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 طرح  خالصه

ح هبرگ  خالصه مشخصات طر
ح   دی آمونیوم فسفات  نام طر

 ی پتروشیمیدستنییپا زمینه فعالیت 
ح استان   خراسان شمالی  محل اجرای طر

ح   بجنورد  3شهرک صنعتی شماره  شهرستان محل اجرای طر
 دی آمونیوم فسفات  نام محصول/محصوالت

 15,000 تن  ظرفیت تولید
ک،  موردنیاز مواد اولیه  گوگرد اسید فسفریکآمونیا  و 
 نفر 29 زایی اشتغال

 مترمربع 7,992 زمین موردنیاز
 مترمربع 3,130 زیربنا

 انرژی و آب موردنیاز
 مترمکعب در سال 10,000 میزان مصرف آب 

 کیلووات  150 توان برق  
 مترمکعب در سال 200,000 گاز 

719,276 سرمایه ثابت   میلیون ریال 
گردش )سال اول(  میلیون ریال 195,501 سرمایه در 

گشت سرمایه )در %  سال 4.3 (0دوره باز
 میلیون ریال 470,163 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی )  درصد 42% (20( )در %IRRنر
خ بازده تعدیل  درصد %27 (MIRRشده )نر

 درصد ظرفیت تولید 26% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240,000 نر
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 چکیده
کلیهه مطهالعهات بهازار مربو  بهه محصهههههول دی آمونیوم فسهههههفهات   تحلیهل میزان عرضهههههه و    خصهههههوصبههدر این بخش 

کشور    .گیردمیقرار    موردبررسیتقاضای داخل و خارج 
 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1

کود دی آمونیوم فسهفات  فسهفر  کودهای شهیمیایی    ترینپرمصهرفیکی از    کود دی آمونیوم فسهفات در جهان اسهت. 
  گیرد میقرار    مورداسهههتفادهکود    عنوانبه  تنهاییبهکه هر یک   شهههدهسهههاخته ایمادهاز دو   درواقع  DAP معروف به

کود در شههکل    شههیمیاییکه سههاختار   ک دچار فقر    .اسههت  شههدهدادهنشههان  1این  که خا کود در نواحی و مواقعی  این 
کود  .گیردمیبهاشهههههد مورد مصهههههرف قرار    ازت و فسهههههفر کهه این  کود بهاعها شهههههده  کم عنهاصهههههر م هذی در این  جزء    ترا
مشهههخصهههات عمومی دی   که  .اشهههد و همواره جا به صهههادراتی بسهههیار مناسهههبی را دارا باشهههدکودها ب  پرطرفدارترین

 .است  شدهدادهنشان  1آمونیوم فسفات در جدول  
 ساختار شیمایی دی آمونیوم فسفات :1 شکل

 
 ک یس یآ یبند طبق طبقه دی آمونیوم فسفاتمشخصات : 1جدول 

گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 
دی آمونیوم فسفات  

کمتر از  (%65)خلوص   
Diammonium phosphate 
(Purified Less than 65%) 2412612355 31054000 6 

دی آمونیوم فسفات  
 (%90)خلوص بیش از 

Diammonium phosphate 
(Purified greater than 90%) 2429412874 31054000 6 

 مشخصات عمومی دی آمونیوم فسفات :2جدول
 ( DAPفسفات )کود شیمیایی دی آمونیوم  نام محصول 
 DAPکود  نام تجاری 

 4HPO2)4(NH فرمول شیمیایی
ک موردنیازمواد اولیه   اسید فسفریک، آمونیا
گاز  موردنیازیوتیلتی   آب، برق و 

کاربرد محصول  کود شیمیایی، تولید غذای حیوانات و آبزیان،  مواد نسوز، دیرسوز و اطفاء حریق موارد 
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 46تروژن،  یدرصههههههد ن  18  یکهه دارا  شههههههدهمعرفی  18-46-0  صهههههورتبههوم فسهههههفهات  یآمون  یفرم از د  ترینمتهداول
. مقدار  استن فرمول  یجامد بر اساس اوم  ید فسفات آمونیزان تولیم  ی. تماماست 𝐾2𝑂و صفر درصد 𝑃2𝑂5درصد
که دارا  16-48-0  صهورتبهز  ین  یدیوم فسهفات تولیآمون یاز د  یاندک ن یا  ی. تماماسهتتروژن  یدرصهد ن  16  یبوده 

گر بخش  .گیرندمیقرار    مورداسهتفادهکود    عنوانبهو عمدتًا    تولیدشهدهک مرطوب ید فسهفرید محصهول، از اسهیدو 
کود   یکم کود یاز ا  یدیگر تولی. نوع دگیردمیقرار    مورداسهههتفادهوانات و احشهههام یح  یغذا  عنوانبه  18-46-0از  ن 

بهها اسههههه  21-53-0بهها فرمول   براشهههههودمید  یههتول  ید صهههههنعتیههکههه  ن مواد یآتش و همچن  هههایکننههدهخههاموش  ی، 
 .شودمی  کاربردهبهآتش    کنندهکنترل 
کهاال در امر صهههههادرات، واردات و مبهادالت تجهاری و همچنین تعیین    المللیبینو سهههههتهدههای    درداد کهدبنهدی  جههت 

گمرکی و غیره از دو نوع  بر اسههاس   گذارینامو   بندیطبقهکه عبارت اسههت از    شههودمیاسههتفاده    بندیطبقهحقوق 
بهازرگهانی بر همین اسهههههاس در مبهادالت    المللیبینمرکز اسهههههتهانهدارد و تجهارت    بنهدیطبقههبروکسهههههل و    بنهدیطبقهه

 .شودمیکاال استفاده    بندیطبقهبروکسل جهت    بندیطبقهخارجی ایران،  
گمرک جمهوری   در جهدول زیر   .اسهههههت  3105300فسهههههفهاتهه شهههههمهاره تعرفهه برابر بها    کودههایایران برای    اسهههههالمیدر 

 است.  شدهگزارشدی آمونیوم فسفات   مورداستفادهجهانی    استانداردهای
 دی آمونیوم فسفات مورداستفادهاستانداردهای جهانی : 3جدول

 استاندارد شماره نندهکسازمان مقرر مخفف  موضوع استاندارد فیرد

 یجهان ییای میشناسنامه ش 1

CAS 
UN 

RTECS 
ICSC 
NSN 

0-28-7783 
0217 

4230011334124 

 ی جهان  ی ها  MSDSو  یمن یا شناسنامه  2

MSDS 
CAGA Code 

HAZ Code 
HAZUN 

PURSE 
Y 
8 

 فسفات  ومیآمون ید  یکیزیف  -ییایمیخواص ش 1-1-1
کود  سههههفیدرن   هایکریسههههتال  صههههورتبه  جامدحالتوم فسههههفات در  یآمون ید که در حالت  از رن  سههههبز    یبوده 

کسههتریمتما ه به یشههب ییاد، بویبوده و در صههورت دقت ز بوبین ماده ی. اباشههندمیبرخوردار   ایقهوها ی  یل به خا
ک دارد. آمونیآمون کیل آمونیبه دل  هافسهفاتن ی. اشهوندمیکاماًل در آب حل    هافسهفاتوم یا  درنهایتکه دارند،    یا

کبر   یدیاثر اسههه کنش اول  یدارند، حت  هاخا گر وا کودی  اریعباشهههد. باال بودن   ییای، قلDAPه  یا ت  ی، حالل یا درجه 
کودها  یقیع و تعلی، ماایدانهدر آب، امکان سهههاخت به اشهههکال   یعال .  اسهههت  هافسهههفات  یپل یاز محاسهههن عمده 

کثر    هافسههههفاتنسههههبت به ارتو    هافسههههفات یز شههههدن پلیدرولیسههههرعت ه کدر ا   گیری اندازه یشههههتر بوده  ولیب  هاخا
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کدشهههوار اسهههت. در    هاآناختالف اثر     ها فسهههفاتپلیز،  یدرولیعت هن بودن سهههرییل پایسهههرد به دل  ینواح  هایخا
ک، مخصههوصههًا در   هاپیروفسههفاتبات حاصههله از  ی. ترکباشههندمی  هاارتوفسههفاتاز    ترنامرغوب کدر خا که    هاییخا

کمتریحالل   یدارا  هافسههفاتبات حاصههله از ارتو  ی، نسههبت به ترکاسههتم فراوان  یکلسهه یمحتو   اما باشههندمی  یت 
  یی مواد غهذا  یبرا  ین خوبیحهامل  یومیآمون  ههایفسهههههفهات  ینهدارد. پل  یدر عملکرد چنهدان نقشههههه  ههااختالفن  یا

سههههه یمقا  یبرا  ایمزرعه  یهاشیآزمانباشههههد. در    یمنطق  هاآنک  یکه تفک  رسههههدمین به نظر  یچن یبوده ول  نیازکم
  ای عمدهاهان تفاوت  یگ  یفسهفر برا تأمین  نظرازنقطه  هافسهفاتک با سهوپر ید فسهفریو اسه  یومیآمون  هایفسهفات

که در جدول زیر خواصی اساسی    است.  شدهدادهنشان  DAPمشاهده نشده است. 
 دی آمونیوم فسفات یکیز یف -یی ایم یخواص ش  :4جدول 

 DAP خواص 
 P2O5  )%( %46.2-%45.5زان یم

 ºC 5.57 g/100 mL (10)  ت )%(یحالل
 %18.0 - 17.5 تروژن )%( یزان نیم

گرانول   1-4  min90% (mm)اندازه 
گرانول( یلوگرم بر روکیام خرد شدن )کاستح  3.4 هر 

 max 2.3 رطوبت
PH 8 in 1% solution 

 ºC155 نقطه  وب 
ک و اسهین آمونیب  هافسهفاتوم ید آمونیتول  یبرا یمتعدد  ییایمیشه  یندهایفرا   . دو  پذیردمیک انجام  ید فسهفریا

کنش  یاصههههل  ییایمیند شههههیفرا ( 2( و )1)  هایرابطهوم فسههههفات در  یآمون یوم فسههههفات و دید مونو آمونیتول  هایوا
 است.  شدهدادهنشان 

کنش مونوآمونیوم فسفات 𝑁𝐻3  :وا + 𝐻3𝑃𝑂4 → 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4 
کنش دی آمونیوم فسفات 2𝑁𝐻3  :وا + 𝐻3𝑃𝑂4 → (𝑁𝐻4)2𝐻𝑃𝑂4 

کنش شهههههن دو یتفاوت ب ک و اسهههههین آمونیفوق، در نسهههههبت ب  ییایمیوا کنش شهههههید فسهههههفریا بوده   ییایمیک در وا
از    یکی .اسههت  1به  2ن نسههبت  یوم فسههفات ایآمون یو در د 1به   1ن نسههبت  یوم فسههفات ایدر مونو آمون  کهنحویبه

بوده   PHا  یهه  هههاآن  یدیههاسههههه  ,قههدرتوم فسهههههفههاتیوم فسهههههفههات و مونو آمونیآمون  ین دیمههاب  هههاتفههاوت  ترینمهم
.  اسههت 3.5وم فسههفات در محدوده یمونو آمون  یو برا 8  زانیموم فسههفات به یآمون ید  یبرا  آنزان  یم  کهنحویبه
 .شودمی  هاآندر عملکرد   هاییتفاوتبه    ,منجریو باز  یدین تفاوت در قدرت اسیا
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 پروژه معرفی 1-2
 پروژه  یاسیو س  یفرهنگ ،یاجتماع  ،یمالحظات اقتصاد 1-2-1

کشهههههاورزی در سهههههال   کود  1398طبق آمهارنهامهه  کهارخهانهه پتروشهههههیمی رازی،    5کشهههههور از تولیهدات    موردنیهاز، تمهامی 
کرمانشههاه، عسههلویه و خراسههان   کودهای فسههفاته و پتاسههه تولیدات    شههودمی تأمینمرودشههت،  و در خصههوص تولید 

کشهههور را   19داخلی حدود   کود . با توجه به اینکه بخشهههکندمی تأمیندرصهههد نیازهای  کشهههور از خارج    موردنیازی از 
کود  شودمیخریداری   کشور    گمرکیپس از طی مراحل حمل و تشریفات امور    شدهخریداری،   .شودمیوارد 

کشههورهای    بیشههتر  ، 1398در سههال  کشههاورزیهمچنین طبق آمارنامه   کود شههیمایی دی آمونیوم فسههفات از  میزان 
کود شهههیمایی در داخل   کود در ایران، نیاز اسهههت این نوع  خارجی وارد ایران شهههده اسهههت. با توجه به نیاز این نوع 

گردد. اما   .نیستو صادرات دی آمونیوم فسفات موجود  واردتآمار دقیقی در مورد    متأسفانهایران تولید 
کارخانه تولید دی آمونیوم فسههفات احداو و برای فروش در ایران و احیانًا صههادرات به در این پیشههنهاد پ روژه یک 

و چندین شهههرکت خصهههوصهههی   که در حال حاضهههر پتروشهههیمی رازی ماهشههههر  گرددمیکشهههورهای همسهههایه احداو  
کارخانه دی آمونیواسهههههتداخلی دی آمونیوم فسهههههفات    تولیدکننده کشهههههور، احداو  م فسهههههفات . و با توجه به نیاز 

 .استضروری  
رایج در    دهندهتشهههکیلاین ماده از دو ماده   .در جهان اسهههت (P) کود پرکاربرد فسهههفر (DAP) دی آمونیوم فسهههفات
کود تولید   و به دلیل محتوای مواد م ذی نسهههبتًا زیاد و خصهههوصهههیات فیزیکی عالی از محبوبیت    شهههودمیصهههنعت 

گرفتنهد و  1960ی اولین بهار در دههه  کودههای فسهههههفهات آمونیوم برا  .بهاالیی برخوردار اسهههههت  DAP در دسهههههترس قرار 
گروه از محصههههوالت شههههد  ترینمحبوب  سههههرعتبه کنش   .محصههههوالت در این  اسههههید فسههههفریک با   شههههدهکنترل در وا

ک فرموله   گرم  شهههههودمیآمونیا که دوغاب   .شهههههودمیو الک   شهههههودمی  بندیدانه، شهههههودمیخنک    ازآنپس، جایی 
DAP   درجه اسههتاندارد .در نگهداری و نگهداری اسههتعالی    هایویژگیدارای DAP 18-46-0  اسههت و محصههوالت

کمتر ممکن است    نشوند.  گذاریبرچسب DAP عنوانبهکودی با محتوای مواد م ذی 
کودهاییدی در جهان به مصههرف تولیک تولید فسههفریاسهه 80ن %یدی و همچنیسههن  فسههفات تول %90بًا  یتقر  د 
کودهای شهرسهدمیی  یایمیشه ک،  یک، آمونید فسهفریفسهفات، اسه ی با اسهتفاده از سهن یایمی.  و    اسهیدسهولفوریکا

کلس یر پتاسیگر از مواد معدنی نظیتعدادی د  .گردندمید  یمی تولیواحدهای پتروش م دریم و 
کودهای شههیصههنعت تول  و امروزه دارای    اسههتو معدنی   یمیع پتروشههیدر صههنا  ایرشههتهبینک صههنعت  یی  یایمید 

کشهههاورزی اسهههت. از ایویژهار  یگاه بسهههیجا گسهههترش   -1ب  یی در جهان به ترتیایمیکودهای شههه ترینپرمصهههرف  در 
 وم فسفاتیو مونوآمون  (DAP) وم فسفاتیر دی آمونینظ  (NP) وم فسفاتییبی آمونیکودهای ترک  -2 کودهای اوره، 

(MAP)   پلیکودهای سههوپر فسههفات تر -3و (TSP)  سههفات سههاده و سههوپر ف(SSP)   تروژن  یبی نیکودهای ترک -4و- 
م با اسهههتخراز از معدن و فرآوری سهههن  معدن به ی. مواد معدنی فسهههفر و پتاسهههباشهههندمی  (NPK)م  یپتاسههه  -فسهههفر
ک در واحهدههای پتروشهههههیهاوره و آمون  .گردنهدمین یدر سهههههنه  تهأم  موردنظرعنصهههههر    سهههههازیغنیههدف   گهازی با  یا می 



 7 مطالعه بازارفصل اول: 

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

گاز طب   اسههههتفاده قابلم  یمسههههتق  طوربهتروژنی  یکودهای ن  عنوانبهن دو خود  ی. اشههههوندمید  یتولعی  یاسههههتفاده از 
کودها  یه تولیی ماده اولیهستند و از سو  .استد بعضی از 
کنار اوره یکودهای آمون کودهای آمونیمایکودهای ش  پرکاربردترینوم فسفاتی در  وم فسفاتی حاصل از  یی هستند. 
کنش اسههههه م یقسهههههتوم فسهههههفات یوم فسهههههفات و دی آمونیمونوآمون  دودسهههههتهک بوده و به ایک با آمونید فسهههههفریوا

کل زنجیکه نوع دوم بسهه  گردندمی . دی گرددمیره ارزش فسههفات محسههوب  یار پرکاربردتر بوده و محصههول اصههلی 
ک در سهاختار خود دارد و یفسهفات برای ت ذ  درصهد 46 تروژن ویدرصهد ن 18وم فسهفات در حدود  یآمون   طوربهه خا

کودههای ترکیها برای تولیهم  یقمسهههههت کهار  یبی دید  کودههاییه. تولرودمیگر بهه  ت  یهل مهاهیهوم فسهههههفهاتی بهه دلیآمون  د 
کنش    ترپیچیده  .گیردمیمی صورت ی، در واحدهای پتروشهاآنوا

کودهای شهه  هایسههالدر   کرده اسههت و در حدود   توجهیقابلوم فسههفاتی، رشههد  یبی آمونیی ترکیایمیاخیر  را تجربه 
کودهای شه  درصهد 70 ون تن از انواع یلیم 44زان  یبه م 2016ی را به خود اختصهاص داده اسهت. در سهال یایمیبازار 

کود فسههفری، دی آمون ترینمهماسههت،    تولیدشههدهکودهای فسههفری   که م وم فسههفاتینوع  در    آند  یزان تولیاسههت 
کودهای فسههههفری از تولینکه تولیبوده اسههههت. با توجه به اون تن یلیم 33.6برابر   2016سههههال  دکنندگان  یدکنندگان 

که حاشهههیایز هسهههتند، ممکن اسهههت به نظر بیا نیبزرگ فسهههفر دن کشهههورها در تولیه سهههود اید  کودهای فسهههفری ین  د 
گاز و انرژی ارزان حاشهیا به دلیه و غرب آسهیشهتر اسهت، اما مناطقی مانند روسهیب تری در  ه سهود بهیل دسهترسهی به 

 .دارند DAPد  یتول
کودهای شه کشهورهای برتر در واردات و صهادرات   شهدهدادهدر شهکل زیر نشهان  2018بی در سهال یی ترکیایمیسههم 

کودهای ترک که  یهلیم 25بی بازاری در حدود  یاسهههههت.  ن و  یکا، چیل، آمریههنهد، برز   بینازاینارد دالر در جههان دارند 
کسهتان به ترت کودهای شه  واردکننده 5ب  یپا کودهای ترک  صهادرکنندگان. از طرفی  باشهندمیی  یایمیبزرگ  بی  یبزرگ 

ران با برخورداری از  یکشهور ما ا  بیندراینکا و عربسهتان سهعودی. یه، م رب، آمرین، روسهیاز چ  اندعبارتی  یایمیشه
گهاز و پتروشههههه  ههایزنجیره ک  یهد بهاالی آمونیهمی و تولینفهت و  ی  یایهمیکودههای شههههه  دیهله تویهکی از مواد اولی  عنوانبهها

ون یلیم  3.6د  یبا تول  2016ران در سهال ین بازار جهانی به خود اختصهاص دهد. ایبی نتوانسهته اسهت سههمی از ایترک
ک و صهههههادرات  یهتن آمون قرار    آنن مهاده و در رده هفتم صهههههادرکننهدگهان  یا  تولیهدکننهدگهاندر رده دهم    هزار تن  700ا

 داشته است.
ک یون دالر آمونیلیم 246 صادراتبا    2018سال  ران در  یا کل صادرات ا  3.2ا ن ماده را به خود اختصاص  یدرصد از 

کشهور باعا یاوره و آمون  هایپتروشهیمیاسهت. رشهد مناسهب   ماندهباقی  صهادرکنندگانداده و در رده هفتم   ک در  ا
کشور    .ته باشدگاه قابل قبولی در جهان داشین دو محصول جایا  د و صادراتیتول  در زمینهشده است 

کهه خود    میلیهارد  13بهازاری    2018، در سهههههال  گرددمی  خریهدوفروشتروژنهه در جههان  یکود ن  عنوانبهه  تنههاییبههاوره 
که از ا کشهورهای برتر  یجا  صهادراتون دالر یلیم 484 ران بایان این میدالری داشهته اسهت  گاه نهم را داشهته اسهت. 

کشهههورها  صهههادرکننده گازی و صهههنایاوره غالبًا  ر  یمی و دسهههترسهههی به سهههوخت ارزان نظیع پتروشهههیی با منابع نفتی و 
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کودهای شهیع تکمیصهنا  هایحلقهنبود برخی    آنکهحالران هسهتند،  یه، مصهر، قطر و ایروسه سهبب شهده   ییایمیلی 
کشههورها نظیاسههت برخی از ا کود شههیر این  کشههور ابی حضههور ندیی ترکیایمیران در رشههته صههنعت  ران  یاشههته باشههند. 

کودهای شهههیلیم 3ش از  ید بیت تولیدارای ظرف تقاضهههای داخلی    درصهههد 20ی در سهههال اسهههت اما  یایمیون تن انواع 
کودهای یپتروشه  هایمجتمع د  یل تمرکز تولین مسهلله به دلی. اکندمین  یی را از داخل تأمیایمیکودهای شه می بر 

کود دارای  یتروژنی اسهههههت. صهههههنعت تولین م  یعظ  هایگذاریسهههههرمایهازی به  یسهههههت و نیفناورانه ن  هایپیچیدگید 
 ندارد.

کشورهای همسا  2در شکل  کودهای ش رانیه ایمبادی وارداتی  سه یمقا باهمبی  یی ترکیایمیدر دو محصول اوره و 
کشهورهای همسهااندشهده  12.5  بینازاینکه    نداداشهتهون دالر واردات اوره یلیم 618به ارزش    درمجموع ران  یه ای. 

 .ران بوده استیدرصد سهم ا
کشورهای همسایه ایران الف( اوره به ارزش  : )الف( 2 شکل کشورها در صادرات به   میلیون دالر 618سهم 

 
 دالر  اردیلیم 32.1کودهای ترکیبی به ارزش (  ب) :3 شکل

 
کشههور و نزدیاوره و آمون  هایپتروشههیمی یافتگیتوسههعهمناسههب به علت    ن سهههم نسههبتاً یا ک در  کشههورهای یا کی به 

کودهای ش ران سهمییا  وجودبااین. استه یهمسا کشورهای همسایایمیاز بازار  ارد  یلیم  1.32ه خود به ارزش یی 
کودهای شههیولدر ت  گذاریسههرمایهدر صههورت    دهدمینشههان  شههدهانجامسههه  یب( مقا 2دالر ندارد )شههکل  ی  یایمید 

 .گان خود را داشته باشدیاز بازار همسا  توجهیقابلسهم   تواندمیکشور  
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کشههور هند  یمقا که در مورد  کشههاورزی در    کنندگانمصههرفکشههورهای    ترینبزرگکی از  ی  عنوانبهسههه مشههابهی  کود 
ارد دالری اوره هند را در  یلیم 1.5درصههههد از بازار    21.6ران  ین مطلب اسههههت. ایهم مؤیدنیز    .اسههههت شههههدهانجاما  یدن

کودهای شههههیلیم 3ار دارد و سهههههمی از بازار  یاخت کشههههور هند همچنیبی ایی ترکیایمیارد دالری  کشههههور ندارد.  ن  ی ن 
کل واردات اسه 35  تنهاییبه. هند  اسهتز  یک جهان نید فسهفریاسه  واردکننده  ترینبزرگ ا یک در دنید فسهفریدرصهد 

ارد دالر برآورد  یلیم 1.5در حدود   2018ک هند در سهال ید فسهفریتصهاص داده اسهت. ارزش واردات اسهرا به خود اخ
کشهههورهای منطقه و هند در صهههنا  برتکیه. صهههرفًا با رسهههدمیشهههده اسهههت. به نظر     توان میلی فسهههفات یع تکمیبازار 

که ایسههودآوری خوبی را برای ا کرد، چرا ک، دسههترسههی به سههوخت ارزان و تولید آمونیتول  ازلحاظران  یران تصههور  د  یا
گوگرد   ره ارزش فسهههههفهات دارد.  یگهاه منهاسهههههبی برای توسهههههعهه زنجیشهههههگهاه جهایمحصهههههول جهانبی پهاال  عنوانبههبهاالی 

کشور بوده استیدسترسی به منبع سن  فسفات همواره سدی بر توسعه ا وجودبااین  .ن رشته صنعت در 
کودههای2018سهههههال    در کهل معهامالت دنیها، رتبههم  65.6تجهارت    بها  شهههههیمیهایی  ،  چههل و پنجمین    یلیهارد دالری در 

کودهای شهههههیمیایی شهههههود. در که الزم اسهههههت توجه بیشهههههتری به تولید  بین  محصهههههول تجارت جهانی بوده اسهههههت 
کود برابر با  2018و  2017 هایسههال میلیارد    65.6میلیارد دالر به  54.5از   آنکه ارزش   اسههتدرصههد   20.3صههادرات 
کودها    است و همچنین  صادرشدهدالر  کل تجارت جهانی را نشان 0.36تجارت   .دهدمی% از 

که   شههدهواقع همچنین با توجه به اینکه پتروشههیمی خراسههان شههمالی در اسههتان خراسههان شههمالی   از    توانمیاسههت 
کرد و همچنین با توجه به حاصهلخیز بودن  گوگرد این پتروشهیمی اسهتفاده  ک و  کشهاورزی اسهتان    هایزمینهآمونیا

کودشهیمیایی احداو   کارخانه تولید  کود شهیمیایی در آمونیوم فسهفات،  کارخانه تولید  خراسهان شهمالی و نداشهتن 
کود شههیمیایی   که نیاز اسههتان و منطقه به  کمتر شههود. با توجه به اینکه اسههتان خراسههان شههمالی یکی از    DAPنمود 

کشور  هایاستان کارخانه   توانمی  درنتیجه  خ بیکاری در استان باالستو همچنین نر  استمحروم  با احداو این 
کرد. کودهای شیمیایی در استان را دنبال  گسترش   عالوه بر اشت ال زدایی، توسعه و 

 پروژه  یابیمکان  1-3
اسههت. با توجه به اینکه تولید دی آمونیوم فسههفات   موردنیازجهت انتخاب محل اجرای پروژه توجه به موارد  یل 

گههاز و هوای ابزار دقیق و ...  هههاییوتیلیتیبههه  نیز   و همچنین مواد اولیههه در دسهههههترس نیههاز دارد    چون آب، برق و 
که به موارد  بایسهتمیکارخانه تولید دی آمونیوم فسهفات   گردد    شهدهگفتهدر محلی  دسهترسهی وجود دارد احداو 

گر چنین مکانی در اسههتان موجود نیسههت  گاز( نیاز اسههت این   هایپاالیشههگاهو   هاکارخانه  مثالعنوانبه)و ا نفت و 
گردد. عالوه بر این با توجه به بازار مصهههههرف   تأسهههههیسهههههات کارخانه فراهم  به دلیل اینکه خراسهههههان   آنبر ای احداو 

کشههاورزی اسههت   همسههایه    کشههورهایدر   آنو عالوه بر    اسههتکشههاورزی    موردنیازشههمالی یک اسههتان مناسههب برای 
که دسهترسهی به مبادی صهادرات نزدیک  م انند ترکمنسهتان، قزاقسهتان، اف انسهتان، عراق و غیره احداو در محلی 

کاهش دهد.    ونقلحمل  هایهزینه  تواندمیباشهد   الزم اسهت در مورد انتخاب مکان   رسهدمیبه نظر    درهرصهورترا 
کهارخهانهه   کهانهدیهد و مطهالعهه فنی و اقتصههههههادی در    ههایمکهاناحهداو  این زمینهه صهههههورت پهذیرد. بها توجهه  مختلفی 
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ک   قطعه شههماره   بجنورد در 3پروژه شهههرک صههنعتی شههماره   یابیمکانبرای این محصههول، بهترین    موردنیازآمونیا
 .است  شدهارائهمحل پروژه در شکل زیر  GISخواهد بود و نقشه  (4148029,556076با مختصات ) 221و  220

 بجنورد  3شماره موقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به شهرک صنعتی : 1نقشه 

 
 :استجدول زیر   طبق  موردنیاز  هایزیرساخت اساس  بر پروژه محل موجود امکانات و  اطالعات

 فاصله زیرساخت موردنیاز تا محل پیشنهادی طرح : 5جدول 
 توضیحات )کیلومتر(  پروژه محل تا فاصله موردنیاز زیرساخت ردیف
 است  موجود 0 آب  1
 است  موجود 0 برق 2
 است  موجود 0 گاز  3
 است  موجود 0 تلفن  4
  2 اصلی  راه 5
  0 راه فرعی  6
  39 فرودگاه بجنورد 7
  427 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,523 بندرعباس  9
  200 آهن جوینایستگاه راه 10
  223 جاجرمآهن  ایستگاه راه 11



 11 مطالعه بازارفصل اول: 

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
 )میلیون ریال(  قیمت مواد اولیه: 6جدول 

کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
ک  1  108,000 36 3,000 پتروشیمی خراسان آمونیا
کشور یهایمیپتروش 90% اسید فسفریک  2  877,800 350 2,508 داخل 
 1,150,800 27.5 6,000 پتروشیمی خراسان گوگرد  3

کل  1٬1۵0٬800 جمع 
 قیمت محصوالت: 7جدول 

کل )میلیون ریال( قیمت هر تن )میلیون ریال( تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف  درآمد 
 1,485,000 99 15,000 دی آمونیوم فسفات  1

 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-۵
مطابق اطالعات وزارت   برداریبهره  هایپروانهبر اسهههاس مجوز  دی آمونیوم فسهههفات میزان عرضهههه داخلی یا تولید  

 .استجدول زیر   صورتبه 1399تا  1394از سال  صنعت، معدن و تجارت
 دی آمونیوم فسفاتمیزان عرضه داخلی  :8جدول 

 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 6,620 
1395 9,830 
1396 13,230 
1397 51,450 
1398 515,550 
1399 521,750 

از وزارت صهههههنعت، معدن و    اخذشهههههدهبا توجه به اطالعات  1399در جدول زیر اطالعات واحدهای فعال در سهههههال 
 .شودمی  ارائهتجارت  

 1399اطالعات واحدهای فعال در سال   :9جدول 
 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 600 1393 قم ی عباس اسدالله 1
 700 1395 اصفهان حانیات رکسپهر مش و صنعتشت ک 2
 500 1398 ی ژه اقتصادیمنطقه و البرزز سبز یپترو پار 3
 800 1398 سمنان  ا پژوهان فردادیمکی 4
800,4 1397 رمانک روم ک یرنگ یهادانه 5  
500,1 1399 سمنان  ی ر یمیمهاب ش 6  
 500 1395 گلستان ودپوش صحرا ک 7
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 10 1397 ستان و بلوچستانیس یمیا شیآر 677 یتعاون 8
300,2 1399 یزکمر نهیآرمان سبز آد 9  
گرس 10  500 1397 یاریچهارمحال و بخت فوالدگران صنعت جنوب زا
000,5 1392 یجان شرقیآ ربا سته بنابیشا 11  
 400 1398 البرز وثرکدان یاران سپی 12
 200 1398 قم اراک یپ یکآرتام ن 13
500,1 1399 قم وثرکوه کش یر آزمایسکا 14  
 200 1398 ی ژه اقتصادیمنطقه و ز سبز البرزیپترو پار 15
 200 1399 ی ژه اقتصادیمنطقه و ز سبز البرزیپترو پار 16
000,30 1397 یجان شرقیآ ربا ن برگ سبز یگلچ 17  
000,1 1395 ردستانک انهیخاورم  یمیپاسارگاد ش 18  
000,450 1398 خوزستان  یراز یمیپتروش 19  

کهه از وزارت   اخهذشهههههدهبها توجهه بهه اطالعهات  دارد )وجود    1399اطالعهات ظرفیهت تولیهد واقعی فقط در سهههههال    ازآنجها
دیگر اطالعاتی وجود ندارد لذا برای   هایسههههالدر جدول فوق( و در   1399  اسههههفندماهصههههنعت، معدن و تجارت در  

که پروانه   کاهش ظرفیت اسههمی واحدهایی  به ظرفیت واحدهای فعال را نسههبت   اندگرفتهرفع این مشههکل درصههد 
 آنکه نتیجه    کنیممیدیگر را نیز در این درصهد ضهرب   هایسهالبه دسهت آورده سهپس   )جدول فوق( 1399در سهال 

ظرفیهت    کههاین، لهذا بها توجهه بهه  اسههههههت  1398تها    1394  ههایسههههههالمشهههههخ  شههههههدن ظرفیهت تولیهدی تقریبی در  
که پروانه برای    521,750و ظرفیت واقعی این سهههال  تن 521,750  ابربر 1399در سهههال   صهههادرشهههده  هاآنواحدهایی 

برای به دسهت آوردن ظرفیت    توانمیکه    آیدمی  به دسهت 0.959674173، از تقسهیم این دو عدد ضهریب  اسهت تن
لذا با اعمال این   اسهههتفاده نمود.  برداریبهره  هایپروانهاز ضهههرب این ضهههریب در ظرفیت بر اسهههاس  هرسهههالواقعی  

 .شودمیضریب جدول زیر حاصل  
 1398تا  1394 هایسالظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در  : 10جدول 

 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1394 353,6  
1395 434,9  
1396 696,12  
1397 375,49  
1398 760,494  
1399 710,500  

بر اسهههههاس رگرسهههههیون خطی نشهههههان   1404میزان تقریبی تولید را مطابق جدول فوق تا سهههههال   بینیپیشنمودار زیر  
 .دهدمی
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 میزان تقریبی تولید  بینیپیش :1نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر  1404تا  1400تولید داخلی از سال   شدهبینیپیشمقدار  

 1404تا  1400تولید داخلی از سال   شدهبینیپیشمقدار   :11جدول 
 میزان تولید  بینیپیش سال
1400 332,575  
1401 603,688  
1402 873,801  
1403 143,915  
1404 411,028,1  

  1404تا  1400محصهول دی آمونیوم فسهفات از سهال ، میزان تولید  دهندمینمودار و جدول فوق نشهان    کهناهمچن
 صعودی است.

که مجوز اخذ نموده اند بر اساس میزان پیشرفت طبق اطالعات وزارت صنعت،  در جدول زیر اطالعات واحدهایی 
 شود.معدن و تجارت ارائه می

گرفته 12جدول   : میزان پیشرفت واحدهای مجوز 
 ظرفیت تن پیشرفتدرصد 
0%-2۵% 470,128  

2۵%-۵0% 0 
۵0%-7۵% 55,000 
7۵%-100% 0 

6,353 9,434 12,696 49,375

494,760 500,710
575,332

688,602
801,872

915,142
1,028,411
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1,000,000
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 14 مطالعه بازارفصل اول: 

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

بهها آدرس   کشهههههههاورزی تهران  بههازرگههانی، صهههههنههایع، معههادن و  اتههاق  اسهههههههاس اطالعههات  بر  کشهههههور  بههه  میزان واردات 
http://www.tccim.ir    عنوان بهوجود ندارد لذا اطالعات   1399و   1398مطابق جدول زیر اسههت. )اطالعات سههال  

 است(  شدهگرفتهدر نظر  1397تا  1394آتی از سال  هایسال  بینیپیشاولیه برای    هایداده
کشور طی  :13جدول   1397تا  1394 هایسالمیزان واردات به 

 واردکنندهکشورهای  میزان واردات )تن( گمرکی تعرفه  سال
 چین، فرانسه، آلمان، اردن و امارات 612 31054000 1394
 چین، امارات، اسپانیا، هلند، و اردن 880 31054000 1395
 چین، اردن، بلژیک، انگلستان، امارات، آلمان، و ترکیه  2,127 31054000 1396
 اردن، فرانسه، ترکیه، مکزیک، هلند، امارات و آلمان چین،  2,942 31054000 1397

 .دهدمیبر اساس رگرسیون خطی نشان  1404میزان واردات را مطابق جدول فوق تا سال   بینیپیشنمودار زیر  
 میزان تقریبی واردات بینیپیش :2نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر  1404تا  1400واردات از سال   شدهبینیپیشمقدار  

 1404تا  1400واردات از سال  شدهبینیپیشمقدار   :14جدول 
 میزان واردات  بینیپیش سال
1398 3,700.5 
1399 4,523.19 
1400 5,347.89 
1401 6,171.59 
1402 6,994.3 
1403 7,818 

612 880

2,127
2,942

3,700
4,523

5,347
6,171

6,994
7,818

8,642

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404

http://www.tccim.ir/


 15 مطالعه بازارفصل اول: 

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

 میزان واردات  بینیپیش سال
1404 8,642.69 

 .استصعودی  1404تا  1400میزان واردات از    دهندمینمودار و جدول فوق نشان   کهناهمچن
بهها آدرس   کشههههههاورزی تهران  بههازرگههانی، صهههههنههایع، معههادن و  کشهههههور بر اسههههههاس اطالعههات اتههاق  میزان صههههههادرات از 

http://www.tccim.ir    عنوان بهوجود ندارد لذا اطالعات   1399و   1398مطابق جدول زیر اسههت. )اطالعات سههال  
 است(.  شدهگرفتهدر نظر  1397تا  1394آتی از سال  ایهسال  بینیپیشاولیه برای    هایداده

 1397تا  1394 هایسالصادرات طی    بینیپیش زانیم :15جدول 
گمرکی  سال  کشورهای صدور محصوالت میزان صادرات )تن(  تعرفه 
1394 31054000 0 - 
 اف انستان 1,237 31054000 1395
 اف انستان و سریالنکا 1,329 31054000 1396
 سریالنکا  111 31054000 1397

 .دهدمیبر اساس رگرسیون خطی نشان  1404میزان صادرات را مطابق جدول فوق تا سال   بینیپیشنمودار زیر  
 1404میزان صادرات تا سال  بینیپیش :3نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر   1404تا  1400صادرات از سال   بینیپیشمقدار  

 1404تا  1400 هایسالصادرات طی    بینیپیشمقدار   :16جدول 
 میزان صادرات بینیپیش سال
1398 5.776  
1399 818 
1400 5.861  
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111
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 میزان صادرات بینیپیش سال
1401 903 
1402 5.946  
1403 988 
1404 5.031,1  

 .استصعودی  1404تا  1400صادرات محصول از    دهدمینمودار و جدول فوق نشان   کهانهمچن
که برابر میزان تولید داخلی بعالوه میزان واردات منهای میزان صهادرات اسهت در جدول زیر  میزان تقاضهای داخلی 

 آمده است
 1397تا  1394 هایسالمیزان تقاضای داخلی طی  :17جدول 

 میزان تقاضا )تن( سال
1394 965,6  
1395 077,9  
1396 494,13  
1397 206,52  

بر اسههاس روش رگرسههیون خطی را   1404میزان تقاضههای داخلی را مطابق جدول فوق تا سههال    بینیپیشنمودار زیر  
 .دهدمینشان 

 1404میزان تقاضای داخلی تا سال  :4نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر   1404تا  1400از سال   تقاضای داخلی  بینیپیشمقدار  

6,965 9,077 13,494

52,206 55,471
69,485
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 1404تا  400 هایسالتقاضای داخلی طی   بینیپیشمقدار   :18جدول 
 میزان تقاضا بینیپیش سال
1398 55,470.5 
1399 69,484.5 
1400 83,498.5 
1401 97,512.5 
1402 111,526.5 
1403 125,540.5 
1404 139,554.5 

که نمودار و جدول میزان تقاضههای محصههول موردنظر نشههان می صههورت  به 1404دهد، تقاضههاها تا سههال همچنان 
کشههور اضههافه می 42,000حدود   1402به سههال  1399که از سههال طوریباشههند بهصههعودی می شههود. تن به تقاضههای 

کارخانه کنیم  گر فرض  درصههد به تولید برسههند )در این طرح صههفر اسههت(،   75های با درصههد پیشههرفت باالی حال ا
کشهههور همان   گفتن اسهههت 42,000کمبود تقاضهههای  کارخانه موردنظر   تن خواهد بود. شهههایان  تن  15,000که ظرفیت 

که بدون دغدغه فروش محصول، میاست لذا می کارخانه را تأسیس نمود.توان ادعا نمود   توان 
 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6

کشههاورزی خواهد بود و طبق تقاضههای بازار و واردات این نوع   فسههفات در  آمونیومدی  مشههتری بالقوه ایران بخش 
گردد. کارخانه جهت تولید دی آمونیوم فسهفات احداو  کشهور،    هااسهتانبا توجه به تعداد    محصهول، نیاز اسهت  در 

شهرکت به   درنتیجه  محصهول در تهران داشهته باشهد.  نوع نیاز اسهت یک دفتر مرکزی جهت بازاریابی و فروش در این 
 ره(.نماینده فروش نیاز دارد )اجازه بیماری، تعطیالت، آموزش و غی 10

کشورهای همسایه مانند اف انستان، ترکمنستان،  می  بازار داخلی،  بر عالوه کود شیمیایی به  توان به صادرات این 
که عالوه بر ارزآوری این محصهههول می کرد  جوار  هم  هایاسهههتانتوان به اشهههت ال زدایی در اسهههتان و هند و... توجه 

کرد.  اشاره 
 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7

  1404تها    1400  ههایسهههههالدر میزان تولیهد دی آمونیوم فسهههههفهات، میزان تولیهد از    شهههههدهانجهامبها توجهه بهه مطهالعهات  
که موجب اطمینان خاطر    شههدهبینیپیشافزایشههی   جدید اسههت. همچنین میزان تقاضههای   گذارانسههرمایهاسههت 

کمکه    یابدمیافزایش   تن 42,000حدود    1402تا   1399داخلی این محصههول از سههال    ی های کارخانهکردن ظرفیت   با
کاری  کشهور همان  75با پیشهرفت  گفتن  اسهتتن  42,000  درصهد به باال )در این طرح صهفر تن اسهت(، نیاز  . شهایان 

کارخانه   که ظرفیت این  کارخانه  است  تن  15,000است  کشور جای هیچ نگرانی برای احداو این  ، لذا از دیدگاه نیاز 
کشور     گذاران سرمایهرا به   تن 40,000افزایش ظرفیت تا   . نویسندگان طرح پیشنهاداستوجود ندارد و نیاز ضروری 

.محترم دارند



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده
کلیه مطالعات فنی مربو  به محصول   .گیردمیقرار    موردبررسی DAP دی آمونیوم فسفات یادر این بخش 

ح  2-1  هدف از اجرای طر
کشهاورزی  کاغذ    هایسهاختماند  بازدارنده آتش در موا،  کود  عنوانبهدی آمونیوم فسهفات اغلب در صهنایع  چوبی، 

 .، تولید پنیر، در صنعت فلز، جهت مهار آتش، تولید مکمل غذایی برای حیوانات، تولید مخمرها اشاره نمودو ...
 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-2

 است.  قرارگرفته  موردبررسیدر سال  تن 15,000واحد دی آمونیوم فسفات با ظرفیت   یکجاد  ین طرح ایدر ا
 بندی بسته   و اولیه مواد 2-3

گوگرد 0.4تن سهههن  فسهههفات،   2تا   1.5تقریبًا   DAP کود  تنیکبرای تولید    موردنیاز  هایورودی برای حل   (S) تن 
ک اسههههت 0.2سههههن  و   بر قیمت و در دسههههترس بودن  هاورودین ت ییر در عرضههههه یا قیمت هر یک از ای .تن آمونیا

DAP   محتوای بهاالی مواد م هذی .گهذاردمیتهأثیر DAP   کهاهش اسهههههتفهاده    ههایهزینهه، حمهل بهار و  ونقهلحمهلدر 
که    شهههودمیدر بسهههیاری از نقا  جهان تولید   DAP مفید اسهههت کودی اسهههت  کاالی  گسهههترده جهانی    طوربهو یک 
گوگرد    شههده اسههت. ک و  کارخانه را    موردنیازآمونیا از پتروشههیمی خراسههان دریافت نمود و برای دریافت    توانمیاین 

کارخانه تولید اسههههید   توانمیاین واحد    موردنیازاسههههید فسههههفریک   کنار این واحد،  مسههههتقیم خریداری نمود یا در 
   . نمود  بندیبستهکیلوگرمی   50و    25،  20  هایکیسهدر  توانمی( را  DAP)  موردنیازمحصول   فسفریک ایجاد نمود.

 تولید  روش 2-4
ک،  شهامل )مواد اولیه   کرور    اسهیدسهولفوریکآمونیا کرور    شهوندمیو اسهید فسهفریک( وارد را سهپس مواد خروجی از را
کاسههههته   DAP  هایدانهو در آنجا رطوبت   شههههده  کنخشههههکوارد  DAP  هایدانهسههههپس   شههههودمی  بندیوارد دانه

که مناسب هستند وارد قسمت   هایدانه  شوندمیتقریبًا خشک وارد قسمت غربالگری    هایدانه. سپس شودمی
کند و   هادانهتا دمای   شهوندمی  کنندهخنک  شهودمی  بندیدانهبا سهایز نامناسهب به بخش   هایدانهکاهش پیدا 

 است. شدهدادهدر شکل زیر نشان  DAPکه شماتیک بسیار ساده فرآیند تولید  
 DAPفرایند تولید : 4 شکل
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کود    یکه برا  هاییروش ترینمرسوم  :باشندمیبه دو روش زیر    گیردمیقرار    مورداستفادهتولید این 
کتور که برا ترینمرسهوم:  روش را کود   یروشهی  گاز و    گیردمیقرار    مورداسهتفادهتولید این  کنش مسهتقیم  از طریق وا

کنش مستقیم  استبا اسید فسفریک    کمحلول آمونیا یا کرور    تواندمی. این وا   که طوریبهباشد،   ایلولهدر یک را
گردد و بعهد از انجهام  یو اسهههههیهد فسهههههفریهک در ابتهدا  کگهاز آمونیها کنش از   یهک لولهه تزریق  خهارج شهههههود. بهه این   آنوا

گرمازا   که بسههههیار  کنش  کنترل دما  یمقدار بایسههههتیمی  اسههههتوا گردد.   یآب جهت  کنش تزریق    یدما   باال رفتنوا
کنش منجر به تولید پلی فسههفات    بخارآب .  کندمیاخالل ایجاد   یگرانول سههاز که در عملیات  شههودمی  آلومینیوموا

کنش    ایجادشهده ذاب به شهکل مونوآمونیوم فسهفات م  عمدتاً که    شهدهتشهکیلفسهفات   و آمونیومناشهی از حرارت وا
گرانوالتور    گرددمیاسهههت، از طرف دیگر لوله با فشهههار زیاد خارج   . در این دسهههتگاه  ریزدمیو به داخل یک دسهههتگاه 

کهامهل مونوآمونیوم    کمحلول آمونیها  یمقهدار ( و  DAPفسهههههفهات )آمونیوم    ی( بهه دMAPفسهههههفهات )جههت تبهدیهل 
گرماشههودمی  یاسههپر  هاگرانول، به سههط  هاآنمقاوم شههدن   کنش سههبب   ی.  کلیه    گرددمیوا   ی اسههپر  هایآبکه 

گردد. نیاز به آب اضهافی    صهورتبهبخار از سهیسهتم دفع شهده و محصهول    صهورتبهشهده  گرانوالتور خارج  خشهک از 
کردن آب به این   جایبهکه بتوان    گرددمیدر این دسههتگاه باعا  کنشاضههافه    نمودار از اسههید رقیق اسههتفاده    هاوا
 فسفریک اسید نیست. یلیات ت لیظ باالاین صورت نیاز به عم

 TVA Basic Process (Pre-neutralizer Process)حالت اول: -
 TVA Basic Process (Pre-neutralizer Process)حالت اول: :  5شکل 

 

 
 AZF dual pipe-reactor Process (Pipe Reactor Process)  حالت دوم: -
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 AZF dual pipe-reactor Process (Pipe Reactor Process) حالت دوم::  6شکل 

 
 .است  یکبهسهکه نسبت جریان برگشتی  

 Jacobs Slurry Process (Combination of Pre-neutralizer and Pipe Reactor)  حالت سوم: -
 است.  شدهدادهشماتیک این حالت در شکل زیر نشان 

 Jacobs Slurry Process (Combination of Pre-neutralizer and Pipe Reactor) حالت سوم: :7شکل 

 
 .استچهار به یک   که نسبت جریان برگشتی

کردن)  روش اسپری 
کردن از    جزبهه  یدیگر  ههایروش کرورههایاسهههههتفهاده  کهه اسهههههاس    وجود  DAPتولیهد    یبرا  ایلولهه  را بها روش   آندارد 
کرور   گاز    یبرج اسههههپر یمشههههابه اسههههت. در این روش معمواًل اسههههید فسههههفریک از طریق نازل باال  ایلولهرا شههههده و 
کنش بین این دو فهاز منجر بهه تولیهد  راتگرددمینیز از پهایین تزریق    کآمونیها آمونیوم فسهههههفهات   ید  . تمهاس و وا
کنش در این برج نیز باید مقدار یمهار دما  ی. براشهودمی گردد و یا از اسهید رقیق اسهتفاده    یآب اضهافه اسهپر  یوا

 شود.
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کود اسههت و این   یمزایا گرانول مسههتقیم این  دوم    درروشکه    در حالی اسههتروش اول نسههبت به روش دوم تولید 
گرا کود بهایهد وارد یهک  گرانول شهههههود  ینوالتور براپس از تولیهد، این  در بخهار و    کگهاز آمونیها  یوجود مقهدار  .تبهدیهل بهه 

گرانوالتور و یها برج در هر دو روش، شهههههرایط را برا  یهوا جهذب   ههایبرج حرکهت این جریهان بهه سهههههمهت    یخروجی از 
گیرد.  مورداستفادهو دوباره   شدهساخته  کمحلول آمونیا سازد تامیمهّیا   کآمونیا  قرار 

نسبت به روش دوم   تریمناسب  یمزایا  یحالت اول( دارااول )که روش  شودمیبا مقایسه دو روش باال مشخ  
کمتر    .اسهههت کیفیت باالتر فیزیکی و شهههیمیایی محصهههول  آالتماشهههینحجم  در این روش،    تولیدشهههدهو همچنین 

گشته این روش در دنیا بیشتر   گیرد.  مورداستفادهسبب   قرار 
 تولید مشخصات دانش فنی  2-۵

صاحب    هایشرکتالیسنس از  صورتبه  موردنظردانش فنی   موردنظرالزم است جهت تولید دی آمونیوم فسفات  
گردد و یا   STAMICARBONچین یا  NDIتکنولوژی مانند شهههرکت   پروژه پژوهشهههی تولیدی از    صهههورتبهخریداری 

گردد تا در   گذار  کشهههور مانند پژوهشهههگاه صهههنعت نفت وا کز پژوهشهههی داخل  سهههاله دسهههتیابی به  5تا  2یک دوره مرا
گردد. مقایسههدانش فنی تولید در   الزم به  کر اسهت واحد تولید دی آمونیوم فسهفات در پتروشهیمی    صهنعتی مقدور 

نیروهای متخصهههه  داخلی   وسههههیلهبه  آناندازی  و راه نصههههببود اما   STAMICARBON شههههرکت  ماهشهههههر زیر نظر
گرفت  .انجام 

کیفیت  2-6  کنترل 
کیفیت واحد و رعایت اسهههههتانداردهای الزم بررسهههههی شهههههود.   کنترل  در    یمراحل بازرسههههه  ارائهالزم اسهههههت سهههههیسهههههتم 

ج یهر مرحلهه و نتها  ینترلک  یر پهارامترههاکره بها  ی، محصهههههول، فهاضهههههالب و غمواد اولیهه  ازجملههمختلف    ههایبخش
 یضهههههرور  آن   یوردار بوده و توضهههههبرخ  ایعمدهت  یمواد از اهم  یج در فرآوریو نحوه اعمال نتا  آناز    یاسهههههتحصهههههال

 .است
کودهای شهههیمیایی چه   مصهههرف داخلی و چه از    ازنظرتعیین میزان انطباق دی آمونیوم فسهههفات با اسهههتانداردهای 

که   گیرد    آنالیز شهههامل   معموالً طریق صهههادرات از طریق انجام آنالیزهای شهههیمیایی و فیزیکی در آزمایشهههگاه صهههورت 
کلر  شههیمیایی )  آنالیزمیکروبی،    آنالیزغربال،    آنالیزرطوبت،   کود ، روش  و سههدیمشههامل مقدار نیتروژن، تعیین میزان 

که  باشهههندمی  ..(.  و  آهن کود مرکز   موردنیازمشهههخصهههات    گیریاندازهبرای    توانمی.  کودها از آزمایشهههگاه تخصهههصهههی 
کشاورزی و منابع طبیعی استفاده نمود.  تحقیقات و آموزش 

ح تأثیرات 2-7  زیست محیط  بر طر
افزایش عملکرد در واحد سط  شدت یافته    منظوربهامروزه به دلیل افزایش جمعیت فشار بر منابع محدود اراضی  

کیفیت مطلوب زندگی برااسهت.     خصهوص بهمشهکل اسهاسهی    عنوانبهآینده    هاینسهل  یدر مقابل امنیت غذایی و 
کشههورها جمعیت جهان را نشههان داده   یهمواره رشههد تصههاعد یآمار  یبرآوردها اسههتمطرح   توسههعهدرحال  یدر 

کشههههورها  متأسههههفانهاسههههت  کثر  گسههههترش بوده و   توسههههعهدرحال یدر ا قسههههمت عمده  کمبود مواد غذایی در حال 
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کشههههورها به مصههههرف واردات مواد غذایی    یارز   یدرآمدها افزایش تولید    یبرا  هاراه ترینمهم  یکی از  رسههههدمیاین 
کشهاورز  شهیمایی و آلی اسهت    یکودها  ازجمله یکشهاورز   یدر واحد سهط  اسهتفاده صهحی  از نهادها  یمحصهوالت 

کشههههورها  تنهانهاین روش   کشههههورها  یپیشههههرفته بلکه در بسههههیار  یدر  جهان سههههوم مانند هندوسههههتان و چین    یاز 
کودها  آمیزموفقیت برخی اراضهی،    یشهیمیایی جهت افزایش محصهول و حاصهلخیز  یبوده اسهت. علیرغم اهمیت 

. بهه همین جههت شهههههونهدمیآبی محسهههههوب    ههایمحیطدر    خصهههههوصبههمحیطی    ههایآالینهدهاین ترکیبهات یکی از  
ک کشهههاورز بررسهههی وضهههعیت  از   یود شهههیمیایی همچنین بررسهههی و مطالعه مراحل مختلف چرخه عملکرد این نهاد 

 .رسدمیبه نظر   یضرور یامر  محیطیزیستدیدگاه 
کدر ایران به علت فقر نسهبی   کود    ازنظر  هاخا که از    سهن   کهازآنجاییرایج اسهت. ولی    فسهفر  فسهفر، مصهرف  معدنی 

کم  ممکن اسهههت    شهههودمیتهیه    فسهههفر  کود   آن کود باید به  کادمیم باشهههد. لذا قبل از مصهههرف  در حد  بودن )غنی از 
کود مصهرفی اطمینان داشهت. ک توسهط   آلودگی  مجار( و یا نبود این عناصهر در  شهیمیایی باعا افزایش    کودهایخا

ک   ویژهبهشهههده اسهههت. افزایش غلظت فلزات سهههنگین    زیسهههتمحیطدر    هانگرانی گیاه   تنهانهکادمیم در خا رشهههد 
کاهش  بل ک را  ک نیز اثر   پروسهلذا بر   دهدمیکه تنفس میکروبی خا  .گذاردمینیتریقیکاسیون خا

که رده  گفتن است  کارخانه    محیطیزیستشایان  گردد 6این   .است، لذا باید تمامی الزامات این رده رعایت 
ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-8  طر
در    موردنیازه  یرد. سهههههرمایگیصهههههورت م  یگذارهیاز طرح، سهههههرما  یبردارطرح و بهره  یدر دو مرحله اجرا  طورکلیبه

گردش  یهق سهههههرمهایاز طر  برداریبهرهدر دوران    موردنیهازه  یهه ثهابهت و سهههههرمهایهطرح، سهههههرمها  یدوران اجرا  تهأمینه در 
 .رندیگیقرار م  مورداستفاده  رداریببهره  دوران یو ط  یداریطرح خر  یاجرا  مرحلهثابت در    هایدارایی.  شودمی

 زمین  2-8-1
 ریال( میلیون ) میزان و هزینه خرید زمین: 19جدول 

ح   کل قیمت  واحدقیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 3,996 0.5 7,992 3شهرک صنعتی شماره  -بجنورد خراسان شمالی  زمین 

 ساختمان و  سازیمحوطه 2-8-2
 .و ساختمان به شرح زیر است  سازیمحوطه  هایهزینه

 ریال( میلیون ) سازیمیزان و هزینه محوطه: 20جدول 
ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 

ک   1,200 0.3 مترمکعب 4000 و تسطی   برداریخا
کشی و درب  3,240 9 متر 2× (100+80=)360 حصار 

 2,800 7 مترمربع 400 درصد مقدار زمین(  5) سازیمحوطهآسفالت و 
 640 8 مترمربع 80 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )

کل  7,880 جمع 
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 ریال(میلیون )  سازیمیزان و هزینه ساختمان: 21جدول 
ح   کل هزینه  واحدقیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر

 45,000 25 1,800 سوله سالن تولید 
 18,000 30 600 سوله انبار مواد اولیه
 12,500 25 500 سوله انبار محصول 

 9,000 45 200 آجر و تیرچه و پوشش ساختمان اداری 
 1,350 45 30 - نگهبانی 

کل 8۵0,8۵ جمع   
 تجهیزات و  آالتماشین 2-8-3

 ریال(میلیون )  آالت و تجهیزاتماشینهزینه :  22جدول 
 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  و تجهیزات   آالتماشیننام  ردیف
کرور 1 لیتری 021 گروه صنعتی دمیرچی  -را  1 000,4  000,4  
 150 150 1 مترسانتی 50با عرض  یمتر 2 شرکت ایران نقاله -یاتسمه نقاله  نوار 2
500,1 2 متری 5 صنعتی نادری آالتماشینگروه  -bucketآسانسور  3  000,3  
ک 4 000,4 2 مترمکعب 10 شرکت مخزن بازار -اسید فسفریک  و  مخزن آمونیا  000,8  
 200 200 1 مترمکعب 10 شکنممتاز سن -شکنسن  5
000,5 1 مترمربع 100 شرکت دلتا تجهیز  -مبدل حرارتی 6  000,5  
000,4 6 مترمکعب بر ساعت 1 شرکت پمپ جت  -پمپ 7  000,24  
000,6 60 100 اینچ 4متری  3 کشیخطو  لوله 8  
200,1 عدد 1 کیلوگرم 100 تیظرفبا  Alibabaاز شرکت  -کنخشک 10  200,1  
ک فن -سیکلون 11 200,1 400 عدد 3 کیلوگرم 100با ظرفیت  کوال  
400,3 عدد 1 کیلوگرم 100با ظرفیت  Alibabaاز شرکت  -بندیدانه 12  400,3  
کشاورزی ایران  -بندیدستگاه بسته 13  700 700 عدد 1 ---  بازار بزرگ 

کل 8۵0,۵6 جمع   
 تأسیسات 2-8-4

 تأسیساتهزینه :  23جدول 
ح  عنوان  قیمت )میلیون ریال( شر

 78 کیلووات 150 رسانیبرق
 22 اینچی 1و انشعاب  مترمکعب 25 رسانیآب 

 480 ی فرض شده استمترمکعب 500 آنانشعاب  رسانیسوخت 
گرمایش  20,000 تن تبرید فرض شده است 2000چیلر  وسایل سرمایش و 
گاز  1,100 تا انشعاب  کنندهمصرفاز  هزینه انتقال آب برق و 

کل  ۵6,8۵0 جمع 
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 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-8-۵
کارگاهی:  24جدول   ریال(میلیون )  هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

ح وسایل ردیف کل قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
 Ph Ph 1 70 70 گیریاندازه 1
 100 100 موردنیاز تعداد   ..و.  وسایل آزمایشگاهی شامل بشر 2
 16 8 2 - ترازو دیجیتال 3
 150 150 1 ---  آون 4

کل  336 جمع 
 نقلیه وسایل 2-8-6

 )میلیون ریال( هزینه وسایل نقلیه: 25جدول 
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد  تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 2,800 1,400 2 خانواده پژو خودروی سواری  1
 5,000 2,500 2 زامیاد وانت 2
ک 3  7f 2 8,000 16,000تن تویوتا  3 لیفترا

کل  23,800 جمع 
 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-8-7

 )میلیون ریال( هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی: 26جدول  
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 390 30 13  کامپیوتر 1
 HP laserjet M1212 6 85 510 پرینتر 2
 KX-TGC210 15 11 165پاناسونیک بیسیم  تلفن  3
کارو  میز اداری 4  S-T140 25 11.2 280مدل 
 K2040 30 8.8 264 مدل صندلی اداری  5

کل  1,60۹ جمع 
 انرژی  هزینه 2-8-8

 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی: 27جدول 
ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 70 7,000 10,000 مترمکعب آب مصرفی 1
 111.1 1,100 101,000 ساعت کیلووات برق مصرفی  2
 240 1,200 200,000 مترمکعب مصرفی گاز 3
 180 30,000 6,000 لیتر بنزین 4

کل  631.2 نشده بینیپیش ۵+ % جمع 
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 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-8-۹
 های تعمیرات و نگهداری هزینه:  28جدول 

ح  کل تعمیرات سالیانه )میلیون ریال( درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  هزینه 
 157.6 2 7,880 سازیمحوطه

 1,717 2 85,850 ساختمان 
 2,274 4 56,850 آالت و تجهیزاتماشین

 2,058 10 20,580 تأسیسات 
کارگاهیلوازم و   33.6 10 336 تجهیزات آزمایشگاهی و 

 4,760 20 23,800 ونقلوسایل حمل
 160.9 10 1,609 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

کل  11,161.1 جمع 
 انسانی نیروی  هایهزینه 2-8-10

 )میلیون ریال(  اداری کارکنان های نیروی انسانیهزینه:  29جدول 
ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 1,440 80 1 مدیرعامل 1
 900 50 1 مدیر مالی و اداری 2
 900 50 1 مدیر بازرگانی و فروش 3
 1,080 30 1 کارمند اداری و مالی 4
 630 35 1 مسلول تدارکات 5
 1,620 30 2 نگهبانی  6

کل  6,۵70 جمع 
 )میلیون ریال(  تولید کارکنان نیروی انسانی یهانهی هز  :30جدول 

ح  ردیف  ماه* 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 810 45 1 مدیر فنی 1
 810 45 1 مدیر تولید  2
کیفیت 3 کنترل و   810 45 1 مدیر 
 1,440 40 2 سرپرست انبار  4
 720 40 1 و تولید  ریزیبرنامهکارشناس  5
 720 40 1 سرپرست نگهداری و تعمیرات  6
کیفیت  7 کنترل   720 40 1 کارشناس 
 1,440 40 2 تکنسین مکانیک 8
 720 40 1 تکنسین برق 9
 1,080 30 2 کارگر انبار مواد اولیه  10
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ح  ردیف  ماه* 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 1,080 30 2 کارگر انبار محصول 11
 1,080 30 2 راننده وسایل نقلیه  12
 630 35 1 تکنسین آزمایشگاه 13
 630 35 2 تکنسین فرآیند 14

کل  12,6۹0 جمع 
ماه بیمه   3و    ماه سهنوات 1ماه پاداش، عیدی،   2ماه حقوق و   12)  شهودمیماه محاسهبه   18تبصهره:: حقوق سهاالنه 

کارفرما(  سهم 
 نیروی انسانی  یهانهی هز  :31جدول 

ح   حقوق سالیانه* )میلیون ریال( تعداد نفرات  شر
 6,570 9 کارکنان اداری 
 12,690 20 کارکنان تولید 

کل  1۹,260 جمع 
کار در یک  گرفته   300و با   نوبت::  کاری در سال در نظر   .شودمیروز 

 هزینه مواد اولیه 2-8-11
 )میلیون ریال(  مواد اولیه: هزینه 32جدول 

کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف  هزینه 
ک  1  108,000 36 3,000 پتروشیمی خراسان آمونیا
کشور یهایمیپتروش 90%  کاسید فسفری 2  877,800 350   2,508 داخل 
 165,000 27.5 6,000 پتروشیمی خراسان گوگرد  3

کل  1,1۵0,800 جمع 
ک   هزینه 2-8-12  استهال

 )میلیون ریال( به روش مستقیم هزینه استهالک:  33جدول 
ح  ک ارزش شر کل ساالنه  درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 0 100 0 3,996 زمین 
 496 10 7 7,880 سازیمحوطه

 5,409 10 7 85,850 ساختمان 
 5,117 10 10 56,850 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  30 10 10 336 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 1,951 10 10 21,680 تأسیسات 
 4,284 10 20 23,800 ونقلوسایل حمل

 362 10 25 1,609 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
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ح  ک ارزش شر کل ساالنه  درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 4,956 0 10 49,562 برداریقبل بهره یهانهیهز

 2,264 10 10 25,156.3 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
86۹,24 جمع  

 برآورد سرمایه ثابت 2-8-13
 برداریبهرهقبل از  های  هزینه 2-8-13-1

  ی اجرا  یانات براکفراهم آوردن ام ید از ابتدایه باک  یه اموریلک  بایستمی یبردارقبل از بهره یهانهیدر برآورد هز
خواهد شد( انجام  فروشقابلد محصول یه منتج به تولک) یتجار  یبردارو حصول به بهره آن  یطرح و دوران اجرا

 د.یآ  به عملنه الزم یرد مشخ  و سپس برآورد هزیگیم
 برداری : هزینه قبل از بهره34جدول 

ح   هزینه )میلیون ریال( شر
 150 قراردادهای بانکیی تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت هانهیهز

کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   642 درصد 
 48,770 ی آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(هانهیهزروز  15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه

کل  4۹,۵62 جمع 
 یاهیسرما  یهانهیهز 2-8-13-2

 ای های سرمایههزینه: میزان  35جدول 
ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 3,996 زمین 
 7,880 سازیمحوطه

 85,850 ساختمان 
 56,850 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  336 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 21,680 تأسیسات 
 23,800 ونقلوسایل حمل

 1,609 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 49,562 برداریقبل بهره یهانهیهز

 25,156.3 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
کل  276,71۹.3 جمع 
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 گردش  در  سرمایه 2-8-14
گردش : 36جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 191,800 بندیماه هزینه مواد اولیه و بسته 2 بندیمواد اولیه و بسته

 3,210 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد
 491 ی آب، برق، سوخت و تعمیرات هانهیهزروز  15 گردان تنخواه

کل  1۹۵,۵01 جمع 
 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-8-1۵

سههب کمانند    ییات اجرایاز عمل یکوسههته، الزم اسههت در مورد هر  یهماهن ، منظم و پ  طوربهطرح   یجهت اجرا
د و  ی، سهفارش، خریسهازو محوطه  یات سهاختمانین، عملیزم یسهازد و آمادهیالزم و عقد قراردادها، خر یمجوزها

  تأخیرهای ،  یشهیآزما  یبردارنان، بهرهکارک، اسهتخدام و آموزش تأسهیسهات،  یاندازآالت، نصهب و راهنیحمل ماشه
گرددیته  یخاص  بندیزمان برنامهره،  یو غ  نشدهبینیپیش  .ه 

 بندی اجرای طرح زمان:  37جدول 
 ماه

 24 23 22 21 20 1۹ 18 17 16 1۵ 14 13 12 11 10 ۹ 8 7 6 ۵ 4 3 2 1 مراحل اجرا 

                         خرید زمین 
                         اجرای ساختمان

                         تأسیساتاجرای 
                         آالتخرید و نصب ماشین

                         سازی محوطه
                         اندازی آزمایشی خرید مواد اولیه و راه



 

 

 مالی مطالعات : 3فصل
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 چکیده
پروژه را ارائه    شههدهبینیپیش. این برنامه، نتایج مالی  شههودمیارائه    گذاریسههرمایهدر این فصههل برنامه مالی پروژه 

و تحلیل سهایر   سهرسهربه، تحلیل دوره بازگشهت سهرمایه، تحلیل  شهدهبینیپیشمالی    هایصهورتو شهامل   دهدمی
 مالی است.  هاینسبت

 مفروضات اقتصادی  3-1
 است. 1400سال شروع ساخت فرودین ماه 

  برداری بهرهسهههال اول   5در این قسهههمت تنها برای    شهههدهارائه  هایگزارش،  وجودباایناسهههت ) 15  برداریبهرهدوره 
 (.شودمیارائه  

کل تولیدات   100درصهههد و در ادامه   90درصهههد و   80ظرفیت تولید در سهههال اول و دوم به ترتیب   درصهههد ثابت اسهههت و 
 .رسدمیساالنه به فروش 

 .شودمی  تأمین  گذارانسرمایهکل سرمایه اولیه شرکت توسط 
ت و غیره( در ابتدای  سرمایه الزم برای خرید زمین، ساختمان سازی و مخارج قبل از تولید )شامل هزینه ثبت شرک

 .شودمی تأمیندر ابتدای سال دوم   گذاریسرمایه  هایهزینه. بقیه  شودتأمین میسال اول 
 درصد است. 100  ازآنپسصفر و   برداریبهرهنرخ تقسیم سود نقدی در پنج سال اول 

گردشدر محاسههههبات مربو  به   کردن  سههههرمایه  گردش  کاریمحافظه، با لحاظ  یافتنی و  در هایحسههههاب، ضههههریب 
که پرداخت    شهدهگرفتهو صهفر در نظر  12پرداختنی به ترتیب   هایحسهاب اسهت. بر این اسهاس، فرض شهده اسهت 
 .شودمینقدی انجام   صورتبهتولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و   هایهزینه

 کامفار مفروضات اقتصادی محاسبات : 38جدول 
کلی   سایر مفروضات 

کل سرمایه خ تنزیل   %20 گذارینر
خ تنزیل حقوق صاحبان سهام  %25 نر

خ مالیات )  صفر  برداری( سال اول بهره  ۵نر
خ مالیات )پس از   %25 برداری( سال از بهره  ۵نر

 صفر  تورم دوره ساخت
 %10 برداریتورم دوره بهره 

کل   در بازار سههههرمایه    بلندمدت هایوام: حداقل مقدار مناسههههب این نرخ برابر نرخ بهره گذاریسههههرمایهنرخ تنزیل 
کهل حقوق صهههههاحبهان سهههههههام: این نرخ برابر نرخ بهره    ههایسهههههپرده +   بلنهدمهدت  ههایوامبهانکی اسهههههت. نرخ تنزیهل 

 ریسک )احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه( است.
سهههال از مالیات   5در منطقه محروم و منطقه ویژه اقتصهههادی خراسهههان شهههمالی حداقل    تأسهههیستازه   هایشهههرکت

 معاف هستند.
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 گذاری سرمایه   هایهزینه 3-2
 به شرح زیر است.  برداریبهرهدر دوره ساخت و پنج سال اول   گذاریسرمایه  هایهزینه

 )میلیون ریال( گذاریهای سرمایهمجموع هزینه: 39جدول 

 کل دوره تولید کل دوره ساخت یگذارهیسرما یهانهیهز 
 برداریبهره هایسال ساخت هایسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول
 0 0 0 0 0 0 227,157 0 227,157 گذاریی ثابت سرمایه هانهیهزکل 

ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 0 49,562 0 49,562 کل مخار
گردش خالص  14,598 13,271 23,893 20,645 88,169 0 0 416,491 0 افزایش در سرمایه در 

 14٬۵۹8 13٬271 23٬8۹3 20٬64۵ 88٬16۹ 0 276٬71۹ 416٬4۹1 276٬71۹ گذاریی سرمایههانهیهزکل 
 تولید  هایهزینه 3-3

درصههد   10اسههت. هزینه تولید شههامل   شههدهارائهدر جدول زیر    آنمت یر و ثابت   هایهزینهتولید و درصههد    هایهزینه
که در    نشدهبینیپیشهزینه    .است شدهسرشکنعملیاتی    هایهزینهاست 

 )میلیون ریال(  آنهای مت یر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه:  40جدول 

 تولید هایهزینه
 برداریبهره هایسال سال اول هایهزینه درصد

 (%100) پنجم ( %100) چهارم ( %100) سوم ( %90) دوم ( %80ل )او ثابت   مت یر  ثابت  مت یر 
 100 100 100 90 80     ظرفیت تولید )%( کارگیریبهدرصد 

 1,853,375 1,684,886 1,531,715 1,253,221 1,012,704 0 1,012,704 %0 %100 مواد خام 
 1,017 924 840 703 583 117 467 %20 %80 یوتیلیتیانرژی و 

 17,975 16,341 14,855 12,425 10,313 2,063 8,250 %20 %80 تعمیرات و نگهداری
 31,018 28,199 25,635 22,605 19,915 13,940 5,974 %70 %30 دستمزد 

ک    24,507 24,869 24,869 24,869 24,869 24,869 0 100% 0% استهال
 1,927,892 1,755,219 1,597,915 1,313,823 1,068,384 40,989 1,027,395     های تولیدهزینهکل 

 637.57 582.50 531.93 485.95 444.16 17.04 427.12   هزینه هر واحد
 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4

که مشهاهده   شهدهبینیپیشنقدی    هایجریان   یک هیچکسهری وجه نقد در   شهودمیبه شهرح زیر اسهت. همچنان 
 .شودنمیمشاهده   برداریبهرهساخت و  هایسالاز  

 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان:  41جدول 

 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریبهره سال  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول
 2,174,189 1,976,535 1,796,850 1,470,150 1,188,000 0 472,220 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 0 472,220 جریانات ورودی وجوه 
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریبهره سال  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول
 2,174,189 1,976,535 1,796,850 1,470,150 1,188,000 0 0 جریانات ورودی عملیاتی

 0 0 0 0 0 0 0 درآمدهاسایر 
 1,917,983 1,743,621 1,596,938 1,309,599 1,131,684 0 276,719 کل جریانات نقدی خروجی 

 0 0 0 0 0 0 276,719 های ثابتافزایش دارایی 
 14,598 13,271 23,893 20,645 88,169 0 0 های جاریافزایش دارایی 

 1,903,385 1,730,350 1,573,045 1,288,954 1,043,515 0 0 هزینه عملیاتی
 0 0 0 0 0 0 0 هزینه بازاریابی

 0 0 0 0 0 0 0 مالیات )شرکت( 
 0 0 0 0 0 0 0 مالی  نی تأمی هانهیهز

 0 0 0 0 0 0 0 بازپرداخت وام 
 0 0 0 0 0 0 0 سود سهام 

 0 0 0 0 0 0 0 استرداد مالکان 
 256,206 232,914 199,912 160,551 56,316 0 195,501 وجوه اضافی )کسری( 

 1,101,400 845,194 612,280 412,368 251,817 195,501 195,501 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-۵

نقههدی   هههایجریههان،  طورکلیبهههاسهههههههت.    شهههههههدهارائهههپروژه در جههدول زیر    شهههههههدهبینیپیشنقههدی    هههایجریههان
، وجوه نقدی حاصههههل از عملیات برای پشههههتیبانی از  برداریبهرهکه در طول دوره   دهدمینشههههان   شههههدهبینیپیش

کفایت    .کندمیعملیات 
 شده )میلیون ریال( بینینقدی پیش هایجریان:  42جدول 

  شدهینیبشیپ ینقد یهاان یجر 
 برداریدوره بهره  دوره ساخت

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم دومسال  سال اول سال دوم سال اول
 2,174,189 1,976,535 1,796,850 1,470,150 1,188,000 0 0 های نقدی ورودی کل جریان 

 2,174,189 1,976,535 1,796,850 1,470,150 1,188,000 0 0 نقدی عملیاتی هایجریان 
 0 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها

 1,917,983 1,743,621 1,596,938 1,309,599 1,131,684 0 276,719 های نقدی خروجی کل جریان 
 0 0 0 0 0 0 276,719 ثابت هایدارایی افزایش 

گردش   14,598 13,271 23,893 20,645 88,169 0 0 افزایش سرمایه در 
 1,903,385 1,730,350 1,573,045 1,288,954 1,043,515 0 0 ی عملیاتیهانهیهز
 0 0 0 0 0 0 0 ی بازاریابیهانهیهز

 0 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 256,206 232,914 199,912 160,551 56,316 0 ( 276,719) نقدی هایجریان خالص 
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  شدهینیبشیپ ینقد یهاان یجر 
 برداریدوره بهره  دوره ساخت

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم دومسال  سال اول سال دوم سال اول
 629,180 372,974 140,060 ( 59,852) ( 220,403) ( 276,719) ( 276,719) های نقدی تجمعی خالص جریان 

 71,502 78,003 80,340 77,426 32,591 0 (230,599) خالص ارزش فعلی
 109,262 37,760 ( 40,243) ( 120,583) (198,009) (230,599) (230,599) خالص ارزش فعلی تجمعی 

گشت سرمایه  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  نر
که در    دهدمیرا نشان    گذاری سرمایه(، نرخ رشد ساالنه یک  IRRداخلی )نرخ بازده     هایتحلیلو معیاری است 

برای این   شدهمحاسبه. نرخ بازده داخلی  گیرد میقرار    مورداستفاده  گذاریسرمایهمالی برای ارزیابی سودآوری  
است )نرخ    آنمالی    تأمینبیشتر از نرخ هزینه    گذاریسرمایهدرصد است. بر این اساس، نرخ رشد پروژه    42پروژه  
. نرخ بازده داخلی  شودمیسودآور تلقی    گذاریسرمایهاست( و    شدهگرفتهدرصد در نظر    20بلندمدت    هایوامبهره  

داخلی    27(  MIRR)  شدهتعدیل بازده  نرخ  محاسبات  در  است.  نرخ    شدهتعدیلدرصد  و  استقراض  باز نرخ 
گرفته   گذاریسرمایه نرخ    شدهتعدیل. در محاسبات نرخ بازده داخلی  شودمیمتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 
نرخ    تأمین و  سرمایهمالی  نظر    گذاریباز  در  داخلی  بازده  نرخ  از  داخلی    شدهگرفتهمتفاوت  بازده  نرخ  است. 
این فرض محاسبه  MIRR)   شدهتعدیل با  نرخی معادل   گذاریسرمایهنقدی مثبت    هایجریانکه    شودمی(  با 

محاسبه    کهدرحالی،  شودمی  گذاریباز سرمایههزینه سرمایه شرکت   با   هایجریانسنتی،    IRRدر  پروژه  نقدی 
معادل خود   سرمایه  IRRنرخی  اساس،  شودمی  گذاریباز  این  بر   .MIRR    سودآوری    تری بینانهواقع محاسبه از 
 . آورد میفراهم   IRRشرکت در مقایسه با 

که ارزش  4.3  گذاریسههرمایهدوره بازگشههت سههرمایه عادی این پروژه   سههال اسههت. دوره بازگشههت سههرمایه متحرک، 
 .سال است  5.52،  کندمیزمانی پول را نیز در محاسبات لحاظ  
 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه : 43جدول 

 شاخص مالی 
  ریال  ونیلیم 470.163 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %42نر

خ بازده داخل      27%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1404 سال 4.30 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1405 سال  5.52 20%در  متحرکه یدوره باز

    : سال صفربرای شودمیمحاسبه  یخالص ارزش فعل 
 شدهبینی پیشصورت سود و زیان  3-7

که این جدول نشههان   شههدهارائهدر جدول زیر    برداریبهرهبرای دوره   شههدهبینیپیشسههود و زیان   اسههت. همچنان 
کلیه    رودمی، انتظار  دهدمی  سودآور باشد  برداریبهرهمورد   هایسالعملیات شرکت در 
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 )میلیون ریال( شدهبینیصورت سود و زیان پیش: 44جدول 

 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریبهره دوره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 2,174,189  1,976,535  1,796,850  1,470,150  1,188,000  درآمد فروش 

 ( 1,877,874)  ( 1,707,158)  ( 1,551,962)  ( 1,269,787)  (1,026,090)  ی متغیرها نهیهزمنهای 
 ( 50,018)  ( 48,061)  ( 45,953)  (44,036)  ( 42,294)  ی ثابتها نهیهزمنهای 

 246,296  221,316  198,935  156,327  119,616  سود خالص قبل از مالیات
 - - - - - مالیات

 246,296  221,316  198,935  156,327  119,616  سود خالص 
 11.33 11.20 11.07 10.63 10.07 % از درآمد فروش

 سرسربهتحلیل نقطه  3-8
که در  سهههرسهههربهنقطه   ثابت سهههاالنه پروژه از محل حاشهههیه فروش   هایهزینهسهههط ،   آن، سهههطحی از فروش اسهههت 

میزان فروش   کهدرصهورتی، سهود شهرکت صهفر اسهت.  سهرسهربه. در نقطه  شهودمیپوشهش داده   آنعملیاتی سهاالنه 
باشههد،   سههرسههربهاز نقطه  میزان فروش بیشههتر    کهدرصههورتیو   دهزیانباشههد، عملیات شههرکت   سههرسههربهکمتر از نقطه  

که جدول زیر نشههان  کل    رودمی، انتظار  دهدمیعملیات سههودآور خواهد بود. همچنان  ،  برداری بهره هایسههالدر 
کثر   کل    26با فروش حدا  .ثابت ساالنه بازیابی شوند  هایهزینهدرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 

 سر هتحلیل نقطه سرب : 45جدول 
 عنوان 

  
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 2,174,189 1,976,535 1,796,850 1,470,150 1,188,000 درآمد فروش
 1,877,874 1,707,158 1,551,962 1,269,787 1,026,090 هزینه مت یر 
 296,315 269,377 244,888 200,363 161,910 حاشیه سود

 14 14 14 14 14 نسبت حاشیه سود )%( 
 50,018 48,061 45,953 44,036 42,294 هزینه ثابت

 - - - - - مالی نیتأمهزینه 
 367,007 352,646 337,176 323,112 310,327 سر ارزش فروش در نقطه سربه

 17 18 19 22 26 سر )%( نسبت سربه
 5.9 5.6 5.3 4.5 3.8 ی ثابت هانهیهزنسبت پوشش 

 شدهبینی پیشترازنامه  3-۹
به   شههودمیمشههاهده   که  همچنانبه شههرح زیر اسههت.    برداریبهرهدر طی دوره سههاخت و    شههدهبینیپیشترازنامه  

 صفر است. هاسالجاری در تمام    هایبدهیتولید،    هایهزینهدلیل فرض پرداخت نقدی  
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 )میلیون ریال(  شدهبینیپیشترازنامه :  46جدول 
 عنوان 

  
 برداریبهره هایسال ساخت هایسال
 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول

 1,261,975 991,172 744,987 521,182 339,986 195,501 195,501 جاری هایدارایی 
 152,735 177,242 202,112 226,981 251,850 276,719 276,719 ثابت )خال (  هایدارایی 

کل   1,414,710 1,168,414 947,098 748,163 591,836 472,220 472,220 هاییداراجمع 
 0 0 0 0 0 0 0 بدهی جاری 

 0 0 0 0 0 0 0 بدهی غیر جاری
 472,220 472,220 472,220 472,220 472,220 472,220 472,220 حقوق صاحبان سهام

 696,194 474,878 275,943 119,616 0 0 0 سود انباشته ابتدای دوره
 246,296 221,316 198,935 156,327 119,616 0 0 ماندهسود باقی

 1,414,710 1,168,414 947,098 748,163 591,836 472,220 472,220 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام
 مالی   هاینسبت  3-10

که مشههاهده   شههدهارائهدر جدول زیر    برداریبهرهمالی در طی دوره   هاینسههبت نسههبت  شههودمیاسههت. همچنان 
کل دوره ROEسهههود خال  به حقوق صهههاحبان سههههام ) دارای رشهههد بوده و از نرخ هزینه سهههرمایه   برداریبهره( در 

 .گیردمیپیشی 
بدهی جاری( محاسههههبه نشههههده اسههههت.    برتقسههههیمبه دلیل صههههفر بودن بدهی جاری، نسههههبت جاری )دارایی جاری 

 نگرانی از بابت ریسک مالی وجود ندارد.  رودمیود بدهی جاری انتظار  ، به دلیل عدم وجهررویبه
کارایی    هایهزینهبه   گذاریسهرمایهسهرمایه و نسهبت   کلبههمچنین، نسهبت فروش  که  را   گذاریسهرمایهپرسهنلی، 

 .شوندمی، مطلوب ارزیابی  دهدمیقرار    موردسنجش
 برداری در مدت بهرههای مالی  نسبت: 47جدول 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت
 52.2% 46.9% 42.1% 33.1% 25.3% نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد(

 17.4% 18.9% 21.0% 20.9% 20.2% نسبت سود خالص به ثروت خالص
 11.3% 11.2% 11.1% 10.6% 10.1% نسبت سود به فروش

 5.0% 4.7% 4.4% 3.8% 3.3% سرمایه کلبهنسبت فروش 
 14.1% 15.0% 16.0% 17.1% 18.3% ی پرسنلی هانهیهزگذاری به نسبت سرمایه 

خ بازده داخلی  3-11  تحلیل حساسیت نر
کرور درآمد فروش،   ثابت و    هایداراییجدول و نمودار زیر حسههاسههیت نرخ بازده داخلی به ت ییر انفرادی در سههه فا

در    ت ییرعهدمحهاضهههههر، بها فرض    گهذاریسهههههرمهایهه. نرخ بهازده داخلی پروژه  دههدمیعملیهاتی را نشههههههان    ههایهزینهه
کرورهای   به ت ییر    IRRدرصهد اسهت. حسهاسهیت   42قبل مشهاهده شهد، برابر    هایبخشو همچنانکه در    یادشهدهفا
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کمتر از حسههاسههیت    هایدارایی کسههب یک نرخ بازده   هایهزینهبه ت ییر   آنثابت  عملیاتی اسههت. همچنین، برای 
  4تا   تقریباً درصههههد امکان افزایش و درآمدهای فروش  5تا   تقریباً عملیاتی    هایهزینهدرصههههدی،   30داخلی حداقل  

کاهش دارد  .درصد امکان 
کرور  یانفراد  رییبه ت   ینرخ بازده داخل  تیحساس: 48جدول   در سه فا

 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 
%20.00 - %77- %48 %80 
%16.00 - %49- %47 %73 
%12.00 - %1- %46 %66 
%8.00 - %18 %45 %59 
%4.00- %31 %43 %51 
%0.00 %42 %42 %42 
%4.00 %52 %41 %33 
%8.00 %61 %40 %22 
%12.00 %69 %40 %7 
%16.00 %77 %39 %22- 
%20.00 %84 %38 %70- 

کرور  یانفراد ریی به ت   ینرخ بازده داخل  تیحساس لی تحل: 5نمودار    در سه فا

 
 ی ریگ نتیجه  3-12

کارخانه و  4.3دوره بازگشهت سهرمایه   خصهوصبهبا توجه به اطالعات این بخش   2.63سهال از زمان شهروع سهاخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصههههادی دارد.    42برابر    IRRکارخانه و   برداریبهرهسههههال بعد از   کهدرصههههد، ایجاد  در    ازآنجا

کارخانه در   شهههودمیشهههنهاد  بدون مشهههکل بود لذا پی  همآنفصهههل اول بازاریابی محصهههول و فروش  که احداو این 
گیرد.  اولویت قرار 


	خلاصه طرح
	فصل1:  مطالعه بازار
	چکیده
	1-1 معرفی محصول یا محصولات
	1-1-1 خواص شیمیایی- فیزیکی دی آمونیوم فسفات

	2-1 معرفی پروژه
	1-2-1 ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پروژه

	3-1 مکانیابی پروژه
	4-1 قیمت مواد اولیه و فروش محصولات طرح
	5-1 بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و پیشبینی آتی آنها (بازار داخلی و خارجی)
	6-1 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف
	7-1 تحلیل نهایی و جمعبندی مطالعات بازار

	فصل2:  مطالعات فنی
	چکیده
	1-2 هدف از اجرای طرح
	2-2 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید
	3-2 مواد اولیه و بستهبندی
	4-2 روش تولید
	5-2 مشخصات دانش فنی تولید
	6-2 کنترل کیفیت
	7-2 تأثیرات طرح بر محیطزیست
	8-2 برآورد کل هزینههای سرمایهگذاری طرح
	1-8-2  زمین
	2-8-2 محوطهسازی و ساختمان
	3-8-2 ماشینآلات و تجهیزات
	4-8-2 تأسیسات
	5-8-2 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
	6-8-2 وسایل نقلیه
	7-8-2 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
	8-8-2 هزینه انرژی
	9-8-2 هزینه تعمیرات و نگهداری
	10-8-2 هزینههای نیروی انسانی
	11-8-2 هزینه مواد اولیه
	12-8-2 هزینه استهلاک
	13-8-2 برآورد سرمایه ثابت
	1-13-8-2 هزینههای قبل از بهرهبرداری
	2-13-8-2 هزینههای سرمایهای

	14-8-2 سرمایه در گردش
	15-8-2 برنامه زمانبندی اجرای پروژه


	فصل3:  مطالعات مالی
	چکیده
	1-3 مفروضات اقتصادی
	2-3 هزینههای سرمایهگذاری
	3-3 هزینههای تولید
	4-3 جریانهای نقدی پیشبینیشده بهمنظور برنامهریزی
	5-3 جریانهای نقدی پیشبینیشده
	6-3 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه
	7-3 صورت سود و زیان پیشبینیشده
	8-3 تحلیل نقطه سربهسر
	9-3 ترازنامه پیشبینیشده
	10-3 نسبتهای مالی
	11-3 تحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی
	12-3 نتیجهگیری




