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:مقدمه 

:صیفی جات و خواص آن 

امروزه . ، محتوي نوعی مواد سلولزي هستند که فیبر نامیده می شوند صیفی جات سبزیجات و 

یجه رسیده اند که مصرف میوه ها و سبزي ها موجب کلیه محققان علوم تغذیه و پزشکی به این نت

بدین ترتیب که مواد فیبري با تسریع حرکت غذا در . کاهش بروز سرطان روده بزرگ می شود

دستگاه گوارش، سرعت تخلیه روده را افزایش می دهند که این امر موجب کاهش تماس مواد 

با فیبرها ترکیب و بدون جذب شدن از همچنین مواد سرطان زا. سرطان زا با دیواره روده می شود

اثر دیگر فیبرها جذب اسیدهاي صفراوي و کاهش عمل باکتري ها بر روي آنها . بدن خارج می شوند

.فیبرها به رشد باکتري هاي مفید روده اي نیز کمک می کنند. است 

بزیجات براي توصیه امسال سازمان بهداشت جهانی براي سالمت تغذیه، قرار دادن یک ظرف پر از س

. هر نفر در وعده غذایی است 

یک مطالعه نشان داد در افرادي که مستعد ابتال به سرطان روده بوده اند مصرف روزانه سیزده گرم 

مصرف فیبر ، . هفته، رشد بدخیم سلول هاي روده کاهش یافته است 8سبوس گندم به مدت 

ن مانع از جذب استروژن اضافی در سلول میزان ابتال به سرطان سینه را در زنان کاسته است چو

.هاي سینه می شود

گرم مواد فیبري را توصیه می کنند که از بهترین منابع 25متخصصان تغذیه ، مصرف روزانه 

فیبري، سبوس گندم، لوبیا قرمز، لوبیا سفید، لوبیا سبز و حبوبات دیگرمثل نخود و عدس، آرد کامل 

. شده از آن، همچنین آلو، سیب ، مرکبات و هویج می باشندگندم و نان ها و شیرینی هاي تهیه
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تحقیقات بسیار نشان داده است، کسانی که سبزیجات زیادي مصرف می کنند با دریافت بیشتر 

فیتوکمیکال ها موادي . موادي به نام فیتوکمیکال ها، مقاومت بیشتري در برابر ابتال به سرطان دارند

ي متنوع سبزي ها می شوند و در بدن تمایل زیادي به جذب مواد هستند که موجب رنگها وعطرها

در بین سبزي ها، خانواده . سرطانزا دارند و مانع تأثیر مخرب آنها بر روي سلول ها می شوند 

از دیگر سبزیهاي مفید این . داراي بیشترین اثر ضد سرطانی است) تره تیزك یا شاهی( چلیپائیان

.اج استخانواده ، کلم، کاهو و اسفن

برخی محققان اعالم کرده اند با مصرف سبزي هاي خانواده چلیپائیان ، خطربروز سرطان سینه و 

.درصد کاهش می یابد40روده بزرگ تا 

تحقیقات نشان داده است که مصرف ترکیبات آنتی اکسیدانی همراه با هم، اثر بیشتري دارند ؛ بدین 

. پس با هر وعده ي غذا یک ظرف .د، خیلی مؤثرترندبا هم مصرف شونEوCترتیب اگر ویتامینهاي

، یک قاشق غذاخوري روغن زیتون به ساالدتان بیفزائید و از سس مایونز Eبراي تأمین ویتامین

ساالد شما باید محتوي سبزي هاي تیره رنگ خصوصاً اسفناج . براي ساالد میل کنید. استفاده نکنید

م بروکلی، گوجه فرنگی، فلفل سبز، فلفل قرمز و لوبیا سبز کافی از کلCباشد و براي تأمین ویتامین

. استفاده کنیدتکمیل این معجون سالمتی ، کمی جوانه گندم نیز به ساالدتان بیفزایید

صیفی جاتی که رنگ زرد دارند موادي بنام بتاکاروتن هستند که در بدن انسان تبدیل به ویتامین 

Aدر صورتی که بعد از آن ها روغن زیتون خورده شود( شده و براي دیده چشم بسیار مفیدند (

یفی جاتی که از رنگ سبز برخوردار هستند داراي موادي بنام کلروفیل و اسید فولیک بوده و ص

.براي خون سازي مفیدند
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مصلحدرجهنوع مزاجصیفی ها

رو پختن با گوش بره، روغن گاوي تازه، سرکه زیره، گلپر، انا2گرم و خشکبادمجان

دانه انار

اب انار ترش سرکه2گرم و ترخربزه

نمک، رازیانه، زنیان، مویز، عسل، زیره، پوست کندن2سرد و ترخیار بوته اي

مصطکی انیسون1گرم و ترخیار چنبر

انار ترش، سرکهگرم و ترطالبی

صمغ عربی، صندل، گالبگرم و خشکفلفل سبز

سل، میخ، زیره، نعناع، نمک، روغن زیتون، فلفل، اب ع2سرد و تراقسام کدو

خردل، آب غوره

آب انار ترش، سرکهمعتدلگرم و ترگرمک

روغن زیتونسرد و ترگوجه فرنگی

پوست هنداونه، عسل ، گلنگبین2سرد و ترهندوانه
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: حکایت  پیدایش هندوانه و خربزه 

ده بود و نگهبانی هم براي آن گذاشته بود تا هرکس که انوشیروان زنجیري جلوي قصرش آویزان کر

یک روز نگهبان زنجیر می بیند . به او ظلم شده بود و یا مشکلی داشت، آن زنجیر را به صدا درآورد

خبر به انوشیروان می برند و انوشیروان دستور می دهد . ماري می آید و دور زنجیر چنبره می زند

اره اش، بنا با تیشه اش، بزاز با قیچی اش، بقال با ترازویش، آهنگر با در شهر جار بکشند که نجار با 

همه آمدند و مار هم آمد و از کنار همه گذشت . کوره اش، نعلبند با چکشش، در میدان جمع شوند

تو به فرمان . اي نجار: انوشیروان رو به نجار کرد و گفت. جلوي نجار ایستاد. تا اینکه به نجار رسید

. اگر این مار آسیبی به تو برساند، اوالد به اوالد، من همه شان را از مال دنیا بی نیاز می کنممار برو، 

نجار قبول کرد و مار به او اشاره کرد که اره . اگر هم رفتی و برگشتی که انعام بزرگی پیش من داري

نقدر مار در اینجا جمع نجار دید آ. مار رفت و نجار به دنبالش، تا اینکه به غاري رسیدند. ات را بردار

مار رفت نزدیک شاه مارها که باالتر از همه نشسته بود و . شده که جاي سوزن انداختن هم نیست

نجار دید شاه مارها از قرار گوزنی را بلعیده، اما شاخ هاي گوزن . دو تا شاخ از دهانش بیرون زده بود

نجار اره اش را برداشت و شاخ هاي . در دهان مار مانده و نزدیک است که شاه مارها را خفه کند

نجار نگاه . موقع برگشتن، شاه مارها به نجار تحفه اي داد. گوزن را اره کرد و شاه مارها را نجات داد

به دربار . دستمال را برداشت و آمد. کرد و دید دو تا دانه عجیب، در دستمال پیچیده شده

انوشیروان، بعد . دانه ها را به انوشیروان دادانوشیروان که رسید، حال و حکایت را تعریف کرد و

این هر چه . پادشاه به سالمت باد: وزیر گفت. وزیر، بعد وکیل به دانه ها نگاه کردند و نشناختند

انوشیروان قبول کرد . اینها را بکاریم تا ببینم چه می شود. باشد، خوردنی نیست، شاید کاشتنی باشد

. مدتی گذشت و دانه ها سبز شدند. و دستور داد دانه ها را کاشتندو دانه ها را به باغبان ها داد
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. باغبان ها خبر به انوشیروان بردند. باغبان ها مراقبتشان کردند تا یکیشان گل داد و به بار نشست

. پادشاه به سالمت باد: انوشیروان با وزیر و وزرا جمع شدند که حاال چه کار کنیم؟ وزیر دوباره درآمد

دستور بدهید خر و بزي بیاورند و هر روز از این میوه به آنها بدهند، اگر . اصال خوردنی نباشدشاید 

خري و بزي آوردند و چند روزي از این میوه به آنها دادند و دیدند هر روز . نمردند که خوردنی است

ش خوب اسمش را گذاشتند خربزه و خودشان هم خوردند و دیدند طعم و مزه ا. پروارتر می شوند

گشتند و یک هندي پیدا کردند که زنده بودن و مردنش فرقی . بعد از آن، دانه دوم بار داد. است

اسم آن را هم . آن را هم دادند او خورد و آب از لب و لوچه اش راه افتاد و باز هم خواست. نمی کرد

.گذاشتند هندوانه
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معرفی محصول-1

: تاریخچه هندوانه

:

فراوانیاستفادةمواردبودهشیرینوپرآبچونومیشودشتکاانسانتوسطدیربازازهندوانه

فراعنهزماندرمصردريسنگهارويبرهندوانهمصرفازشدهیافتآثاراولیناستداشته

راآنمختلفمصارفنحوةوهندوانهقدیممصریانکه نیستمعلوماما.استشدهحجاري

karod)البته.میشودیافتجنوبیآفریقايدروحشیطوربههندوانه.خیریامیشناختند

Desert )اصلیکزارومرکبیابانجنوبیحدتاآفریقا(Pangalo )وحشیواعاننیزآسیادر

هندوانه( whitaker & Daivis)هکهستندپانگالومعتقدروایتبهوداردوجودهندوانه

وتازهمختلفهاينمونهمطالعۀبراساسپانگالوآنچهدیویسوویتیآرامااستهندوستان

انتشارثانویهزکمربلکهنبودههندوانهاولیۀمنبعردهکشفکآسیاییهايهندوانهشدهخشک

+هند(یبکترازهندوانهناموشدهایرانواردهندطریقازگیاهاین.میباشدهندوانهجنس

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Taiwan_2009_Tainan_City_Organic_Farm_Watermelon_FRD_7962.jpg
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درهندوانهچهاگر.میباشدآمدههندازآندانۀیاآمدههندازهکمیوهايمعنايبه)دانه

درامانداشتچندانیرواجشانزدهمقرنتاآنشتکولیشدبردهاروپابهمیالدياولیهقرنهاي

سیاحان.شدشتکبهشروعداشتندمناسبهواییوآبشرایطهکمناطقیدرشانزدهمقرن

شفکپیسیسیمیدرةدرراهندوانهسرخپوستاناندنمودهمشاهدهآمریکااولیهاشفانکو

بصورتدنیاخشکمناطقوگرمسیرينیمه،گرمسیريمناطقسراسردرگیاهاین.میآردند

اشتهکتلخهايمیوهبامحلیآولتیوارهايآفریقامناطقازبرخیدر.میشوداشتکايگسترده

اگوسیآنهابهمیگرددواستفادهآجیلتهیهوهادانهدادنتفوبذرگیريبرايازآنهاآهمیشوند

.میگویند

: انواع هندوانه 
.میپردازیمکه در اینجا به معرفی چند گونهبیش از پنجاه نوع هندوانه وجود دارد 

راهراههاي گردهندوانه*

). سبزتري داردهر چه آفتاب کمتري به آن تابیده باشد پوست(هاي بیضی شکل سفید هندوانه*

هزار تومان قیمت 50این نوع بذر هر یک کیلو از. اندرا از آرژانتین وارد کرده) راهراه(بذر نوع اول 

اما . هندوانه پوست کلفتی دارد و تخم ریزاین نوع. دهدتن محصول می10دارد و در صورت کاشت 

هزار تومان قیمت دارد و در 500مشهور است، کیلویی ايکه به بذر مکه) بیضی شکل(بذر نوع دوم 

هاي بیضی پوست هندوانه. تن محصول به دست خواهد آمد50صورت کاشت هر یک کیلو از آن، 

.درشتی داردشکل، سفید و نازك است و تخم
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هندوانه دیم*

شود، هندوانه شد و امروز خیلی کمتر کاشته میاز هندوانه که در قدیم خیلی کشت مینوع خاصی

ولی این نوع هندوانه نسبت به انواع دیگر، شیرینی و قرمزي چندانی ندارد. است) محبوبی(دیم

کارند؛ یعنی مییشهاالعاده درشت و پرمغز است و آن را فقط به خاطر همان تخمهایش فوقتخم

هایشان را زنند و تخمچوب میکنند، بعد آنها راها را زیر آفتاب خشک میپس از برداشت، هندوانه

.کنندفروشند و گاهی صادر میمیهاکنند و به صورت عمده به خواربارفروشیجدا می

ر است که تخم نوع است؛ نوع اول کمی ریزتکنیم، دوتخمه ژاپنی که از مغازه خریداري می

) تخمه جابونی(در دماوند بوده به » جابان»اي است که چون قبال محل کشتش روستايهندوانه

اي است که بذر آن از ژاپن آمده است اما تخم هندوانهتر تخمه ژاپنی، ازمعروف است و نوع درشت

.نامندها را تخمه ژاپنی میتخمهبه اشتباه هر دو نوع این

)آناناسی(دي زرهندوانه*

.معروف است"هندوانه آناناسی"این هندوانه در ایران بیشتر به نام 

.رسدي اوج خود میشود، اما در تابستان به نقطهزرد در تمام فصول سال یافت می هندوانه

وجود دارد که باعث ایجاد رنگ قرمز در آنها "لیکوپن"ولی رنگدانه اي به نام هاي معمدر هندوانه 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Citrullus_lanatus.jpg
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می شود و خاصیت آنتی اکسیدانی دارد، ولی هندوانه ي آناناسی، فاقد این رنگدانه است و به همین 

فروت نیز میفرنگی و گریپ لیکوپن مسئول ایجاد رنگ قرمز در گوجه . دلیل زرد رنگ می باشد

ي زرد در اثر تغییرات ژنتیکی مختلف در طی زمان، از ي محققان، لیکوپن هندوانه ه گفته ب.باشد

ي قابل توجه این هندوانه غیرمعمول، رنگ زرد روشن متمایل به نور آفتاب آن نکته.بین رفته است

. ارداي شیرین و نیرو بخش دباشد که مزهاز دیگر مشخصات متمایز آن بافت نرم آن می . باشدمی 

.شوندهاي سیاه در ال به الي بافت گوشتی آبدار این میوه دیده میگاهی اوقات هم دانه

هاي زرد چه بیضی شکل و چه گرد، انواع جالب و قابل توجهی هستند که مزه آنها کمی با هندوانه

ه همان اما پوست آن ها شبی. خوریم، متفاوت استي معمول قرمز رنگی که ما می ي هندوانه مزه

.هندوانه هاي قرمز رنگ است

کلیات گیاه شناسی

سـاقه آن خزنـده و پیچـک درد و برگهـاي آن پهـن بـا       گیاهی است یکسـاله ویـک پایـه   :هندوانه

پوست آن .آن رگد یا درازمیوه.کوچک و زردرنگ استگلهاي آن. بریدگیهاي عمیق می باشد 

است سیاه ، تخمه هندوانه بر حسب انواع مختلف آن ممکن. سبز رنگ و داخل آن قرمز می باشد 

قرمز ، سفید و یا زرد باشد

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
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)در صد گرم(رزش غذایی هندوانه ا

در صد گرممواد تشکیل دهنده

گرم92آب

گرم0/5وتئینپر

گرم0/2مواد چربی

گرم6نشاسته

میلی گرم0/7کلسیم

میلی گرم10فسفر

میلی گرم0/5آهن

گرم1سدیم

میلی گرم100پتاسیم

میلی گرم600ویتامین آ

یلی گرمم10.03ویتامین ب 

میلی گرم20/3ویتامین ب 

میلی گرم30/2ویتامین ب 

یلی گرمم8ویتامین ث
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: تاریخچه خربزه 

و عقیده کلی بر این است که منبع اولیه تا به حال گونه وحشی خربزه و طالبی را پیدا نکرده اند

زمان هاي قدیم موجود نیست ، خربزه و طالبی آسیا است و چون شاهدي دال بر کاشت آن در

براي نخستین بار اسم طالبی در اروپا در سال . احتماالً در زمان هاي قدیم کاشت نمی شده است 

به نظر . میالدي به وسیله وایکلیف برده شده که از آن به عنوان میوه خوراکی یاد شده است 1388

ی و خربزه به شکل کنونی کشور ایران متخصصان طبقه بندي گیاهی ناحیه اصلی و منبع اولیه طالب

نظریه دیگر دانشمندان طبقه بندي گیاهی بر این است که . و قفقاز و کشورهاي همسایه ایران است 

نظر هوکر بر این است که گونه و . گونه هاي مختلف در آسیا و آفریقا به طور مجزا پدیدار گشتند 

که در ایران نیز Cucumistrigonusه نام رقم هاي اهلی طالبی و خربزه از یک رقم وحشی ب

این گونه در ایران و هندوستان و از آنجا به ماالیا تا نواحی شمال . موجود است به وجود آمده است 

حال در چه لحظه اي از تاریخ طالبی و خربزه معمولی پدیدار گشته اند معلوم . سترالیا می روید ا

دهد مراکز ثانوي طالبی و خربزه در هندوستان ، ایران ، مطالعه تحقیقات موجود نشان می .نیست 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cantaloupe_and_canary_melon.jpg
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براي نمونه ژن عامل مقاومت به بیماري سفیدك طالبی اکثراً در . جنوب روسیه و چین بوده است 

همچنین مشخصات نخستین این . نمونه هایی که از هندوستان جمع آوري شده دیده شده است 

سیدن یا حالت نرم و حلوا مانند گوشت و برگ هاي گیاهان مانند ترك خوردن طولی میوه وقت ر

.دیده شده است ...... بزرگ روي دمبرگ هاي کلفت و قوي اکثراً در میان نمونه هاي این 

زیرا که چندین شکل مختلف این . دکاندول معتقد بود که مرکز اولیه طالبی و خربزه آفریقاست 

نادین عقیده .گونه مجزا تشخیص داده شده اند گونه ها در آفریقا مشاهده شده است و به عنوان 

دکاندول را تأیید کردکه این رقم هاي وحشی والدین اولیه رقم هاي اهلی کنونی هستند ، زیرا اینها 

درکشورهایی دیده شده اند که فاصله بین آنها بسیار زیاد است ، مانند نواحی جنوب آسیا و مناطق 

.دما باعث به وجود آمدن این رقم ها گشته است در حقیقت اختالف آب و هوا و. حاره 

WWW.AGRON.gari:                                                            منبع -jahad.ir

:انواع خربزه

تاشکندي ، مشهدي عباسی ، گرگاب ، شاه آبادي ، جعفري ، : ارقام کشت شده در ایران عبارتند از 

اشاءاللهی ، گرمساري ، محمد آبادي ، مجیدي ، روستاق ، صابونی ، جعفر آبادي ، خاقانی ، حـاج م

عباس شوري ، سوسکی ، تخم محمد ، بلخی ، زرد ایوانکی ، شفیع آبادي ، شیرازي ، جارجو ، زابلی 

.، آتشین و شهسواري 

کلیات گیاه شناسی

هایش بوته آن کوتاه و ساقه. اش درشت و شیرین و آبدار استکه میوهکدویانگیاهی از تیره : خربزه

Cucumismeloبا نام علمـی  Cucurbitaceaeخربزه گیاهی از خانواده .خوابدروي زمین می

var.inodorusربزه میوه اي شیرین، لذیذ و گواراست که انواع گونـاگونی دارد و بهتـرین   خ.است

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=?%C2%A9?%C2%AFU?U??%C2%A7U?&action=edit&redlink=1
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خربزه از زینت : در بیان خواص خربزه فرموده اند) ص(رسول گرامی اسالم .آن خربزه خراسان است

: همچنـین مـی فرماینـد    . هاي زمین است، آب آن از رحمت الهی، و شـیرینی آن از بهشـت اسـت   

خربـزه، رنـگ   .1.بزه پیش از غذا، بدن را می شوید و بیماري را از بدن ریشه کن می کندخوردن خر

است، از این رو درترمیم و تجدید سلول هاي بدن Aخربزه داراي ویتامین..چهره را روشن می کند

خربزه براي اشخاص مبتال به سل .و سلولز استCوA،Dخربزه سرشار از ویتامین هاينقش دارد

.وي و کم خونی مفید استری

: ارزش غذایی خربزه
Honeydew melon, raw (edible

parts)

Nutritional value per 100 g (3.5 oz)

Energy 150 kJ (36 kcal)

Carbohydrates 9 g

Sugars 8 g

Dietary fiber 1 g

Fat 0.1 g

Protein 0.5 g

http://en.wikipedia.org/wiki/Food_energy
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbohydrate
http://en.wikipedia.org/wiki/Dietary_fiber
http://en.wikipedia.org/wiki/Fat
http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_(nutrient)
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Vitamin C 18 mg (30%)

Sodium 18 mg (1%)

Percentages are relative to US recommendations for adults.
Source: USDA Nutrient database

نام و کد محصول- 1-1
پوست  خربزه  و تعریف نشده وخربزهپوست هندوانه و مرباي،هندوانهص براي مربا کد آیسیک خا

.لذا کد هاي ذیل در نظر گرفته میشود 

15131311:مربا میوه

شماره تعرفه گمرکی- 2-1
لذا موارد ذیل اعالم .شماره تعرفه کمرگی به صورت خاص براي این محصوالت موجود نمیباشد

.میگردد
.میباشد8071100براي هندوانه تازه   گمرکیتعرفهشماره

.میباشد8071900براي خربزه تازه   گمرکیتعرفهشماره

. میباشد20079990:شماره تعرفه کمرگی براي مربا 

شرایط واردات - 1- 3
.می باشد 1346مصوب سال .... قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و 16ورود موکول به رعایت ماده 

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی و یا آرایشی  از از گمرك به هر شـکل و  

کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی یا رعایت مقررات عمومی عالوه بر دارا بودن گواهی بهداشـتی  

وارد کننده نیـز  و قابلیت مصرف از کشور مبدا مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداري است و 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
http://en.wikipedia.org/wiki/Salt
http://en.wikipedia.org/wiki/Reference_Daily_Intake
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
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مکلف است براي تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادیکه براي نگهداري به آنها اضـافه  

.شده به وزارت بهداري تسلیم نماید 

بررسی و ارائه استاندارد ملی-4-1

شماره استانداردموضوعردیف
271ویژگیهاي هندوانه1
3697هندوانه در سردخانهآیین کار نگهداري و ترابري 2
1442ویژگیها و روشهاي آزمون- بذر هندوانه 3
242ویژگیهاي خربزه3
2668ویژگیها و روشهاي آزمون-بذر خربزه 4
8574آیین کار-نگهداري سرد و ترابري سردخانه اي-خربزه-میوه ها 5
٢١٤ژلھ- مارماالد–مربا ٦
٨٨٩٨لوژیویژگیھای میکروبو- مارماالد–مربا ٧

:استاندارد ھای بین المللی
1- castalli – D – wooden for fruit and vegetable products unido,
ID, WG, 369, 13, 22 Nov1938

2- Bushway ,Rodney J. : Analysis of pesticide residues in food by HPLC
: 1988

1- Jonathan Crane, Section 2, TECHNICAL APPENDIX A ,2006- Tropical Fruit
Production in Miami-Dade County: Descriptions, Cultural Practices, and Technical
Inputs.
2- Storey WB (1976) Papaya - Carica papaya (Caricaceae). In: Simmonds NW (ed)
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Evolution of crop plants. Longman, London: pp. 21-24.
3-Fisher JB (1980) The vegetative and reproductive structure of papaya (Carica
papaya). Lyonia 1(4). Lyon Arboretum, Honolulu, HI.
4- Papaya Information: Dept. of Plant Sciences, UC Davis:
http://fruitsandnuts.ucdavis.edu/crops/papaya.shtml

بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت- 5-1
با توجه به اینکه تولید مرباي هندوانه و خربزه و همچنین پوست هندوانه و خربزه در ایران به صورت 

سنتی است لذا قیمت این محصوالت به صورت رسمی موجود نمیباشد و قیمت مواد اولیه اعالم 

.میگردد

آب و هوایی میوه هاي متنوعی در بازار عرضه می شود که این در فصل تابستان به دلیل شرایط 

شکل ظاهري بازار میوه را در این فصل بسیار پررونق می کند، در این میان، هر ساله تنوع در فرم و

شاهد هستیم که با افزایش تقاضا براي مصرف انواع میوه در فصل تابستان، قیمتها نیز باال می رود 

روشی هاي سطح شهر تهران حاکی از آن است که در حال حاضر هر گزارش مهر از خرده ف.

تومان به فروش می رسد که البته هر روز نیز قیمتها با 380تومان، هندوانه 680خربزه کیلوگرم

البته نباید تفاوت قیمت میوه در محله هاي مختلف.تومانی روبرو هستند150تا 100نوسان 

ه در هر میوه فروشی و یا مناطق و محله هاي مختلف متفاوت است فراموش کرد که قیمت انواع میو

تومان 500تا 200به طوریکه افزایش قیمت هر کیلوگرم میوه بسته به محله یا میوه فروشی از 

قیمت طالبی و : ادامه افزودریس اتحادیه فروشندگان  میوه و سبزي درمهاجران.متغیر است

.درصد نسبت به سال قبل ارزان تر است10درصد و گیالس 35تا 30هندوانه 
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با توجه به کشت گلخانه اي هندوانه و وجود این میوه در طول سال قیمت در فصول مختلف به 

فصل گرما، بهاین میوه با توجهتقاضا براي مصرف البته شایان ذکر است که شرح ذیل میباشد

اید در سیاست  قیمت گذاري هاي دولت افزایش مییابد که این مساله ب) شب یلدا(آداب و سنن 

.در نظر گرفته شود

1389-1388قیمت هندوانه در فصول مختلف سال 
)ریال(قیمتکیلوگرم)سال(فصل 

138813000بهار 
1388114000تابستان 
138814400پاییز 

1388110000زمستان 

138914500بهار 

8913000تابستان 

:منبع خبر 
،شبکه خبري صنایع غذایی

: اروپا در خربزه-هندوانهقیمت

وانه و خربزه به صورت برشی فروخته میشودد دراکثر کشو هاي دنیا هن
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)دالر(قیمت نام محصول

170هندوانه پرورشی

220هندوانه

150خربزه

موارد مصرف و کاربرد- 1- 6
موارد مصرف هندوانه

وفالودهومیوهآبتهیه،برايو یا . مصرف میشودخوريتازهبه صورت بزه و خر,هندوانهاز*

.شودمیاستفاده

هندوانه داراي اسید آمینه اي بنام .از هندوانه براي تولید الکل اتیلیک  نیز استفاده میگردد*

ن قند براي که از ای. سیترولین و موادي بنام کاروتن و لیکوپن و نوعی قند بنام انیتول می باشد

.تولید الکل اتلیک استفاده میشود

توانید در تهیه انواع ساالدهاي میوه استفاده کنیداز هندوانه می*

مردم کشور روسیه و برخی . . از هندوانه و  پوست  هندوانه براي تولید ترشی نیز استفاده میگردد

هاي به ترین راهی از متداولکنند و این ترشی یکمناطق کشور خودمان از این میوه ترشی تهیه می

به عالوه کشورهاي اروپایی نیز از پوست خارجی این . آیدمصرف رساندن این میوه به حساب می

. رسانندکنند و آن را به همراه غذایشان به مصرف میمیوه ترشی تهیه می
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.انواع دسر و ژله نیز استفاده میگردداز هندوانه براي تولید *

.محصوالت به عنوان آجیل در ایران وکشوره هاي دیگر به مصرف میرسدهمچنین تخم این *

درصد روغن است که از نظر خواص شیمیایی مانند روغن بادام 30تخم هندوانه داراي حدود 

. می باشد 

:خواص داروئی

تان گرما را برطرف می کند و بهترین میوه تابس. هندوانه از نظر طب قدیم ایران سرد و تر است 

. است 

. هندوانه مدر است و به پائین آوردن فشار خون کمک می کند 

. هندوانه معده را تقویت می کند

. پوست سفید داخل هندوانه براي زخم گلو و دهان بسیار موثر است

. مغز تخمه هندوانه کرم هاي معده و روده را از بین می برد 

. هندوانه براي ورم مثانه مفید است

. بدن را تازه شاداب می کند هندوانه

. هندوانه براي اشخاص گرم مزاج بسیار خوب است

. آب هندوانه مخلوط با سکنجبین عالج کننده یرقان و دفع کننده سنگ کلیه است

. براي خنک کردن بدن در روزهاي گرم تابستان هندوانه را با شکر بخورید 

. ا شیر خشت بخورید براي برطرف کردن تب و اخالط بدن هندوانه را ب

. براي رفع خارش بدن هندوانه را با تمبر هندي بخورید 
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: خربزهدرمانیخواص

.نقش داردترمیم و تجدید سلول هاي بدناست، از این رو درAخربزه داراي ویتامین

سنگ کلیه و مثانه مفید است؛ دراین خربزه با داشتن خاصیت ادرارآور بودن در بیماري هاي

.ي ها باید نمک و فلفل کمتر خورده شودبیمار

.و سلولز استCوA،Dخربزه سرشار از ویتامین هاي

.خربزه به علت دارا بودن خاصیت ملین، براي معالجه یبوست تجویز می شود

مرهم روي سوختگی هاي سطحی پوست بدن بگذارید، آن اگر گوشت خربزه را له کنید و به صورت

.را معالجه خواهد کرد

.تخم خربزه براي سرفه حاد، درد سینه و حلق و تب هاي شدید مفید است

.افزایش شیر در زنان شیرده می شودخربزه باعث

.مغز تخم خربزه ي بو داده طبیعت گرم دارد

.و افزایش دهنده میل جنسی استادرار آور، نرم کنندهمغز تخم خربزه ي بو داده داراي خاصیت

.ال به سل ریوي و کم خونی مفید استخربزه براي اشخاص مبت

را درمان می ) احساس تشنگی دائمی ( خربزه، رنگ چهره را روشن می کند و بیماري استسقاء 

.نماید

.هضم غذا کمک می کند و رودل را برطرف می نمایدخربزه به

.گرم دم کرده ي پوست خشک شده ي خربزه ، سنگ مثانه را دفع می کند8خوردن 

:منبع خبر

rmailto:info@www.roostanews.i

mailto:info@www.roostanews.i
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سی کاالهاي جایگزینربر- 1- 7
ي نمیباشد که مصرف آن به صورت انحصار(و کاربرد هاي آن و خربزهبا توجه به خواص هندوانه*

:اي ذیل را میتوان جایگزین آن کردهمیو همیتوان ) 

برا ي خاصیت شادابی و سرزندگی به جاي هندوانه میتوان از پرتقال استفاده کرد

مصرف میوه هاي زرد، نارنجی و قرمزرنگ از قبیل : کاهش پیشرفت سرطان پروستات براي خاصیت 

ایی از قبیل فلفل دلمه اي قرمز، کدو حلوایی و گوجه فرنگی، هندوانه و مرکبات و نیز سبزي ه

این مطالعات بر روي . درصد کاهش دهد50اسفناج می تواند میزان پیشرفت سرطان پروستات را 

پس از آن بین دو گروه . فرد چینی که به دو گروه بیمار و سالم تقسیم می شدند صورت گرفت404

نتیجه پژوهش ها نشان داد . قایسه هایی صورت گرفتبا توجه به رژیم غذایی و نحوه زندگی آنها م

که میزان پیشرفت بیماري در مردانی که به طور منظم از میوه ها و سبزیجات نامبرده استفاده می 

لیکوپن موجود در رنگدانه هاي قرمز در میوه ها و سبزیجات . درصد کاهش یافته است50کردند تا 

در سلول ها نقش DNAگیري از آسیب مولکول وراثتیآنتی اکسیدان قدرتمندي است که در جلو

سرطان پروستات . این آسیب ها فاکتورهاي اصلی در بروز و پیشرفت سرطان ها هستند. مهمی دارد

شایع ترین نوع سرطان در میان مردان استرالیایی و دومین دلیل اصلی مرگ و میرهاي ناشی از 

.سرطان در میان مبتالیان به این بیماري است

مفید و ترشح هاي مجاري ادراريآب انار شیرین براي بیمار. آور و ملین مزاج استانار شیرین ادرار

سالمندان بهترین دارو براي کند و برايهمچنین آب انار اسهال را برطرف می. کندصفرا را زیاد می

.تقویت کلیه است
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دیگر مانند  مالش نیشکر ،مالس چغندر در خصوص تولید الکل اتیلیک از هندوانه میتوان از مواد*

.استفاده کرد... قند ،خرما و

البته از .استفاده کردمربا در خصوص ترشی و مربا نیز میتوان از میوه هاي دیگر رابراي تولید این *

.نظر خواص دارویی این صیفی جات جایگزینی براي آن پیشنهاد نمیشود

فراوري خاصی در ایران  صورت نگرفته محصولاین بر رويتولید  خربزه ،همچنین در خصوص*

.است که جاي بسی تامل دارد

اهمیت استراتژیک کاال در دنیاي امروز- 8-1
هاي علمی تبدیل یا نگهداري جلوگیري از ضایعات محصوالت کشاورزي با بکارگیري روش

بب رونق صنایع مدت این محصوالت، عالوه بر تعادل قیمت و حمایت از تولیدکننده سطوالنی

هندوانه، خربزه و . شودغذایی محسوب میتبدیلی شده و به نوبه خود گامی در جهت توسعه صنایع

طالبی از جمله محصوالت کشاورزي هستند که به میزان زیاد و با کیفیت عالی در ایران به عمل 

گوناگون از جمله به دالیل %) 30- % 40(همه ساله بخش قابل توجهی از این محصوالت . آیندمی

هاي تبدیل، فرآوري و نگهداري مناسب، عدم رعایت اصول صحیح برداشت، حمل و عدم وجود روش

در نتیجه ارائه راهکارهاي جهت فرآوري و . گرددسازي و نحوه عرضه صنایع مینقل و ذخیره

نظر وري مدنگهداري طوالنی مدت محصوالت مذکور، جهت جلوگیري از ضایعات و افزایش بهره

. باشدمی

فراوري خاصی در ایران  صورت نگرفته محصولبر روي این تولید  خربزه ،همچنین در خصوص

.است که جاي بسی تامل دارد
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:کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده-1- 9

:جهاندرهندوانهموجودوضعیت

میالدي2005سالدرجهاندرهندوانههکتاردرعملکردمتوسطوکلتولیدکشتزیرسطح

سطحباالترینوهکتاردرگرمکیلو28243وتن96455182هکتار3415057برابرترتیببه

درگرمکیلو69000000514705هکتار2000000باترتیببهکشورچینراعملکردوتولید

باشدمیداراهکتار

:ایراندرهندوانهموجودوضعیت

بهمیالدي83سالدردرایرانهندوانههکتاردرعملکردتوسطموکلتولیدکشتزیرسطح

راسطحباالترینوهکتاردرگرمکیلو450248وتن2150000کتار100000برابرترتیب

ترینباالوتن536292باخوزستاناستانتولیدراترینباال17874هکتارباخراساناستان

.باشندمیداراهکتاردرگرمکیلو41726باانتهراستانراسطحواحددرعملکرد

وهیبریداستانداردسوئیتآریمسون.133گريچارلستونازعبارتندایراندررایجارقام

آبیودیمبصورتشورکنقاطثرکادرایراندرهندوانه.استمعروفپانونیایابیبیشوگري

مازندران،گیالن،بندرعباس،خوزستان،اسان،خرجیرفت،گرگان،درآندیمارقاموشدهشتکا

.میشودشتکاآذربایجان

.میشودشتکسبزوارونیشابوردرنیزآجیلیتخمهتولیدمخصوصارقام
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طبق آمار فائو کل سطح زیر کشت این محصول در سال : در جهانخربزهبررسی وضعیت تولید

تن 28321159تن در هکتار و تولید 6/21هکتار با عملکرد متوسط 1308018میالدي ، 2005

است ) از تولید جهان% 5/53(تن 15138000می باشد که باالترین تولید متعلق به کشور چین با 

. می باشد 1/26متوسط عملکرد این کشور .هکتاربه دست می آید 578500که از سطحی معادل 

80000از تولید را در اختیار داشته که از سطحی معادل % 4/4تن حدود 1230000ایران با تولید 

.هکتار به دست می آید 

این گیاه بر اساس .خربزه و طالبی بهترین نتیجه را در آب و هواي گرم و خشک می دهند :اقلیم

ه باعث می شود هواي ابري و بارانی در موقع رسیدن میو. منشأ خود طالب گرما و به ویژه نور است 

دوره رویش این گیاهان طوالنی تر از . که خربزه و طالبی طعم مطبوع و کیفیت الزم را پیدا نکند 

هرچند که طالبی و خربزه در طیف . روز متفاوت است 100تا 80دوره رویش خیار بوده و بین 

ي مواد غذایی آلی وسیعی از انواع خاك ها کشت می شود ولی تنها در خاك هاي حاصلخیز که دارا

براي کاشت خربزه و طالبی بینPhمناسب ترین . و معدنی کافی باشند بهترین نتیجه را می دهند 

در خاك هاي اسیدي رشد آن کاهش یافته و برگ ها به رنگ زرد مایل به سبز . می باشد 7تا 6

.در می آیند 

: بررسی وضعیت تولید در ایران 

، سطح زیر کشت خربزه در ایران 83ن آمارنامه منتشره در سال طبق آخری: سطح زیر کشت

هکتار می باشد که 45553هکتار و بیشترین سطح زیر کشت متعلق به استان خراسان با 79992

سطح کل زیر کشت جهانی طبق آمار فائو در . از سطح کل کشور را شامل می شود % 57حدود 
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از سطح زیر کشت جهان را به خود % 1/6حدود هکتار بوده و ایران 1308018، 2005سال 

. اختصاص داده است 

تن در هکتار و بیشترین عملکرد را استان تهران با 4/15متوسط عملکرد خربزه در ایران : عملکرد

تن و بیشترین عملکرد متعلق 6/21میانگین عملکرد جهانی . تن در هکتار داشته است 32حدود 

تن در 1/26کتار بوده و کشور چین به عنوان مهمترین کشور تولید کننده تن در ه120به کانادا با 

در ایران استان خراسان به عنوان مهترین تولید کننده خربزه در ایران داراي . هکتار عملکرد دارد 

.تن در هکتار می باشد 14عملکرد متوسط 

ید کننده ، خراسان با تن و استان هاي مهم تول1221631تولید خربزه در کشور کل : تولید

% 57استان خراسان . تن می باشند 138709تن و خوزستان با 119078تن ، سمنان با 636459

طبق آخرین آمار منتشره توسط دفتر آمار و خدمات ماشینی در .از تولید کشور را در اختیار دارد 

کشورهاي مقصد محصول به خارج از کشور صادر شده که عمده تن از این 9017، 82سال 

آذربایجان ، آلمان ، افغانستان ، امارات متحده عربی ، اتریش ، سوئد ، عراق ، عربستان سعودي 

دالر بوده است  2207054ریال معادل 174798547798ارزش ریالی صادرات . وکویت می باشند 

.واردات خربزه به کشور نداشته ایم 

ربزه در ایران به صورت سنتی بوده و در برخی مناطق کاشت ، داشت و برداشت خ: مکانیزاسیون

براي زودرس نمودن محصول و افزایش درآمد اقدام به استفاده از پالستیک نموده و بدین ترتیب با 

زیر پالستیک کاشتن خربزه ، تاریخ کشت را یک ماه تا یک ماه و نیم جلو کشیده و محصول را 

.زودرس می نمایند 
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دفتر معاونت امور تولیدات گیاهی- هاد کشاورزيسایت وزارت ج:منبع 

شرایط صادرات-1- 10
وزارتازبهداشتیهايمجوزوکسبگانیبازروزارتموافقتاخذازپسمحصولاینصادرات

.میباشدمیسرپزشکیوآموزشدرمانبهداشت

را بر باشد که اثر قیمت یک مدل اقتصادي میرضه و تَقاضاع: وضعیت عرضه و تقاضا-2

کنندگان و قیمت بر روي مقدار تقاضا از طرف مصرف.کندبررسی میبازار رقابتیروي مقدار در 

در قیمت و مقدار به تعادل اقتصاددر نتیجه .گذاردکنندگان اثر میز طرف عرضهمقدار تولید ا

.شوندمیعرضهو تقاضاسایر عوامل موثر در تعادل اقتصادي نیز در این مدل باعث تغییر .رسدمی

بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید- 1-2

بزه در این طرح به تولید هندوانه و پوست هندوانه و خرو از با توجه به عدم تولید مربا

.میپردازیم 15131311براي کد آیسیک صنعتی این محصول

1385سال 
ظرفیتتعداد واحدنام استانردیف

12000اردبیل1
12000زنجان2
1170قم3
1500لرستان4

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
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1386سال 
ظرفیتتعداد واحدنام استانردیف

12000اردبیل1
12000زنجان2
1170قم3
1500لرستان4
1300ایالم5
1500مازندران6

1387سال 
ظرفیتتعداد واحدنام استانردیف

12000اردبیل1
12000زنجان2
1170قم3
1500لرستان4
1300ایالم5
1500مازندران6

:بررسی ظرفیت واحد هاي جدید- 2-2
به اکنون به صورت سنتی انجام میگرفته است و این طرح  هنوز به تولید این محصول در کشور تا

.صورت صنعتی انجان نشده است لذاآماري نمیتوان ارادئه داد 

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم-2- 3
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مربا ي هندوانه و و پیشنهاد براي تولید در کشورو خربزه با توجه به تولید هندوانه 

موجود این محصوالت مربا و ترشی وارداتونه آمار رسمی در خصوص هیچ گخربزه 

.نیست

ومسآغاز برنامه زبررسی روند مصرف ا- 4-2
با توجه به اینکه این محصوالت جدبد میباشند و در کشور به صورت صنعتی تولید نمیشوند لذا 

..روندي براي مصرف نمی توان ارائه داد

از آغاز برنامه سومبررسی روند صادرات محصول- 5-2
با توجه به پیشنهاد براي تولید این محصوالت ، این محصوالت جدید بوده و آماري براي آن موجود 

.نیست

بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم- 2- 6
نه به مقدار  این محصوالت در ایران به صورت سنتی تولید میشود و با توجه به تولید ساالنه   هندوا

پیشنهاد میشود تولید مربا و ترشی تن1221631خربزه به میزان  وهکتاردرگرمکیلو450248

عالوه بر جلب بازارهاي داخلی خواستگاه بازارهاي خارجی نیز به صورت صنعتی این محصوالت

. خواهد بود

بررسی اجمالی تکنولوژي- 3
در و ترشی پوست هندوانه و خربزهوانه و خربزههندپوستبا توجه به عدم تولید مرباي

.این طرح به تولید صنعتی این محصول میپردازیم 

تهیه مربا 
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مواد اولیه

ـ میوه و سبزي1

روش صنعتی میوه یا سبزي مورد استفاده باید به درجه رسیدگی نسبی رسیده در تولید مربا به

زیرا در صورت . اشد ولی کامال رسیده نباشندطعم و رنگ آنها کامال ظاهر شده بباشد و عطر و

هاي پکتولیتیک هیدرولیز شده و قدرت زیاد پکتین موجود در بافت میوه توسط آنزیمرسیدگی

.آیدژل پایین میتشکیل

بافت مقاوم و نسبتا سختی داشته همچنین میوه و سبزي مورد استفاده در تهیه مرباي صنعتی باید

PHداراي ماده خشک محلول باال وخت متالشی نشود و دیگر اینکهباشد تا در حین فرآیند پ

.پایین باشد

مواد قنديـ2

در فرآیند پخت. کننده مورد استفاده در مرباسازي ساکارز یا قند معمولی استشیرینترینعمده

ول محصبا توجه به ایکه غلظت مواد قندي در. شودتبدیل میمقداري از ساکارز به قند اینورت 

احتمال نهایی باال است بنابراین چنانچه تمامی مواد قندي مصرفی به صورت ساکارز باشد،

.داشتکریستالیزاسیون ساکارز و یا به اصطالح شکرك زدن مربا وجود خواهد

شکرك زدن بنابراین به علت حاللیت باالي مخلوط ساکارز و قند انورت، براي ممانعت از

.کنندمیدرولیز کرده و به قند اینورت تبدیلمقداري از قند را هیمربا،

25دکستروز باالتر از اما باید توجه داشت که هیدرولیز بیش از حد ساکارز به علت افزایش غلظت

شود و ممکن تشکیل شده میهاي دکستروز کرده و موجب سست شدن ژلدرصد، ایجاد کریستال

.دربیایداست ژل به صورت توده چسبناکی مشابه عسل
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.شودمیدرصد پیشنهاد25ـ35بنابراین میزان بهینه قند اینورت در محصول نهایی 

حداکثر . استفاده شودنیز در تهیه مربا)گلوکز مایع(عالوه بر ساکارز ممکن است از شربت گلوکز 

استفاده از گلوکز مایع . باشددرصد کل مقدار قند الزم25میزان استفاده از گلوکز باید حدود 

.غیرکشدار در مربا استجب ممانعت از کریستالیزاسیون و ایجاد بافت کوتاه ومو

پکتینـ3

مربا بستگی به نوع محصول، درجه رسیدگی آن و سطح مقدار و نوع پکتین مورد استفاده در تهیه

.برداشت داردهاي پکتولیتیک بعد ازفعالیت آنزیم

مرکبات و آلو، اما سایر الیی هستند همانند سیب،ها داراي میزان پکتین نسبتا بابرخی از میوه

پایینی برخودارند بنابراین افزودن فرنگی، تمشک و گیالس از محتواي پکتینها مانند توتمیوه

معموال پکتین را ابتدا . محصوالت ضروري استپکتین در تهیه مربا براي تشکیل ژل مناسب از این

.کنندمرحله پخت اضافه میدر آب حل کرده سپس به محصول در اواخر

ـ اسید4

هاي ساکارز و جلوگیري از فعالیت میکروارگانیسموجود محیط اسیدي براي تشکیل ژل، انورسیون

افزودن اسید در تهیه مربا و محصوالت مشابه آن ضروري .در مربا ضروري است) هاباکتري(مضر 

اسیدیته . کندم را در محصول ایجاد میصورت طبیعی اسیدیته الزها بهنیست چون بسیاري از میوه

هایی که قادر به در مورد میوه. است5/3ـ 5/4میان PHدرصد یا5/0ـ 1اپتیمم در مربا حدود 

الزم نیستند مانند هویج از مواد اسیدي مانند اسیدسیتریک یا آبلیمو و یا اسیدتامین اسیدیته

.شودتارتاریک استفاده می
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هاي مجازدیگر افزودنیـ5

به هنگام (دهنده مانند گالب و یا اسانس، مواد نگهدارنده مجاز نظیر مواد طعماز انواع مواد افزودنی

.شودمواد رنگی مجاز و غیره استفاده می) بودن غلظت قند مورد استفادهپایین

ود متفاوتکنندگان و استانداردهاي موجتهیه مربا بسته به نوع فراورده، سلیقه مصرففرموالسیون

:است ولی اصول کلی فرموالسیون تهیه آن به شرح زیر است

ـ مقدار میوه1

درصد محصول نهایی است، طبق استاندارد حداقل50میوه یا سبزي مورد استفاده معموال مقدار

.درصد است45مقدار آن 

ـ شکر2

.استمعموال میزان شکر مصرفی برابر وزن میوه

ـ پکتین3

این ماده به مقدار الزم مورد با توجه به نوع میوه و پکتین موجود در آن. تحدود یک درصد اس

.گیرداستفاده قرار می

اسید- 4

با توجه به نوع میوه، افزودن اسید . نهایی باید حداکثر یک درصد باشداسیدیته محصول

(PH =5/3(تا رسیدن به اسیدیته الزم ) شودجوهرلیمو معموال استفاده میاسیدسیتریک یا(

.گیردمیصورت
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آب

اما میزان افزودن . باشددرصد65طبق استاندارد درصد ماده خشک محلول محصول نهایی حداقل 

.باشدتواند اختیاريآب با توجه به نوع محصول و زمان پخت آن می

: روش تولید مربا 

سازي میوه یا سبزيآماده- 1

گیري، خرد گیري، هستهوشو، پوستنگ، شستعملیات مختلف از قبیل سورتیاین مرحله شامل

)براي ترد شدن محصول (و براي پوست هندوانه و خربزه قرار دادن در آب آهک کردن، خالل کردن

.شودمیهاي مختلف دستی و مکانیکی انجامو غیره است که با توجه به نوع محصول به روش

تهیه شربت- 2

میوه یا سبزي اضافه کرد ولی بهتر است گ پخت حاويتوان شکر را مستقیما به داخل دیاگرچه می

هاي از صاف کردن شربت به وسیله صافیکه در مخزن دیگري شکر را در آب جوش حل کرده پس

.اي آن را به دیگ پخت اضافه کردپارچه

کنند و بعدکنند و به محصول در دیگ پخت اضافه میبعضی موارد نصف شکر را در آب حل میدر

.برسد(غلظت مناسب(کنند تا محصول به بریکس نهایی پخت بقیه شکر را اضافه میاز اتمام

پخت- 3

.و دیگري پخت تحت خألهاي روبازگیرد، یکی پخت در دیگاین عملیات به دو روش صورت می

رسد گراد میدرجه سانتی100ـ105در فشار اتمسفر دماي محصول به حدوددر فرآیند پخت روباز

.شودیجاد طعم و رنگ مخصوص میو باعث ا
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640الی 540گراد و خأل درجه سانتی50ـ 60فرآیند تحت خأل عمل جوشاندن در دماي در

طعم کمتر در این روش میزان کاراملیزاسیون کاهش یافته، تغییر. گیردمتر جیوه انجام میمیلی

تغییر رنگ که نسبت بههاییخصوص در میوهشود و از سوي دیگر رنگ محصول بهمحسوس می

.شودحساس هستند بهتر حفظ می

براي این کار از . شودیک فرآیند سنتی محسوب می)در فشار اتمسفري(هاي روباز پخت در دیگ

شود که دوجداره بوده و بین دو جدار آنها بخار استفاده میهاي روباز از جنس استیل ضدزنگدیگ

کننده یا در مرحله خنک کردن محصول آب سرد جریان معنوان محیط گریا آب داغ به عنوان به

.دارد

عدد مورد استفاده8الی 4کیلوگرم است و به تعداد 75ـ 100ها حدود ظرفیت این دیگمعموال

از چسبیدن از سوي دیگر براي ممانعت. شودبنابراین امکان تولید مداوم فراهم می. گیرندقرار می

داخل آنها استفاده دور در دقیقه در16ـ25آن از همزن با دور محصول به جدار دیگ و سوختن 

.شودمی

است که در باالي هر دیگ یک هود براي خارج ساختن بخارهاي تولیدشده طی فرآیند پخت بهتر

.هواکش نصب شود

یا فشار تواند به صورت دستی با به وسیله نیروي وزن، پمپمیبارگیري مواد اولیه به داخل دیگ

بعد از بارگیري، شیر بخار باز شده و محصول را تا پخت آن . اولیه انجام بگیردوا از مخزن اختالطه

نقطه پایان عمل با کنترل بریکس به . جوشانندبه میزان ماده خشک محلول نهایی میو رسیدن

)رادگسانتیدرجه106الی 104(گیري نقطه جوش یا اندازه) درصد65حداقل (رفراکتومتر وسیله
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توجه به فشار گیري نقطه جوش باید بادر تشخیص نقطه پایان توسط اندازه. شودمشخص می

الکتریکی به نقطهبراي کنترل دقیق دما ترمومتدهاي. اتمسفر نقطه جوش نهایی را تصحیح کرد

رسیدن به دماي موردنظر توان آن را طوري تنظیم کرد که لحظهشود و میمرکزي دیگ وصل می

در نهایت . نقطه پایان را تشخیص دادتوانالبته با ارزیابی حسی و تجربی هم می. ا اعالم کنندر

گذاري و افزوده و مراحل بعدي پر کردن، درپوشهاي مجاز مورد نظر رااسید، پکتین، آروما و رنگ

.گیردبندي انجام میبسته

هاي پخت در روش غیرمداوم دیگ. گیردهاي غیرمداوم و مداوم صورت میخأل به روشپخت تحت

به هااین دیگ. شوندبه کار برده میبچکیلوگرم محصول در هر 500ـ 2000خأل با ظرفیت تحت

داخل شوند و مجهز به همزن لنگري درشکل اواپراتورهایی از جنس استیل ضدزنگ ساخته می

یک ظارت و گاهیبرداري، دریچه ورودي، شیشه ندیگ، ژاکت بخار، پمپ خأل، شیر نمونه

.رفراکتومتر هستند

دهی و همزن تهیه سیستم حرارتدر این روش ابتدا مخلوط اولیه در یک دیگ دوجداره مجهز به

.شودمی

گراد گرم شده، سپس توسط خأل به درجه سانتی60مخلوط میوه و شربت در این دیگ تا دماي 

شود که خل اواپراتور طوري تنظیم میفشار هوا در دامیزان. شودهاي پخت کشیده میداخل دیگ

این عمل تا رسیدن به بریکس نهایی حدود . گراد بجوشدسانتیدرجه50ـ 60محصول در دماي 

در این روش افزودن اسید و آروما و پکتین در اواخر مرحله پخت . یابدمیگراد ادامهدرجه سانتی65

آید ن مشکالتی در فرآیند به وجود میتا از تشکیل ژل زودهنگام که متعاقب آگیردصورت می

.شودپیشگیري
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درجه 90حدود شود تا دماي محصول بهشکنند و اجازه داده میبعد از این مرحله خأل را می

محصول و تشکیل ژل سازياین کار به منظور حصول اطمینان از سالم. گراد افزایش یابدسانتی

.گیردپکتین انجام می

.شودنیروي وزن انجام میپمپ، فشار هوا یاتخلیه دیگ به وسیله

در . خأل به صورت مداوم هستندو سیستم آلفاالول دو روش عمده تهیه مربا تحتAPVسیستم

این سیستم به علت . شوداستفاده میاي جهت تغلیظ محصولاز یک اواپراتور صفحهAPVسیستم

.شودیا سبزي یا سبزي ریز محدود میقطعات آوري مرباهاي حاويفاصله کم بین صفحات به عمل

برد و قادر است قطعات درشت محصول تراش بهره میسیستم آلفاالول از یک مبدل حرارتی سطح

.را نیز فرآیند کند

شوند و بعد به صورت مداوم به مواد اولیه ابتدا در مخازن اختالط اولیه مخلوط میAPVدر سیستم

ماده اولیه آنجایی که زمان فرآیند در اواپراتور کوتاه است اگراز. شونداواپراتور تغذیه میداخل

تانک تعبیه باشد الزم است که بعد از مخزن اختالط یک گرمکن مقدماتی و فالشSo2داراي

وارد اواپراتور سپس محصول. شودموجود خارج میSo2با حرارت دادن محصول در گرمکن. شود

توده محصول از میان صفحات م صعودي یا نزولی است که در آناین اواپراتور از نوع فیل. شودمی

نظر جوش افزایش دماي آن تا نقطه کند وشده عبور میاستیل ضد زنگ که به وسیله بخار گرم

.یابدمی

خأل یا سپراتور شده، در آنجا در اثر خأل موجود بخار از سپس مخلوط مایع و بخار حاصل وارد برج

.شودشده توسط پمپ از زیر محفظه بیرون کشیده میتغلیظراوردهف. شودمحصول جدا می

سیستم آلفاالول بر اساس . مرباهاي حاوي قطعات بسیار ریز مناسب استاین سیستم براي تهیه
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ابتدا مواد اولیه در مخازن اختالط . مبدل حرارتی سطح تراش عمودي استوار استاستفاده از یک

شوند که در واقع نوعی دهی تغذیه میداخل سیستم حرارتشوند، سپس بهمخلوط میتهیه و

.کندحرارتی سطح تراش است که در فشار پایین کار میمبدل

بخارهاي حاصل، در سپراتور . شودو سپس وارد سپراتور میشودمحصول تا نقطه جوش گرم می

مثبت به سیستم جاییشوند و محصول توسط یک پمپ با جابهمیتوسط خأل به کندانسور کشیده

باید بریکس محصول به طور مداوم کنترل شود و ) فرآیند مداوم(روش در این. شودپرکن منتقل می

کنترل اتوماتیک بریکس مجهز به سیستم کنترل تغذیه اتوماتیک اوپراتوري بهتر است از یک واحد

.شوداستفاده

گذاريپر کردن و درپوش- 4

هاي پرکنی یکسان است و با استفاده از ماشینهاروشگذاري براي تمامپر کردن و درپوش

.گیردمیپیستونی گردان و یا به صورت دستی انجام

ثابتی به دستگاه پرکن ها با سرعتاین شیشه. شوداي استفاده میبندي از ظروف شیشهبراي بسته

. شوندمیگردش دوباره پر سیلندرهاي پرکن طی هر بار. شونددر آنجا پر میوارد شده، 

.گیرددربندي خأل ـ بخار انجام میهايگذاري و دربندي به صورت دستی یا توسط دستگاهدرپوش

کنترل این شرایط براي . گراد باشددرجه سانتی85ـ 95دماي محصول در موقع پر کردن باید بین 

رات وزن فراورده توزیع میوه در مربا، به حداقل رسانیدن تغییحصول اطمینان از شرایط بهینه براي

.و به دست آوردن یک محصول استریل ضروري استناشی از تغییرات دانسیته

.درصد باشد70باید مقدار ماده خشک قابل حل آن حداقل براي پایداري مربا از لحاظ میکروبی
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کمتر است براي نگهداري محصول باید از فرآیند پاستوریزاسیون استفادهدر مرباهایی که این مقدار

.کرد

کمتر باشد عمل) گراددرجه سانتی85(درجه فارنهایت 185دماي پرکنی نیز از اگر

استفاده درجه فارنهایت195براي پاستوریزاسیون مربا از دماي . پاستوریزاسیون ضروري است

.درجه فارنهایت برسد185شود به طوري که دماي مرکز بسته باید به می

خنک کردن- 5

طوري که از کنند بههاي آب عبور میهاي حاوي مربا از زیر دوششهبراي خنک شدن، شی

آمدن شوك حرارتی و شود تا از واردگراد استفاده میدرجه سانتی60هاي اولیه با دماي افشان

گراد انجام درجه سانتی20اي دیگر خنک کردن با آب در مرحله. ها اجتناب شودشکستن شیشه

.گیردمی

براي حذف رطوبت از میان جریان هواي گرم س از بیرون آمدن از دستگاه سردکنهاي مربا پشیشه

گذاري و شیرینک مراحل زنی و کارتنبرچسب. شوندمیعبور کرده وارد ایستگاه بازرسی چشمی

.هستندواپسین مرباسازي در کارخانه

ه صورت پرورشی و البته پیشنهاد میشود که میتوان در بخش کشاورزي به تولید این محصوالت ب*

:با اشکال مختلف نیز پرداخت 

ها براي تسریع درصادرات و سال پیش ژاپنی20حدود 

بسته بندي راحت هندوانه شروع به اصالح ژنتیکی این 

محصول کردند با ایجاد تغیرات هرمونی ، اول هندوانه هاي 

چهار گوش پرورش دادند و بعد هندوانه هاي سفید، زرد و 

یکسال ونیم پیش هم یک گروه . بدون تخمنارنجی؛ ان هم

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Square_watermelon.jpg
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از جوانان فارغ التحصیل کشاورزي ، باغبانی و زراعت کشورمان همین کار را اغاز کردند و با استفاده 

از روش هاي تست هورمونی و اصالح ؤژنتیک ،هندوانه هایی با رنگ هاي متفاوت وبه شکل چهار 

.شگاهی بودگوش تولید کردند؛ اما فقط در حد یک کار ازمای

متعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي مرسو-4
. تهیه مربا، مارماالد و ژله از دیرباز به عنوان نوعی روش نگهداري محصوالت میوه مرسوم بوده اسـت 

اي است که از میوه کامل سالم یا از قطعات میوه طی فرآیند پخت بـا افـزودن مقـداري    مربا فراورده

.اساس تهیه مربا تشکیل ژل پکتین است. آیدآب و قند به دست می

کیلـو شـکر مصـرف    3تا 5/2در روش سنتی به طور معمول براي هر سه کیلو میوه موردنظر تقریبا 

لیمـو و  هایی مثل وانیل، گـالب، آب دهندهشود و بنا به سلیقه و به تناسب میوه موردنظر، از طعممی

.ر براي بدن مضر میباشدکه این میزان مصرف شکشوددانه هل استفاده می

.و با توجه به جدید بودن محصول اطالعاتی در خصوص نقاط ضعف و قوت آن دردست نیست
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:بخش مالی طرح - 5

:محصول تولیدي 

واحد ظرفیت تولید نام محصول ردیف
تن 1000 مرباي خربزه و پوست خربزه 1

تن 1000 مرباي هندوانه و پوست هندوانه 2

تن2000

زمین               - 2

توضیحات )میلیون ریال(قیمت کل قیمت 
واحد )متر مربع(مساحت 

منطقه مجاز صنعتی–مشهد  600 200,000 3000
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محوطه سازي-3

قیمت 
واحد

مقدا ر کار شرح کار
متر مربع

72 30,000 2,400 خاکبرداري و تسطیح
104 400,000 260 حصار کشی
150 250,000 600 آسفالت و پیاده رو سازي
12 20,000 600 ایجاد فضاي سبزو روشنائی

338 جمع کل

ساختمان سازي-4

کل هزینه
قیمت واحد

مشخصات
مساحت

نوع ساختمان شرح
فنی

(میلیون ریال) متر مربع

3,000 3,000,000 1000 اسکلت فلزي سالن تولید
625 2,500,000 250 اسکلت فلزي )مواد اولیه(انبار 
625 2,500,000 250 اسکلت فلزي )مواد محصول(انبار 
350 3,500,000 100 اسکلت فلزي اداري

150 3,000,000 50 اسکلت فلزي نگهبانی
150 3,000,000 50 ياسکلت فلز آزمایشگاه
300 3,000,000 100 اسکلت فلزي سرویس بهداشتی و نمازخانه آشپزخانه

5200 1800 جمع کل
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:ماشین آالت و تجهیزات- 5

)ر.م(قیمت کل  قیمت واحد 
)ر.م( شرکت سازنده تعداد تجهیزات/ نام ماشین آالت  ردیف

120 60 داخلی 2 میکسر 1

40 20 داخلی 2 لتر صافیفی 2

160 80 داخلی 2 دربند 3

180 90 داخلی 2 لیبل زن 4

90 45 داخلی 2 شیشه شور اتوماتیک 5

240 60 داخلی 4 )دوجداره اگزالمت(دستگاه پخت مربا  6

240 40 داخلی 6 نقاله شش متري با پایه متحرك 7

1,200 600 داخلی 2 اواپراتور تغلیظ کننده 8

200 200 داخلی 1 لینگ تاور آب گردانکو 9

100 100 داخلی 1 خالل کن و پوست گیر 10

120 60 داخلی 2 خشک کن شیشه 11

160 80 داخلی 2 دستگاه شیرینگ پک اتوماتیک 12

143 60 داخلی نصب و راه اندازي 13

2993 جمع کل 
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هزینه هاي متفرقه و پیش بینی نشده- 6
)میلیون ریال(مبلغ  در نظر گرفته شده از کل هزینه ریالی پابت طرح درصد 

682 درصد هزینه هاي ثابت5

تاسیسات عمومی و تجهیزات با مشخصات فنی آنها- 7
میلیون (قیمت 

)ریال سایر هزینه ها هزینه انشعاب میزان انشعاب عنوان
210 70 140 کیلو وات100کنتور  برق رسانی
226 100 126 اینچ1/2کنتور  آب رسانی
194 150 44 کنتور گاز و لوله کشی مربوطه سوخت رسانی
50 50 0 کولر و بخاري و سیستم ایمنی وسائل سرمایش و ایمنی

680 جمع کل
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وسائل حمل و نقل و خارج از کارخانه-8

قیمت کل قیمت واحد تعداد مشخصات فنی کشور سازنده شرح وسائل ردیف

350 350 1 تن3 ایران لیفتراك برقی 1

350 جمع کل
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:برآورد هزینه ثابت-9

سرمایه ايهزینه هاي

)میلیون ریال(مبلغ  شماره یادداشت شرح

750 زمین

338 محوطه سازي

5,200 ساختمان سازي

2,993 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی

680 تاسیسات

680 وسائل حمل و نقل

88 )درصد هزینه هاي ساختمان اداري30الی 20(وسائل دفتري

1,073 )در صد اقالم باال10(پیش بینی نشده

11,801 جمع

هزینه هاي قبل از بهره برداري- 10
472 )سرمایه ايهزینه هاي %4(هزینه هاي تهیه طرح ،مشاوره ،اخذ مجوز ،حق قرارداد بانکی 

21 )درصد کل حقوق ساالنه2(هزینه آموزش پرسنل 

1,352 )روز هزینه هاي آب ،برق ،سوخت ،مواد اولیه ،حقوق و دستمزد15(هزینه هاي راه اندازي و تولید آزمایشی 

1,846 جمع کل

13647 =از بهره برداريهزینه هاي قبل +هزینه هاي سرمایه اي:سرمایه ثابت
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هزینه هاي آب،برق،و سوخت مصرفیبرآورد- 12

هزینه کل هزینه 
واحد

مصرف 
ساالنه

سایر 
مصارف فرآیندتولید واحد شرح

7.7 1,970 3,900 5 8 متر مکعب آب مصرفی
120 500 240,000 200 600 کیلو وات بر ساعت برق مصرفی
0 220 0 0 0 لیتر مازوت

سوخت 
21.6 160 135,000 450 0 متر مکعب گاز

0 1,000 0 0 0 لیتر بنزین
0 165 0 0 0 لیتر گازوئیل

149 جمع کل

در گردشهیسرما-11
)براي هر کدام از محصوالت:(مواد اولیه و بسته بندي مورد نیاز داخلی 

)میلیون ریال(هزینه کل  هزینه 
)ر.م(واحد واحد مصرف ساالنه نام مواد

ردیف

1200 1 تن 1200 هندوانه 1
2400 2 تن 1200 خربزه 2
10000 5 تن 2000 شکر 3
11000 5.5 تن 2000 شیشه بسته بندي 4
300 300 لیبل و سایر مواد 5
600 0.002 عدد 300000 کارتن بسته بندي 6
150 6 تن 25 اسید سیتریک 7
75 15 تن 5 پکتین 8
100 100 به مقدار الزم افزودنیهاي مجاز 9

25825 جمع کل مواد اولیه
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برآورد هزینه تعمیر و نگهداري- 13
.)میلیون ریال(هزینه تعمیرات سالیانه  درصد ارزش دارائی  شرح

7 2 338 محوطه سازي 1
104 2 5,200 ساختمان 2
120 4 2,993 شگاهیماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمای 3
68 10 680 تاسیسات 4
18 5 350 وسائل حمل و نقل 5

316 جمع کل

نیروي انسانی مورد نیاز- 14

جمع حقوق حقوق سالیانه حقوق ماهیانه تعداد تحصیالت نیروي مورد نیاز

ردیف

63 63,000,000 3,500,000 1 لیسانس حسابدار 1
594 59,400,000 3,300,000 10 دیپلم کار گر ساده 2

0 59,400,000 3,300,000 0 فوق دیپلم کارگر فنی 3
72 72,000,000 4,000,000 1 لیسانس سرپرست تولید 4
0 59,400,000 3,300,000 0 دیپلم راننده 5

72 72,000,000 4,000,000 1 لیسانس مهندس فنی 6
63 63,000,000 3,500,000 1 فوق دیپلم تکنیسین 7
119 59,400,000 3,300,000 2 لیسانس امور اداري 8
90 90,000,000 5,000,000 1 لیسانس مدیر عامل 9

17
1073 جمع حقوق تولید
1073 17 جمع کل

)درصد حق بیمه سهم کارفرما20ماه حقوق و یکماه مرخصی و یکماه پاداش و 12(ماهانه محاسبه می گردد18حقوق ساالنه 
سرمایه در گردش طرح و سرمایه کل و نحوه تامین منابع مالی -15

)میلیون ریال(مبلغ  میزان و شرح هزینه جزء سرمایه در گردش ردیف
0 روز قیمت مواد اولیه15 مواد اولیه خارجی 1

1291 روز قیمت مواد اولیه15 مواد اولیه داخلی 2
2583 روز مواد اولیه30 لوازم یدکی 3

107 روز هزینه دستمزد30 حقوق و دستمزد 4
32 روز هزینه تعمیر و نگهداري ساالنه30 تعمیر و نگهداري 5
501 روز هزینه هاي تولید5 کاالهاي در جریان ساخت 6
861 روز قیمت کل مواد اولیه10 مطالبات تجاري 7
3006 روز هزینه هاي تولید30 )فروش نسیه(حسابهاي دریافتی 8

8,381 کلجمع
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هزینه استهالك- 16

)میلیون ریال(هزینه استهالك سالیانه درصد )هزارریال(ارزش دارائی شرح

28.73 8.5 338 محوطه سازي
442 8.5 5200 ساختمان سازي

299.25 10 2,993 ماشین آالت و تجهیزات 

81.6 12 680 تاسیسات

70 20 350 وسائل حمل و نقل
17.5 20 87.5 يوسائل دفتر

214.56 20 1072.8 پیش بینی نشده
1153 جمع کل

هزینه هاي تولید سالیانه-17

)میلیون ریال(مبلغ  یادداشت شرح

25,825 مواد اولیه
729 هزینه حقوق و دستمزد
149 هزینه انرژي مصرفی
316 هزینه تعمیر و نگهداري

1,351 ر اقالم باالد5هزینه پیش بینی نشده 
284 هزینه اداري و فروش

0 هزینه تسهیالت مالی
27 هزارم سرمایه کل2هزینه بیمه کارخانه 

1,153 هزینه استهالك
231 در صد استهالك ساالنه20 هزینه استهالك قبل از بهره برداري

30065 جمع کل
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ریال15032400= جمع هزینه هاي تولید / میزان تولید سالیانه = قیمت تمام شده -18

)راندمان% 100(محاسبه نقطه سربه سر -19
هزینه کل هزینه ثابت هزینه متغیر شرح هزینه

میلیون ریال درصد مبلغ درصد مبلغ

25825 0 0 100 25825 مواد اولیه

729 65 474 35 255 هزینه حقوق و دستمزد

149 20 30 80 119 انرژي مصرفیهزینه 

316 20 63 80 253 هزینه تعمیر و نگهداري

1351 15 203 85 1148 هزینه پیش بینی نشده

284 0 0 100 284 هزینه اداري و فروش

0 100 0 0 0 هزینه تسهیالت مالی

27 100 27 0 0 هزینه بیمه کارخانه

1153 100 1153 0 0 هزینه استهالك

231 100 231 0 0 ل از بهره بردارياستهالك قب

30065 2180 27884 جمع هزینه هاي تولید

33071 )میلیون ریال(فروش کل معادل 
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در صد نقطه سر به سر : هزینه ثابت / (( هزینه متغیر(-)کل فروش )): : 2180 / 5187 = 42

سود و زیان ویژه  : فروش کل - جمع هزینه هاي تولیدي : 33071 - 30065 = 3,006

ارزش افزوده ناخالص : فروش کل -
انرژي +مواد اولیه(

+مصرفی : 33071 - 26290 = 6,781

)تعمیر و نگهداري 

ارزش افزوده خالص :
ارزش افزوده 

ناخالص - +استهالك( : 6781 - 1384 = 5,397

استهالك قبل از بهره 
)برداري

ش افزوده نسبت ارز
ناخالص  :

ارزش افزوده 
ناخالص / فروش کل : 6781 / 33071 = 21

به فروش
نسبت ارزش افزوده 

به فروشخالص  :
ارزش افزوده 

خالص / فروش کل : 5397 / 33071 = 16

نسبت ارزش افزوده 
به  :

ارزش افزوده 
ناخالص / سر مایه گذاري کل : 6781 / 22028 = 31

سرمایه گذاري کل
سر مایه ثابت سرانه : سرمایه ثابت / تعداد پرسنل : 13647 / 17 = 803

کل سر مایه سرانه :
کل سر مایه 

گذاري / تعداد پرسنل : 22028 / 17 = 1,296

نرخ بازدهی سرمایه :
هزینه 

تسهیالت 
+مالی

/ کل سر مایه گذاري : 3006 / 22028 = 14

سود و زیان 
ویژه

دوره برگشت سر مایه :
کل سر مایه 

گذاري /
استهالك قبل از بهره 

+برداري : 22028 / 4390 = 5

هزینه تسهیالت +استهالك
سود+مالی
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انی وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگ- 5

محصولی جدید و و .ر ایران اکنون به صورت سنتی تولیدمیشوندت داین محصوالبا توجه به اینکه 

سیاست هاي دولت در حمایت از صادرات ژي روز دنیا بوده و با توجه به اینکه مطابق با تکنولو

در خصوص تولید از محصوالتی که مواد اولیه پیش بینی میشود کاالهاي غیر نفتی استوار است لذا 

معافیت ( و بازرگانی....) تسهیالت ، مالیات ، عوارض و( یت هاي مالیآنها از داخل تامین شده حما

.را شامل گردد....) هاي گمرکی و 

پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح- 6

تولید این محصول در استانهاي و سطح زیر کشت خربزه و هندوانه ،نوع مواد اولیه با توجه به

لذا محل اجراي و مازندران بیش از سایر استان هاست خوزستان،هرمزگان،کرمان ،گیالنخراسان ،

.شودطرح این استان ها پیشنهاد می

زیه و تحلیل و ارائه جمع بندي  و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي تج-7
جدید

به دالیل د آنهاتولیمحصوالتی است  درازاستفادهاهتکنولوژیکیاینعطفنقطهمهمترین

هاي تبدیل، فرآوري و نگهداري مناسب، عدم رعایت اصول صحیح مله عدم وجود روشگوناگون از ج

این روش در نتیجه.ضایعات چشمگیري دارندسازي و نحوه عرضهبرداشت، حمل و نقل و ذخیره

جهت فرآوري و نگهداري طوالنی مدت محصوالت مذکور، جهت است ارائه راهکارهاي یکی از 

. باشدوري مدنظر میزایش بهرهجلوگیري از ضایعات و اف


	خواص درمانی خربزه : 

