اقالم باال۲   (هزينه هاي قبل از بهره برداري  ۷
  ۲۴۰,۳  ) درصد اقالم باال۵(پيش بيني نشده   ۸

  ۵۰۴۷,۶  جمع

  :مت آنيانه و قياز ساليه مورد نيزان مواد اوليم۱۲-۴

http://www.pfgsite.com


  یجانشرقی استان آذربای صنعتيشهرکها شرکت :  متقاضی 
    90آبان : تاریخ تدوین طرح  

41  

  مواد اوليه
قيمت هر 

  )ريال(كيلو
  )ميليون ريال(کل   )تن(مقدار 

  ۱۶۸۸۴  ۱۲۰۶  ۱۴۰۰۰  عاتي درصد ضا۰,۵پودر شكر با در نظر گرفتن 
  ۸۴۴۲  ۱۲۰۶  ۷۰۰۰  عاتي درصد ضا۰,۵وه با در نظر گرفتن يانواع م

  ۴۳,۸  ۶  ۷۳۰۰   درصد۱کيتريسد ياس
  ۴۰۰   عدد۲۰۰۰۰۰  هر عدد۲۰۰۰  کارتن

  ۱۸  ۳  ۶۰۰۰  نده وپاک کنندهيمواد شو
  ۳۰۰۰   عدد۱۲۰۰۰۰۰   هر عدد۲۵۰۰   گرم۵۰۰ت يشه مربا ومارماالد با ظرفيش

  ۶۰۰  عدد۱۲۰۰۰۰۰   هر عدد۵۰۰  بر چسب
  ۲۹۳۸۷,۸  جمع کل

  :نيروي انساني مورد نياز۱۳-۴
 شاغل و مقدار حقوق ماهانه و ساالنهليست
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  :ساليانه   سوخت و انرژيمحاسبه هزينه مصرفي۱۴-۴

هزينه هر  مصرف ساالنه  واحد  شرح
  )الير(واحد

ون يليم(هزينه كل
  )الير

  ۲۹۱  ۶۰۰  ۴۸۶۰۰۰  مگا وات ساعت  برق مصرفي
  ۴۴۱  ۲۵۰  ۱۷۶۴۰۰۰  تريل  آب مصرفي

  ۶۶۶  ۷۰۰  ۹۵۲,۸  متر مکعب   گاز
  ۲۱  ۷۰۰۰  ۳۰۰۰  تريل  بنزين

  ۳۱,۵  ۳۵۰۰  ۹۰۰۰  تريل  گازوئيل

  ۱۴۵۰,۵  جمع كل

  :زينه هاي سرمايه اي ثابتاستهالك ه۱۵-۴

  )اليون ريليم(كل هزينه   نرخ استهالک  شرح

 كل پرداخت  تعداد 
   انهيسال
)ميليون ريال (

 يايمزا
 ۲(انه يسال

)ماه

کل حقوق 
انهيسال

متوسط حقوق 
  ماهانه

)ميليون ريال (   مرد  زن
شرح

۱۹۶ ۲۸ ۱۶۸ ۱۴ - ۱ مديريت
۱۶۸  مهندس ۱ - ۱۲ ۱۴۴ ۲۴
۱۲۶  تكنسين ۱ - ۹ ۱۰۸ ۱۸
۱۹۶   ماهركارگر ۲ - ۷ ۱۶۸ ۲۸
۴۷۰   کارگر ساده ۴ ۳ ۵ ۴۲۰ ۵۰

 پرسنل توليدي

 ....)راننده و(يپرسنل خدمات  ۱ - ۶ ۷۲ ۱۲ ۸۴
۱۹۶   پرسنل دفتر مركزي ۲ - ۷ ۱۶۸ ۲۸

۱۴۳۶ ۱۸۸ ۱۲۴۸ ۳ ۱۲   جمع
۳۳۰,۲۸   %)۲۳(اير مزايسا
۱۷۶۶,۲۸   جمع کل حقوق و مزايا
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  ۱۲۵,۶  %۵   يساختمان و محوطه ساز
  ۵۲,۲  %۱۰  تاسيسات

  ۴,۱  %۱۰  ابزارآالت ووسايل فني و آزمايشگاهي
  ۱۱۶,۷  %۱۰  ماشين آالت و تجهيزات

  ۲۵,۲  %۱۰  وسايط نقليه
  ۱۳,۷  %۲۰  وسايل اداري و كارگاهي
  ۳۳۷,۵  جمع

  :تعميرات و نگهداري۱۶-۴

  )اليون ريليم( مبلغ كل هزينه   درصد  شرح
  ۵۰,۳  %۲  يساختمان ها و محوطه ساز
  ۵۸,۳  %۵  ماشين آالت و تجهيزات

  ۲  %۵  ابزارآالت ووسايل فني و آزمايشگاهي
  ۵۲,۲  %۱۰  تاسيسات

  ۲۵,۲  %۱۰  وسايط نقليه
  ۶,۸  %۱۰  وسايل اداري و كارگاهي

  ۱۹۴,۸  جمع كل

  :حاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گردشم۱۷-۴
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جمع كل سرمايه + ريالجمع كل سرمايه در گردش به ميليون = جمع كل سرمايه گذاري به ميليون 
  ريالثابت به ميليون 

۵۳۲۹,۳+۵۰۴۷,۶=۱۰۳۷۶,۹  

  :هزينه هاي توليد ساليانه ۱۸-۴

  :طرح ياجرا يبرا مناسب منطقه شنهادي پ-۵

  )ميليون ريال (هزينه   شرح  رديف
  ۴۸۹۷,۹  ) ماه ۲( مواد اوليه و بسته بندي  ۱
  ۲۹۴,۳  ) ماه هزينه حقوق و دستمزد ۲(حقوق ودستمزد كاركنان   ۲

۳  
هزينه هاي آب ، برق و سوخت و  ماه ۱(تنخواه گردان 

  )تعميرات 
۱۲۰,۹  

  ۱۶,۲  ) ماه۱(يدارر و نگهيتعم  ۴
۵۳۲۹,۳  جمع كل  به ميليون ريال

  )ميليون ريال (مبلغ   شرح  رديف

  ۲۹۳۸۷,۸  و بسته بنديهزينه مواد اوليه   ۱
  ۱۷۶۶,۲۸  هزينه حقوق و دستمزد  ۲
  ۱۴۵۰,۵  هزينه انرژي  ۳
  ۱۹۴,۸  هزينه تعمير و نگهداري  ۴
  ۱۶۳۹,۹  ) درصد اقالم باال ۵(هزينه پيش بيني نشده   ۵
  ۳۴۴,۳  ) درصد اقالم باال ۱(هزينه اداري و فروش   ۶
  ۲۰۱,۹  ) درصد مقدار وام سرمايه ثابت ۵(هزينه تسهيالت مالي   ۷
  ۱۰  )دو در هزار سرمايه ثابت (هزينه بيمه كارخانه   ۸
  ۳۳۷,۵  هزينه استهالك  ۹

 درصد هزينه هاي قبل از ۲۰( هزينه استهالك قبل از بهره برداري   ۱۰
  )بهره برداري 

۱۸,۸  

  ۳۵۳۵۱,۷جمع كل 
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رح از جنبه هاي مختلف از جمله اثرات بر محيط زيست حائز انتخاب منطقه و محل مناسب براي ط

.  كيلومتري از مراكز شهر باشد۱۲۰در اين مورد بايد محل ايجاد كارخانه به فاصله . اهميت است

همچنين دسترسي به مواد اوليه و نيروي انساني نيز و دسترسي به بازار فروش و تاسيسات زيربنايي و راه 

چه بسا اشكال در هر يك از .  است كه در انتخاب محل مناسب دخيل مي باشدهاي ارتباطي از مواردي

مثالً دور بودن . موارد فوق ممكن است در قيمت تمام شده محصول و يا حتي كيفيت كاال اثر بگذارد

فاصله محل توليد از بازار فروش باعث افزايش هزينه حمل و نقل و در نتيجه افزايش هزينه توليد خواهد 

موجب كاهش در اثر توليد و تغيير در ... ا دسترسي نداشتن به تاسيسات زيربنايي نظير آب و برق و شد و ي

با اين مقدمه با توجه به اينكه محصول توليدي يك محصول غذائي .كيفيت محصول نهايي خواهد شد

 اطراف تهران در نتيجه استانهاي.ميباشد،نزديكي به بازار مصرف يك پارامتر مهم در مكان يابي طرح است

 وكالً استانهاي پر جمعيت از اهميت باالتري برخوردار هستندو در ضمن يجان شرقيو اصفهان و آذربا

ه را ي صادرات محصول به کشور ترکي برايط خوبي شرايجان شرقين واحد در استان آذرباياحداث ا

ه ين استان ناحيتر تيپرجمعن و يتر ون بزرگيلي م۴ بالغ بر يتي با جمعيجان شرقيدارد و  استان آذربا

رکشت ي و با زي محصوالت باغيل باالي با توجه به پتانسجانيآذربااستان شود،  ي محسوب ميشمال غرب

 هزار هکتار سطح ١١ کشور با يد زردآلويرتبه اول تول( يوه باغي گونه مختلف م۳۰ش از يداشتن ب

ب با يد سي است، در توليجان شرقيرباد کشور از آن آذي درصد تول٢٠ هزار تن محصول و ٧٠رکشت، يز

 ٥٠٠ هزار هکتار، توت با ٤آلو و گوجه با   هزار تن٤٥٠د ساالنه ي هزار هکتار و تول٣٩رکشت يسطح ز

ر کشت، رتبه دوم کشور ي هکتار سطح ز٤٥ل با ي هکتارو شل١٨٠٠ هکتار، آلبالو با ٢٥٠هکتار، ذغال اخته با 

   گونه ۱۹د يو کسب رتبه اول تا پنجم در تول).است از آن خود ساخته يجان شرقيرا آذربا
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ل ين دلي و به هم کشور را به خود اختصاص داده استي کشور، عنوان قطب باغبانيمحصوالت باغ

  .  باشدير ميه پذي کامال توجيجان شرقيد  مربا و مارماالد در استان آذرباياحداث واحد تول

  :يمطالعات مراجع و منابع

توليدي واحدهاي و محصوالت افزار نرم -معادن و صنايع وزارت رساني عاطال مركز - ١

ايران اسالمي جمهوري گمرك -٢

واردات و صادرات مقررات - ٣

بازرگاني وزارت ايران، استاندارد اداره -ايران ملي استانداردهاي  -٤

.بازار هاي بررسي و ميداني هاي فعاليت از شده اخذ اطالعات - ٥

  نترنتيذ شده از ااخ تاطالعا  -٦
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