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َٝس٦ٝ 

ث٦ زٙي٘ اؾتَجبٗ ض٣ظاىع٣ٟ ٝطزٛ ر٨بٟ ث٦ ضفبيت ٤ٝاظي٠ ث٨ساقتي، ٕطايف ث٦ اؾتيبز٥ اظ 

٤١قبث٦ ٧بي ٕبظزاض ؾ٢تي ٝطؾ٤ٛ زض ّك٤ض٧ب اظ تَبضبي ثيكتطي ثطذ٤ضزاض١س چ٢ب٦ْ١ زض ايطاٟ ١يع فطض٦ 

ـ ٧بي ث٨ساقتي حتي ٝهطه ز٣ك ؾ٢تي ضا تحت تبحيط ٍطاض زاز ٣ اي٠  ٤١قبث٦ ٧بي ٕبظزاض ت٤ٙيسي ثب ض٣

. ٣احس٧ب ٧ٜ تالـ ٤ٞ١ز١س ٦ّ ت٤ٙيس ز٣ك ضا ثه٤ضت ن٢قتي ٣ ثب ضفبيت ٤ٝاظي٠ ث٨ساقتي ا١زبٛ ز٢٧س

ٗ ٧بي اذيط اظ ١طخ ضقس  زض اي٠ ٝيبٟ ٝبء اٙكقيط ث٦ فٚت زاضا ث٤زٟ ذ٤ال زاض٣يي ٝغ٤ٚة زض ع٤ٗ ؾب

اي٠ ٤١قبث٦ ٣ زاذٚي « پبيي٠ ث٤زٟ ٧عي٦٢ ٧بي ت٤ٙيس»اظ ؾ٤ي زيٖط . ثؿيبض ثباليي ثطذ٤ضزاض ث٤ز٥ اؾت

. ث٤زٟ ّٚي٦ ٤ٝاز آٟ، ؾبذت اي٠ ٤١قبث٦ ضا َٝط٣ٟ ث٦ نطى٦ ٝي ٢ّس

٤١قبث٦ ٧بي ٕبظزاض ٝغبثٌ تقطيو ٝؤؾؿ٦ اؾتب١ساضز ٣ تحَيَبت ن٢قتي ايطاٟ، ٤١قبث٦ ٧بيي ٧ؿت٢س ٦ّ اظ 

. تطّيت آة، ٕبظ ّطث٢يِ ٣ تطّيجبت قْط ٣ ؾبيط قيطي٠ ٢٢ّس٥ ٣ ٤ٝاز اىع٣ز١ي ثسؾت ٝي آيس

: ٤١قبث٦ ٧بي ٕبظزاض ث٦ پ٢ذ زؾت٦ تَؿيٜ ٝي ق١٤س

 زاض ض١ٖي ٜ  ٤١قبث٦ ٧بي ٕبظزاض، عق

 ٤١قبث٦ ٧بي ٕبظزاض ٤ّال 

 ٔزاض ثي ض١ ٜ  ٤١قبث٦ ٧بي ٕبظزاض عق

 ٤١قبث٦ ٧بي ٕبظزاض ٝي٥٤ اي 

 ٔ٤١قبث٦ ٧بي ٕبظزاض ثس٣ٟ عقٜ ٣ ض١ 

زض ٝيبٟ ٤١قيس١ي ٧بي عجيقي، ٝبء اٙكقيط ٣ اؾتيبز٥ زض آٟ زض ضغيٜ مصايي ض٣ظا٦١ اىطاز، ث٦ ٢ٝؾ٤ض تبٝي٠ 

٤ٝاز ٝنصي ١ؾيط ٣يتبٝي٠ ٧ب، اٝالح ٝقس١ي ٣ اؾيس٧بي آٝي٦٢ ن٤ضت ٕطىت٦ ٣ ث٦ ٧ٞي٠ ٙحبػ اظ ا٧ٞيت 
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 3عجٌ آٝبض ٝيعاٟ ٝهطه ؾطا٦١ ٝبء اٙكقيطزض ّك٤ضٝبٟ . ثباليي ١عزيِ ٝهطه ٢٢ّسٕبٟ ثطذ٤ضزاض اؾت

. ٙيتط اؾت ٦ّ ١ؿجت ث٦ ؾبيط ّك٤ض٧ب ثؿيبض پبيي٠ ٝي ثبقس

 

تعشيفٍيظگيّاٍهطخػاتفٌيهحػَل-2

تعشيفهحػَل-2-1

: ٝحه٤الت انٚي اي٠ عطح فجبضت٢س اظ

 ت٤ٙيس فهبض٥ ٝبٙت 

 ت٤ٙيس ٝبء اٙكقيط 

ّيييت ٝبٙت ث٦ ٣يػٕي ٧ب ٣ ٝكرهبت ّييي زا٦١ ر٤ ثؿتٖي زاضز . ٝبز٥ ا٣ٙي٦ ت٤ٙيس ٝبٙت زا٦١ ر٤ اؾت

ِ ظزٕي  ٙصا الظٛ اؾت ثطاي اي٠ ٢ٝؾ٤ض اظ زا٦١ ٧بي زضقت، ؾبٜٙ، تٞيع ٣ فبضي اظ آىتبة ظزٕي ٣ ّپ

اؾتيبز٥ ق٤ز، زا٦١ ٧بي ٥٤٨ٍ اي عاليي ٣ زا٦١ ٧بيي ٦ّ زاضاي ا١جبقتٖي ٣ ضؾيسٕي ّبٝ٘ ٧ؿت٢س ٢ٝبؾت 

. ٧ؿت٢س

ر٤ ٣ ٢ٕسٛ اظ  مالت ٨ٜٝ ٝي ثبق٢س ٦ّ ذ٤ال زضٝب١ي ر٤ اظ ٢ٕسٛ ثيكتط ٝي ثبقس ٣ ثطذاله ٢ٕسٛ 

 ٝي ثبقس ٣ ٝكتَبت آٟ اظ ثبال Bؾج٤ؼ آٟ، ٝبز٥ ضس ّٚؿيٜ ١ساضز، ر٤ زاضاي َٝبزيط ظيبزي ٣يتبٝي٠ 

ضىت٠ چطثي ذ٤ٟ ٣ ؾييس قسٟ ٤ٝ ر٤ٕٚيطي ٝي ٢٢ّس، ٧ٞچ٢ي٠ ر٤ زاضاي چ٢س ٤١ؿ آ١عيٜ ٝي ثبقس ٦ّ 

٧ٞچ٢ي٠ اظ زيٖط ٤ٝاز تكْي٘ ز٢٧س٥ ر٤ ٝي ت٤اٟ ث٦ . ٝي ت٤ا١س ١كبؾت٦ آٟ ضا ث٦ ٢ٍس ر٤ تجسي٘ ٢٢ّس

اقبض٥ ّطز ٣ اي٠ زا٦١  (زضنس70)، ٤ٝاز ١كبؾت٦ اي ٣ ؾ٤ٚٙع (زضنس2)، چطثي ( زضنس10)٤ٝاز اظت٦ 

.  زاضاي ىؿيط، ّٚؿيٜ ٣ آ٠٧ ٝي ثبقس

. زض اي٠ ٍؿٞت زض ضاثغ٦ ثب ر٤، ٝبٙت ٣ ٝبء اٙكقيط ٝغبٙجي اضائ٦ ٝي ٕطزز
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:جَ-2-1-10

٘ تط ٤ٝضز  ثطضؾي ٍطاض ٝي ٕيطز . اظ آ١زب ٦ّ ر٤ ٝبز٥ ا٣ٙي٦ ت٨ي٦ ٝبٙت ٣ ٝبء اٙكقيط ٝي ثبقس ثغ٤ض ّبٝ

تطّيجبت زا٦١ ر٤ 

ٍؿٞت فٞس٥ اي اظ تطّيجبت زا٦١ ر٤ ضا تكْي٘ ٝي ز٢٧س، َٝساض آ٨١ب ٝؿب٣ي ٣ظٟ  :وشتَّيذساتّا-

آٝي٤ٚظ زض احط زيبؾتبظ . زا٦١ ذكِ ٝي ثبقس ٣ اظ ر٢ؽ ١كبؾت٦ ٣ قبٝ٘ آٝي٤ٚظ ٣ آٝي٤ٚپْتي٠ ٝي ثبق٢س

 زضنس ؾ٤ٚٙع ٣ 4-5زض زا٦١ ر٤ َٝبزيطي حس٣ز . ٧يسض٣ٙيع قس٥ ٣ ث٦ ٝبٙت٤ظ٣زّؿتطي٠ تجسي٘ ٝي ق٤ز

.  زضنس ا٤١اؿ نٞل ٣ر٤ز زاضز1-٧2ٞي ؾ٤ٚٙع ٣ 

 زضنس ٣ظٟ ر٤ ذكِ ضا ٤ٝاز اظت٦ تكْي٘ ٝي ز٢٧س ٣ ٧طٍسض ٝيعاٟ پط٣تئي٠ ر٤ 11 حس٣ز :هَاداصتِ-

. ثيكتط ثبقس ثطاي ت٤ٙيس ٝبٙت اظ ّيييت ّٞتطي ثطذ٤ضزاض اؾت

.  زضنس ٣ظت زا٦١ ذكِ ر٤ ضا تكْي٘ ٝي ز٧س2-3چطثي حس٣ز  :چشتي-

ٜ ٧بي زا٦١ ر٤ آٙيب ٣ ثتب آٝيالظ اؾت:آًضينّايداًِجَ- زض َٝبيؿ٦ ثب زا٦١ ٢ٕسٛ َٝساض .  ٨ٝٞتطي٠ آ١عي

آ١عيٜ ثتب . زض عي ر٤ا٦١ ظزٟ َٝساضي آٙيبآٝيالظ اظ زا٦١ ر٤ ث٤ر٤ز ٝي آيس. ثتب آٝيالظ ر٤ ثيكتط اؾت

. آٝيالظ اظ ر٤قف ضزيي٦ اظ َٝساض آٟ زض ر٤ ز٣ ضزيي٦ اؾت

 ثطاي ٨ٖ١ساضي ر٤ الظٛ اؾت ٝخ٘ ٢ٕسٛ قطايظ ضا ثطاي ا١جبضـ آٟ ىطا٧ٜ ٤ٞ١ز، ثطاي  :ًگْذاسيجَ-

 زضنس ٣ زٝبي آٟ پبيي٠ ثبقس، ٨ٖ١10ساضي ع٤ال١ي ٝست ر٤ الظٛ اؾت ضع٤ثت ٝح٘ ٨ٖ١ساضي ّٞتط اظ 

زض ميط اي٠ ن٤ضت زض احط ت٢يؽ زا٦١ ٧ب َٝساضي اظ ٣ظٟ زا٦١ آىت ّطز٥ ٣ اْٝبٟ آىت ظزٟ آٟ ىطا٧ٜ 

. ٝي ق٤ز
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هالت-2-1-2

اعالً ٝي ٕطز، ث٦ فجبضت زيٖط ثطاي ت٨ي٦ ٝبٙت ر٤، آٟ ضا ؾجع « ٝبٙت»ث٦ ر٤ ر٤ا٦١ ظز٥ ٣ ثطقت٦ قس٥ 

ّطز٥ ٣ ؾپؽ ثب حطاضت ميطٝؿتَيٜ ضع٤ثت آٟ ضا ٕطىت٦ ٣ پؽ اظ رسا ّطزٟ ر٤ا٦١ ٣ ضيك٦ ر٨ت 

ثطاي ٕطىت٠ فهبض٥ ٝبٙت، ٝبٙت ضا آؾيبة ّطز٥ ٣ آٟ ضا ثب َٝساض ٝقي٢ي . ٝهبضه ؾبٙيب٦١ شذيط٥ ٝي ٢٢ّس

آة ٝر٤ٚط ٣ زض  زٝبي ٝرتٚو ٝي پع١س تب قطثت قيطي٠ ٝبٙت ثسؾت آيس، قطثت حبن٦ٚ ضا ثقس اظ رسا 

ٝبٙت ثطاي ثقضي اظ ٝهبضه ث٦ . ّطزٟ تيب٦ٙ ر٤ ٣ نبه ّطزٟ تحت ذالء ٝي ر٤قب٢١س تب مٚيؼ ق٤ز

. قْ٘ پ٤زض زضآ٣ضز٥ ٝي ق٤ز ٣ اي٠ ٝبز٥ ثؿيبض ٝنصي ث٤ز٥ ٣ ثطاي ٝهبضه ١٤ٕب٤ٕٟ مصايي ث٦ ّبض ٝي ض٣ز

  ا٤١اؿ ٝبٙت

 

:(Palemalt)هالتووشًگ-

ٜ ض١ٔ ث٦ زا٦١ ٧ب يِ ٝطح٦ٚ ذيؽ ّطزٟ ٤ّتب٥ زاز٥ ٝي ق٤ز، ؾطفت ٣ زضر٦ حطاضت  زض ٝبٙت ّ

ٔ ٢٢ّسٕي ّٞتطي زض َٝبيؿ٦ ثب ٝبٙت تيط٥ زاضز ٜ ض١ٔ ٍسضت ض١ . ذكِ ّطزٟ ١ؿجتبً پبيي٠ ث٤ز٥، ٝبٙت ّ

زض ت٨ي٦ آٟ اثتسا زا٦١ ٧بي ٝبٙت ذكِ ضا ٝطع٤ة ٤ٞ١ز٥ ٣ ضع٤ثت آٟ ضا ث٦ حس ٤ٝضز ١يبظ ٝي ضؾب٢١س  ٣ 

ٝحه٤ٗ حبن٦ٚ زاضاي ض١ٔ . ؾپؽ زض زؾتٖب٧ي ٦ّ ٝكبث٦ زؾتٖب٥ ث٤ زازٟ ٥٤٨ٍ اؾت ث٤ ٝي ز٢٧س

. ٥٤٨ٍ اي ض٣ق٠ ث٤ز٥ ٣ زاضاي عقٞي ٙصيص ٝي ثبقس
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:(Parkmalt)هالتتيشُ-

ىطآي٢س ر٤ا٦١ ظ١ي . زض ت٨ي٦ ٝبٙت تيط٥ اظ ٦١٤ٕ ٧بي ر٤ ثب زضنس پط٣تئي٠ ثبالتطي اؾتيبز٥ ٝي ق٤ز

ٜ ض١ٔ ا١زبٛ ٝي ق٤ز، ٝبٙت  زض زضر٦ حطاضتي ثبالتط ٣ ثطاي ٝست ظٝبٟ ع٤ال١ي تط زض َٝبيؿ٦ ثب ٝبٙت ّ

ٜ ض١ٔ ٝي ثبقس . تيط٥ زاضاي ض١ٔ ٣ عقٜ ٣ ٝال٤١ئيسي٠ ٧بي ثيكتطي زض َٝبيؿ٦ ثب ٝبٙت ّ

ٜ ٧بي ٤ٝر٤ز زض آٟ اظ ثي٠  ثب ت٤ر٦ ث٦ ثبال ث٤زٟ زضر٦ حطاضت زض ت٨ي٦ ٝبٙت تيط٥ تَطيجبً آ١عي

ضىت٦ ٣ ث٢بثطاي٠ اي٠ ٤١ؿ ٝبٙت ىبٍس ىقبٙيت آ١عيٞي ث٤ز٥ ٣ نطىبً ثطاي ايزبز عقٜ ٣ ض١ٔ ٤ٝضز اؾتيبز٥ 

. ٍطاض ٝي ٕيط١س

 

 عػاسُهالت*

اي٠ فهبض٥ ثؿيبض ٤َٝي ث٤ز٥ ٣ ثطاي مصاي ٤ّزّبٟ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٝبزضاٟ قيطز٥ ثؿيبض ثباضظـ 

اظ زيٖط .  زاضزB1اؾت ظيطا ٦ّ تطقحبت مسز ٝره٤ل قيط ضا ظيبز ٝي ٢ّس ٣ َٝبزيط ظيبزي ٣يتبٝي٠ 

. ٝهبضه آٟ زض ثيؿ٤ْيت ؾبظي، قْالت ؾبظي، ٤ّٚچ٦ ٣ زيٖط ن٢بيـ مصايي ٝي ثبقس

ٗ ٧بي اذيط ثطذي قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٝبء اٙكقيط اظ فهبض٥ ٝبٙت ر٨ت ت٤ٙيس ٝحه٤ٗ ذ٤ز  زض ؾب

. اؾتيبز٥ ٝي ٢٢ّس اي٠ ٤ٝضز ٧ٜ ثبظاض رسيسي ضا ثطاي فهبض٥ ٝبٙت ىطا٧ٜ ٤ٞ١ز٥ اؾت

 

هاءالطعيش-2-1-3

زض ٤ٝضز ٝبء اٙكقيط يب ٤ّقبة ٝي ت٤اٟ ٕيت، ىطآ٣ضز٥ اي ٕبظزاض ٣ ميطاْٙٚي ٦ّ اظ ٝبٙت ر٤ ٣ 

. ٤ٝاز اىع٣ز١ي ٝزبظ ثس٣ٟ ٝطح٦ٚ ترٞيط اْٙٚي ت٨ي٦ ٝي ق٤ز
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ض١ٔ ٝبء اٙكقيط ثب ّيييت، عاليي ٣ قيبه اؾت ٣ چٖبٙي آٟ تَطيجبً ثطاثط آة اؾت ٝبء اٙكقيط زض ذ٤ز 

ٝبء اٙكقيط ث٦ فٚت زاضا ث٤زٟ ٤ٝاز ٝنصي زض َٝبث٘ ٤١ض ٣ ٕطٝب آؾيت پصيط .  زضنس آة زاضز80حس٣ز 

ٝي ثبقس ٣ ث٦ ٧ٞي٠ زٙي٘ ثطاي ر٤ٕٚيطي اظ ىق٘ ٣ ا١يقبالت قيٞيبيي ٝبيـ ٝبء اٙكقيط زض قيك٦ ٧بي 

. ض١ٖي ثؿت٦ ث٢سي ٝي ٕطزز

ثطذاله ٤١قبث٦ ٧بيي ٦ّ اٝط٣ظ٥ زض ثبظاض ث٦ ٣ى٤ض يبىت ٝي ق٤ز ٣ عطىساضاٟ ظيبزي ٧ٜ زاضز ٣ ٧ط 

يِ ث٦ ذبعط زاقت٠ ٤ٝاز ٢ٍسي ٣ ّبٙطي ظيبز ثطاي ٦ٞ٧ اىطاز ثره٤ل اىطاز ّٜ تحطُ ٣ ٝؿ٠ ظيبٟ 

ر٤ )آ٣ض ث٤ز٥ ٣ ؾجت چبٍي ٝي ٕطزز، ٝبء اٙكقيط ٦ّ ٤١قيس١ي ثبٙغجـ ذ٢ِ ٣ ٕطىت٦ قس٥ اظ ٤ٝاز عجيقي 

. اؾت ٣ زاضاي ذ٤ال زاض٣يي ظيبزي ٝي ثبقس (٣ ٝبٙت ر٤

 

ٍيظگيّاٍهطخػاتفٌيهحػَل-2-2

 ٝبء اٙكقيط ىطآ٣ضز٥  اي اؾت ٕبظزاض، ميطاْٙٚي ٦ّ اظ ٝبٙت ر٤، آة ٣ ؾبيط ٤ٝاز اىع٣ز١ي :هاءالطعيش(الف

. ٝزبظ ت٨ي٦ ٝي ق٤ز ٣ زاضاي ٣يػٕي ٧بي ظيط اؾت

ٝبء اٙكقيط ثبيس قيبه ٣ ض٣ق٠ ٣ ظالٗ، ثس٣ٟ ؾطة ٣ ثب عقٜ ٣ ٝع٥ ٝبٙت ت٨ي٦ ق٤ز ٣ اظ ث٤ي تطقيسٕي - 

. ٣ ث٧٤بي ذبضري ٣ ١بٝغج٤ؿ ٝجطي ثبقس

. ض١ٔ ٝبء اٙكقيط ٣ ّس٣ضت آٟ ثبيس عجٌ قبذم ٧بي اؾتب١ساضز ثبقس- 

. ىطآ٣ضز٥ ٧بيي ٝبء اٙكقيط ثبيس فبضي اظ ّيِ، ٝرٞط ٣ ٤ٝر٤زات شض٥ ثي٢ي ثيٞبضي ظا ثبقس- 

 -PH ثبقس8/3-2/4 ٝبء اٙكقيط ثبيس  .

 -Co2 ٍ٘ٝيٚي ٙيتط ٦١٤ٞ١ ثبقس100 ٕطٛ زض 4/0 ٤ٝر٤ز زض ىطآ٣ضز٥  ٨١بيي ٝبء اٙكقيط ثبيس حسا  .

.  ٝيٚي ٙيتط ثبقس100 ٕطٛ زض 2/0-12/0ٝيعاٟ اؾيسيت٦ ٝبء اٙكقيط ثطحؿت اؾيس الّتيِ - 
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.  ٝيٚي ٙيتط ثبقس100 ٕطٛ زض 5/4َٝساض فهبض٥ ٝبء اٙكقيط حساٍ٘ - 

.  ٝيٚي ٙيتط ثبقس100 ٕطٛ زض 5/0َٝساض ذبّؿتط ٝبء اٙكقط حساٍ٘ - 

.  ٝيٚي ٙيتط ثبقس100 ٕطٛ زض ٢ٍ7/1س٧بي احيبء  ٢٢ّس٥ ثبيس حساٍ٘ - 

.  ٝيٚي ٙيتط ٝبء اٙكقيط ثبقس100 ٕطٛ زض 6/2ٝيعاٟ ٢ٍس تبٛ ثبيس زاضاي حساّخط - 

ٝيعاٟ اْٙ٘ اتيٚيْي ٦ّ ٝي ت٤ا١س ث٦ ع٤ض عجيقي زض ٝبء اٙكقيط ٝزبظ ق٢بذت٦ ق٤ز ث٦ ٝيعاٟ حساّخط - 

.  زضنس ٣ظ١ي ٝي ثبقس1/0

 ٣ ؾطة حساّخط p.p.m25/0، آ٠٧ p.p.m4/0، ٝؽ p.p.m2/0ٝيعاٟ آضؾ٢يِ زض ٝبء اٙكقيط - 

p.p.m28/0ٝي ثبقس  .

.  ٣يػٕي ٧بي ٝبٙت ث٦ ٧ٞطا٥ زضنس ٤ٝاز قيٞيبيي ٝبٙت زضر٦ ا٣ٗ شي٘ اضائ٦ ٝي ق١٤س:هالت(ب

 

َٝبزيط قطح ضزيو 

 6/0حساّخط ٝيعاٟ ضع٤ثت  1

 زٍي٦َ 20حساّخط ظٝبٟ تجسي٘ ١كبؾت٦ ث٦ ٢ٍس  2

3 PH  6حس٣ز 

 5/8حساٍ٘ ٢ٍس ثطحؿت پالتط  4

 زضنس 12حساّخط پط٣تئي٠  5
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ٍيظگيّايهالت



ٝبٙت ر٤ قطح ضزيو 

 58-60 63-١65كبؾت٦  1

 3-5 1-٢ٍ2س ؾبّبض٣ظ  2

 3-4 1/0-٢ٍ2/0س٧بي احيبء ٢٢ّس٥  3

 5-2/5 4-5ؾ٤ٚٙع  4

 9-12 9-12پط٣تئي٠ ٧بي ٍبث٘ ح٘  5

 1-2 5/0اؾيس٧بي آٝي٦٢  6

 2-3 2-3چطثي  7

 2/2 ٤ٝ2از ٝقس١ي  8

 

همذاستشويثاتضيوياييهَجَددسهالتجَ

. ٝبٙت ثبيس فبضي اظ ٧ط٦١٤ٕ ٝع٥ ٣ ث٤ي ذبضري ثبقس 

 . زضنس ٣ظٟ اْٙ٘ آٟ ثبقس5/0ٝيعاٟ ٤ٝاز ذبضري ٤ٝر٤ز زض حبٙت ر٤ ١جبيس ثيف اظ  

ٝبٙت ر٤ ثبيس ىبٍس ّپِ، حكطات ظ١س٥ ٣ ٝطز٥، ارعاء حكطات ٣ ىض٤الت ر١٤سٕبٟ ٦ّ ٍبث٘  

 .ض٣يت ثب چكٜ ميطٝؿٚح اؾت ثبقس
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تشسسياستاًذاسدّايهلي،تييالوللي،وذهحػَلٍتػشفِگوشوي-3

:تػشفِگوشويٍوذهحػَل-3-1

. ّس اي٠ ٤١ؿ ٝحه٤الت زض رس٣ٗ شي٘ اضائ٦ ٝي ق٤ز

 

ّس ١بٛ ٝحه٤ٗ ضزيو 

 1553110ا٤١اؿ ٝبٙت ٣ ٝبء اٙكقيط  1

 15531111ٝبء اٙكقيط ٕبظزاض  2

 

زض زاز٣ ؾتس٧بي ثبظضٕب١ي ثي٠ اٙٞٚٚي ر٨ت ّسث٢سي ّبال٧ب ٣ تقيي٠ ح٤ًَ ٕٞطّي ٣ ؾ٤ز 

ثبظضٕب١ي امٚت اظ ز٣ ٤١ؿ عج٦َ ث٢سي اؾتيبز٥ ٝي ق٤ز ٦ّ يْي اظ اي٠ عج٦َ ث٢سي ٧ب ١بٖٝصاضي ثط٣ّؿ٘ ٣ 

زيٖطي عج٦َ ث٢سي ٝطّع اؾتب١ساضز٧ب ٣ تزبضت ثي٠ اٙٞٚٚي ٝي ثبقس ٣ ض٣ـ عج٦َ ث٢سي ٤ٝضز اؾتيبز٥ زض 

اؾت ٦ّ ث٢ب ثط ١يبظ٧ب ٣ ّبضثطز٧بي ذبل ٤ٝر٤ز « عج٦َ ث٢سي ثط٣ّؿ٘»ثبظضٕب١ي ذبضري ّك٤ض ايطاٟ 

ٜ ث٢سي ٧بي ثيكتطي زض ظيط تقطى٦ ٧ب ا١زبٛ ٕطىت٦ اؾت تقطى٦ ٕٞطّي اي٠ ٝحه٤الت زض . ٕب٧ي تَؿي

ٗ ٧بي ٕصقت٦ ث٦ قطح شي٘ اؾت  :ؾب
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تشسسياستاًذاسدّايهليٍتييالوللي-3-2

فطض٦ ٧ط ٤١ؿ ّباليي ثب ت٤ر٦ ث٦ ثبال ضىت زا١ف ثكطي ضط٣ضت زاضا ث٤زٟ ّيييت ٝغ٤ٚة ٣ 

إٓب٧ي ثيكتط زض ٤ٝضز آٟ ضا اٙعاٝي ٤ٞ١ز٥ اؾت ٣ ٙصا اٝط٣ظ٥ ثطاي امٚت ّبال٧ب اؾتب١ساضز٧بيي تس٣ي٠ ٣ 

قٞبض٥ تقطى٦ ٕٞطّي ؾبٗ ٤١ؿ ٣ قطح ّبال ضزيو 

 9/2202 ٤١1379قبث٦ ٧بي ميطاْٙٚي  1

-81ٝبٙت ث٤ زاز٥  2

1380 

20/1107 

 10/1107ٝبٙت ث٤ ١ساز٥ 

 220300آثز٤ اظ ٝبٙت 

 110720 1382ٝبٙت ث٤ زاز٥  3

 110710ٝبٙت ث٤ ١ساز٥ 

 220300آثز٤ اظ ٝبٙت 

 11072000 1383ٝبٙت ث٤ زاز٥   4

 11071000ٝبٙت ث٤ ١ساز٥ 

 220300آثز٤ اظ ٝبٙت 

 1901 1384فهبض٥ ٝبٙت  5

 1107ٝبٙت 

 220300آثز٤ اظ ٝبٙت 
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ضفبيت . فطض٦ قس٥ اؾت ٣ اؾتب١ساضز ٝٚي ٣ ر٨ب١ي رعيي اظ ق٢بؾ٢ب٦ٝ ٧ط ّبال ث٦ قٞبض ٝي ض٣ز

اؾتب١ساضز٧بي ٝٚي ثطاي ٝهبضه زاذٚي ٣ اؾتب١ساضز٧بي ثي٠ اٙٞٚٚي ثطاي نبزضات ارت٢بة ١بپصيط اؾت، زض 

ت٤ؾظ ٝؤؾؿ٦ اؾتب١ساضز ٣ « 2441اؾتب١ساضز قٞبض٥ »اي٠ ظٝي٦٢ ٣ ثطاي ت٤ٙيس اي٠ ٤١ؿ ٝحه٤الت 

تحَيَبت ن٢قتي ايطاٟ تس٣ي٠ قس٥ اؾت ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ ا٧ٞيت اي٠ ٤١ؿ ٝحه٤الت، اؾتب١ساضز٧بي ر٨ب١ي 

BSI ،SATM ،JIS ،ISO ،ANSI ٧ٜ اؾتب١ساضز٧بيي ثطاي اي٠ ٤١ؿ ٝحه٤الت تس٣ي٠ ٤ٞ١ز١س...  ٣ .

 

استاًذاسدٍٍيظگيّايعػاسُهالت-3-2-1

اي٠ . فهبض٥ ٝبٙت قطثت تنٚيؼ قس٥ ٝبٙت ٝي ثبقس ٦ّ فٞستبً اظ ٝبٙت ر٤ ت٨ي٦ ٝي ٕطزز

ذه٤نيبت اؾتب١ساضز اي٠ .  زضنس ٤ٝاز ٢ٍسي ت٤ٙيس ٝي ق٤ز70-80ٝحه٤ٗ زض ز١يب ٝق٤ٞالً ثب مٚؾت 

ٝحه٤ٗ ثطاي ٝهبضه ٣يػ٥ ٝتيب٣ت اؾت ٣ اؾتب١ساضز ٤ٝضز ٝهطه زض ايطاٟ، ٣يػٕي ٧بي شي٘ ضا ثطاي اي٠ 

. ٝحه٤ٗ اضائ٦ ٤ٞ١ز٥ اؾت

 

َٝساض قطح ضزيو 

 زضنس 78-81زضنس فهبض٥  1

 5-95/5ض١ٔ فهبض٥  2

 زضنس 3/1 (حساّخط)اؾيسيت٦  3

 زضنس 3-5پط٣تئي٠  4

ثطحؿت ٝبٙت٤ظ % ٢ٍ55س احيبء ٢٢ّس٥  5
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 زض نس ث٤ز٥ ٣ زاضاي ث٤ ٣ عقٜ ٝغ٤ٚة ٝبٙت ٣ قيطي٠ ٝع٥ 39/1فهبض٥ ٝبٙت زاضاي چٖبٙي حس٣ز 

ٜ ٧بي . فهبض٥ ٝبٙت ث٦ ف٤٢اٟ ٝبٙت ذ٤ضاّي ٝهطه ٝي ق٤ز. ٝي ثبقس فهبض٥ ٝبٙت ث٦ زٙي٘ زاقت٠ آ١عي

ٟ ٧ب ٝي ق٤ز . ٤ٝاز مصايي ١كبؾت٦ ضا ث٦ ٝبٙت٤ظ ٣ زّؿتطي٠ تجسي٘ ٤ٞ١ز٥ ٦ّ ثبفج ٧ضٜ ٣ رصة آؾب١تط آ

 

استاًذاسدٍٍيظگيّايهاءالطعيش-3-2-2

 ت٤ؾظ ّٞيت٦ ى٢ي ١1361رؿتي٠ ثبض زض ؾبٗ  (٤ّقبة)اؾتب١ساضز ٤١قبث٦ ٧بي ٕبظزاض ٝبٙت 

٧سه اظ تس٣ي٠ اي٠ اؾتب١ساضز ٦ّ ؾ٦ ثبض ٤ٝضز تزسيس١ؾط ٍطاض . ٤١قبث٦ ٧بي ٕبظزاض ن٢بيـ مصايي ت٨ي٦ قس

ـ ٧بي آظ٤ٟٝ ثؿت٦ ث٢سي، ١كب٦١ ٕصاضي اي٠ ٤١ؿ ٝحه٤الت  ٕطىت، تقيي٠ ٣يػٕي ٧ب، ٦١٤ٞ١ ثطزاضي ٣ ض٣

. ٝي ثبقس

 

ٍيظگيّايظاّشيهاءالطعيش(الف

.   ىطآ٣ضز٥ ثبيس ّبٝالً قيبه، ظالٗ ٣ ثس٣ٟ ٧ط ٦١٤ٕ شضات ٝقٌٚ ٣ ضؾ٤ة ثبقس:ٍيظگيّايظاّشي

 ىطآ٣ضز٥ ثبيس عقٜ ٣ ث٤ي ٝبٙت ٣ عقٜ ز٢٧س٥ ٧بي ٣يػ٥ ذ٤ز ث٤ز٥ ٣ ثس٣ٟ ٧ط٦١٤ٕ عقٜ ٣ :طعنٍتَ

ِ ظزٕي ٣ ؾ٤ذتٖي ثبقس . ث٤ي ذبضري، تطقيسٕي، ّپ

.  ض١ٔ ىطآ٣ضز٥ ٧ب ثبيس اظ ظضز ٨ّطثبيي تب ٥٤٨ٍ اي ّٞط١ٔ ثب ٍسضت ض١ٔ ثبال ثبقس:سًگ

:  ٝبٙت ٤ٝضز ٝهطىي زض ىطآ٣ضز٥ ثبيس زاضاي ٣يػٕي ٧بي ظيط ثبقس:هالت

.  ٝبٙت ثبيس زاضاي عقٜ ٣ ث٤ي عجيقي ٝره٤ل ث٤ز٥ ٣ ثس٣ٟ عقٜ ٣ ث٤ي ذبضري ثبقس:طعنٍتَ-

 EBC (European Brewery Convertson) ثطحؿت ٣احس 25-40 ض١ٔ ٝبٙت ثبيس :سًگ-

. ثبقس
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.  زضنس ٣ظ١ي تزب٣ظ ٢ّس6 ضع٤ثت ٝبٙت ١جبيس اظ :سطَتت-

.  تٞبٛ ١كبؾت٦  ثبيس ث٦ ٢ٍس تجسي٘ قس٥ ٣ آظٝبيف يس زض آٟ ثبيس ٢ٝيي ثبقس:ًطاستِ-

.  ثبقس1053 آة ٤ٝضز ٝهط زض ت٨ي٦ ٤١قبث٦ ثبيس عجٌ اؾتب١ساضز :آب-

، آة ٝهطىي زض اي٠ ٝحه٤الت آة ٤ٕاضايي اؾت ٦ّ ف٤اٝ٘ ىيعيْي، قيٞيبيي ٣ 1053زض اؾتب١ساضز 

ثي٤ٙ٤غيْي آٟ زض حسي ثبقس ٦ّ ٝهطه آٟ فبضض٦ ؾ٤يي زض ٤ّتب٥ ٝست ٣ يب زضاظ ٝست زض ا١ؿبٟ ايزبز 

. ٢ْ١س

.   ثبقس2179 ٕبظ ّطث٢يِ ٤ٝضز ٝهطه زض ٤١قبث٦، ثبيس عجٌ اؾتب١ساضز قٞبض٥ :گاصوشتٌيه-

: زض اي٠ اؾتب١ساضز ٣يػٕي ٧بي ٕبظ ّطث٢يِ آ٣ضز٥ قس٥ اؾت

  ّْ٘طث٠ زي اّؿبيس ث٦ قCo2ٝبيـ ثبقس . 

  زضنس حزٜ ّبٝ٘ 2/0ٕبظ٧بي ثبٍي ٝب١س٥ زض ٝز٤ٞؿ پؽ اظ رصة ٕبظ ّطث٢يِ ١جبيس پؽ اظ 

 . ٝيٚي ثبض ثبقس1013 زضر٦ ؾب١تي ٕطاز ٣ ىكبض 20تجريط قس٥ ٝبز٥ زض 

: اؾتيبز٥ اظ ٢ٍس٧بي ظيط عجٌ ٣يػٕي ٧بي اؾتب١ساضز٧بي ٝطث٤ع٦ زض ٤١قبث٦ ٝبٙت ٝزبظ اؾت- 

 قْط، ٤ّٕٚع، ٢ٍس اي٤٢ضت، ىط٣ّت٤ظ، ٤ٝاز اىع٣ز١ي 

: ٤ٝاز اىع٣ز١ي ظيط عجٌ اؾتب١ساضز ٝطث٤ع٦ ث٦ اي٠ ىطآ٣ضز٥ ٝزبظ اؾت- 

 اؾيسي ٢٢ّس٥ ٧ب 

( 3381عجٌ ٣يػٕي ٧بي اؾتب١ساضز قٞبض٥ )اؾيس ؾيتطيِ زض حس ٝغ٤ٚة - 

 پط٣پبٟ تطي 1 ٣ 2، 3زض اي٠ اؾتب١ساضز اؾيس ؾيتطيِ ثب ١بٛ قيٞيبيي ز٣ ٧يسض٣ّؿي 

ّطث٤ّؿيٚيِ اؾيس ٝبز٥ اي اؾت ٦ّ ث٤ؾي٦ٚ ثبظيبثي اظ ٢ٝبثقي چ٤ٟ آة ٙي٤ٞ ٣ آ١ب١بؼ يب اظ ترٞيط 

ٗ ٧بي ٢ٍسي يب زيٖط ٝحيظ ٧بي ٢ٝبؾت ت٤ؾظ ٦١٤ٕ ٧بي اؾپطغي٤ٚؼ تبيػ ثسؾت ٝي آيس . ٝح٤ٚ
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(. 2884عجٌ ٣يػٕي ٧بي اؾتب١ساضز قٞبض٥ ) ٝيٚي ٕطٛ زض ٙيتط 700اؾيس ىؿيطيِ زض حس - 

ٟ ٧ب -  آ١تي اّؿيسا

 ٝيٚي ٕطٛ زض ٙيتط 2 زض حس (BHA)٧يسض٣ّؿي آ١يتط٣ٗ ث٤تيالت٦ 

 ٝيٚي ٕطٛ زض ٙيتط 2 زض حس (BHT)٧يسض٣ّؿي ت٤ٙ٤ئي٠ ث٤تيالت٦ 

ٝزبظ  (٣يػٕي ٧بي ّبضاٝ٘) 7408ت٨٢ب اىع٣زٟ ض١ٔ ّبضاٝ٘ ث٦ ىطآ٣ضز٥ ٣ عجٌ اؾتب١ساضز قٞبض٥ : ض١ٔ- 

. اؾت

 ٣ 952فال٥٣ ثطضاظُ، اىع٣زٟ عقٜ ز٢٧س٥ ٧بي ٝزبظ ذ٤ضاّي عجٌ اؾتب١ساضز قٞبض٥ : عقٜ ز٢٧س٥- 

. اؾب١ؽ ٧بي عجيقي ٝزبظ اؾت

ضس ّو - 

 ٝيٚي ٕطٛ زض ٙيتط 10زي ٝتي٘ يٚي ٝي٘ آؾبٟ زض حس 

 ٝيٚي ٕطٛ زض ٙيتط 150ؾ٤ضثيت٤ٗ زض حس : ا٤ٝٙؿي٤ٟ ٢٢ّس٥ ٧ب

اؾتيبز٥ اظ نبه ٢٢ّس٥ ٧ب ٣ قيبه ٢٢ّس٥ ٧بي ظيط زض ىطآي٢س ت٤ٙيس ٤١قبث٦ ٝبٙت ٝزبظ : ِّٞ ىطآي٢س٥ ٧ب

. اؾت

ذبُ زيبت٦ٝ٤، ث٢ت١٤يت، پطٙيت ٣ ّطث٠ اّتي٤ - 

ٜ ٧بي ٝزبظ ذ٤ضاّي ٝب٢١س آٙيب آٝيالظ، ثتب آٝيالظ، پط٣تئي٢بظ، ١٤ّ٤ٕٚبظ٣ -  .... آ١عي

آالي٢س٥ ٧بي ىٚعي ١جبيس اظ َٝساض تقيي٠ قس٥ زض اؾتب١ساضز زض اي٠ ىطآ٣ضز٥ تزب٣ظ : آالي٢س٥ ٧بي ىٚعي- 

. ١ٞبيس
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. ثغ٤ض ّٚي اؾتب١ساضز٧بي ٤ٝضز١يبظ زض اي٠ ن٢بيـ ث٦ قطح ظيط ٝي ثبقس

 

قٞبض٥ اؾتب١ساضز ٤ٝض٤ؿ ضزيو 

 ٣1053يػٕي ٧بي آة آقبٝيس١ي  1

 2441 ٣يػٕي ٧ب آة ٝقس١ي عجيقي  2

 ٣2179يػٕي ٧بي ّطث٠ زي اّؿبيس ٝبيـ  3

ـ ٧بي آظ٤ٟٝ  4  3381اؾيس ؾيتطيِ ذ٤ضاّي، ٣يػٕي ٧ب، ض٣

ـ ٧بي آظ٤ٟٝ اؾيس ىؿيطيِ ٍبث٘ ٝهطه  5 ٣يػٕي ٧ب ٣ ض٣

زض ن٢بيـ مصايي 

2884 

 ٤ٝ952از عقٜ ز٢٧س٥ ٝزبظ ذ٤ضاّي  6

 

ٍيظگيّايضيوياييٍهيىشٍتيَلَطيهاءالطعيش(ب

٣يػٕي ٧بي قيٞيبيي ٝيْط٣ثي٤ٙ٤غي ٤١قبث٦ ٝبٙت ثبيس ثب اؾتب١ساضز ٝٚي ٣يػٕي ٧بي ٤١قبث٦ 

 .ٕبظزاض ٝبٙت ٝغبثَت زاقت٦ ثبقس ٦ّ اي٠ ٤ٝاضز زض رسا٣ٗ شي٘ اضائ٦ ٝي ٕطزز



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 23 

 تَليذهاءالطعيش:عٌَاىطشح

 
 

حس اؾتب١ساضز ٤١ؿ آظٝبيف ضزيو 

 EBC 8-4ض١ٔ ثطحؿت ٣احس  1

 2حساّخط  EBCّس٣ضت ثطحؿت ٣احس  2

 4-6/3 ٦١٤ٞ١ PHٝيعاٟ  3

 12/0-2/0ٝيعاٟ اؾيسيت٦ ثطحؿت ٕطٛ زض يِ ٙيتط ٦١٤ٞ١  4

 زضنس 1/0حساّخط ٝيعاٟ اْٙ٘ اتيٚيِ ثطحؿت زضنس ٣ظ١ي  5

 4/0حساّخط  ٝيٚي ٙيتط ٦١٤ٞ١ 100َٝساض ٕبظ ّطث٢يِ ثطحؿت ٕطٛ زض  6

 5/4حساٍ٘ فهبض٥ ذكِ ثطحؿت ٕطٛ زض يِ ٙيتط ٦١٤ٞ١  7

 ٝيٚي ٙيتط 100َٝساض ٢ٍس٧بي احيبء ٢٢ّس٥ ثطحؿت ٕطٛ زض  8

 ٦١٤ٞ١

 2/1حساّخط 

 15/0حساّخط  ٝيٚي ٙيتط ٦١٤ٞ١ 100َٝساض ذبّؿتط ثطحؿت ٕطٛ زض  9

 

ٍيظگيّايضيوياييهاءالطعيش

 

 (ٝيٚي ٕطٛ زض ٙيتط)َٝساض ١بٛ ىٚعات ضزيو 

 2/0حساّخط آضؾ٢يِ  1

 2/0حساّخط ؾطة  2

 4/0حساّخط ٝؽ  3

 25/0حساّخط آ٠٧  4
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حذهجاصفلضاتدسهاءالطعيش



حس ٤ٝضز ٍج٤ٗ ٤١ؿ آظٝبيف ضزيو 

 20حساّخطتقساز ّ٘ ٝيْط٣ة ٧ب زض ٧ط ؾب١تي ٝتط ْٝقت  1

٢ٝيي ّپِ ٣ ٝرٞط ٣ ؾبيط ٝيْط٣ة ٧ب  2

 

ٍيظگيّايهيىشٍتيَلَطيهاءالطعيش

ِتٌذي(ج ًحَُتست

 ٙيتطي 220فهبض٥ ٝبٙت اظ آٟ ر٨ت ٦ّ ثه٤ضت ٝبيـ ثب مٚؾت ثبال اؾت زض ثك٦ْ ٧بي ىٚعي 

. ٦ّ زاذ٘ آ٨١ب ثب الُ ٝره٤ل ٤ٝاز مصايي پ٤قف زاز٥ قس٥ اؾت، ثؿت٦ ث٢سي ٣ حٞ٘ ٝي ق٤ز

 cc330ٝبء اٙكقيط زض ثؿت٦ ث٢سي ٧بي ٝرتٚيي اضائ٦ ٝي ق٤ز ٦ّ اظ آٟ ر٦ٚٞ ٝي ت٤اٟ ث٦ ثغطي ٧بي 

 قيك٦ زض 12ميطٍبث٘ ثطٕكت زض اقْبٗ ٝرتٚو ٣ ٤ٍعي ٧بي يِ ثبض ٝهطه ىٚعي اقبض٥ ّطز ٦ّ ٧ط 

اٝب آ١چ٦ ٦ّ اٝط٣ظ٥ اظ ا٧ٞيت ثؿيبضي زض ن٢قت ث٦ ٣يػ٥ ن٢بيـ ايطاٟ . يِ ٝز٤ٞف٦ ثؿت٦ ث٢سي ٝي ق٤ز

ثطذ٤ضزاض اؾت، ثؿت٦ ث٢سي ث٦ ١ح٤ي اؾت ٦ّ ٍبث٘ ضٍبثت ثب ٝحه٤الت ٝكبث٦ ذبضري ثبقس ظيطا ٦ّ زض 

يِ ثبظاض ضٍبثتي، ؽب٧ط ٣ قْ٘ ٢ٝبؾت ٝحه٤ٗ ٣ ثؿت٦ ث٢سي آٟ تبحيطي ظيجبيي ٝحه٤ٗ ضا ثط ٝهطه 

. ٢٢ّس٥ ز٣چ٢ساٟ ٝي ٢ّس ٣ ثبفج ىط٣ـ ثيكتط اي٠ ٝحه٤الت ٝي ق٤ز
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هَاسدهػشفٍواستشدّايهحػَل-4

هَاسداستفادُهالت-4-1

ٝبٙت ٣ فهبض٥ آٟ ث٦ زٙي٘ ٣يػٕي ٧بي آ١عيٞي، ٍسضت عقٜ ز٢٧سٕي، ض١ٔ ٣ اضظـ تنصي٦ اي 

ّبضثطز ٝبٙت زض ن٢بيـ ٝرتٚو مصايي چ٤ٟ ٢ٍبزي ٧ب، زض ت٨ي٦ . آٟ، زض ز١يب ٤ٝاضز اؾتيبز٥ ىطا٣ا١ي زاضز

ثيؿ٤ْيت، ا٤١اؿ ّبضاٝ٘، قيطي٢ي ٣ زض ت٤ٙيس ؾط٦ّ، اْٙ٘، مالت نجحب٦١ اي، ثؿيبضي اظ ا٤١اؿ ٤١قبث٦ ٧ب ٣ 

٘ ٧بي ت٤َيتي ٣ مصايي  قيط٧بي آقبٝيس١ي ٝخ٘ قيط ّبّبئ٤، زض ١ب٤١ايي، مصاي ٤ّزُ ٣ ث٦ ف٤٢اٟ ْٝٞ

فٚت ّبضثطز ٝبٙت ٣ فهبض٥ آٟ زض ن٢بيـ پرت اي٠ اؾت ٦ّ ٝبٙت زض ١بٟ ؾجت تؿطيـ زض فٞ٘ . ٝي ثبقس

زض ض٠ٞ ّبضثطز ٝبٙت زض ت٨ي٦ ذٞيط ١بٟ، نطى٦ ١ؾط . ترٞيط قس٥ ٣ ظٝبٟ ىطٝب١تبؾي٤ٟ ضا تَٚي٘ ٝي ز٧س

ظيطا حزٜ ٍطل ١بٟ ظيبزتط . اظ ث٨تط قسٟ عقٜ ٣ ض١ٔ، زض ث٨ج٤ز ّيييت ؾبذتٞبٟ ١بٟ ١يع ٤ٝحط اؾت

اظ ٝبٙت زض ن٢بيـ زاض٣ؾبظي، ثطاي ث٨ج٤ز عقٜ زض ض٣م٠ ٝب٧ي ٣ . قس٥ ٣ ؾبذتٞبٟ ٝنع ١بٟ ث٨تط ٝي ق٤ز

. ٕٚيؿط٣ىؿيبت، زض ت٨ي٦ ا٣٣ٝبٙئي٠، ٝبٙتي٠، اؾت٤ٝبٙت، ضازي٤ٝبٙت ٣ ز٨٧ب ٝحه٤ٗ زيٖط اؾتيبز٥ ٝي ق٤ز

ض٠ٞ اي٠ ٦ّ ث٦ فٚت ذبنيت ٝٚي٠ ث٤زٟ فهبض٥ ٝبٙت، تز٤يع آٟ ثطاي ٤ّزّبٟ ٦ّ زؾتٖب٥ ٤ٕاضقي 

. آؾيت پصيطي زاض١س ثؿيبض ٢ٝبؾت اؾت

ٟ ث٢سي ضا ٝحْٜ ٣ ضقو ٣ ثي اقت٨بيي ضا اظ ثي٠ ٝي ثطز ٣ زض پعقْي  ٝهطه اي٠ ٝبز٥ اؾتر٤ا

ٝبٙت زض ٤ٝاضز ؾ٤ء ٧بض٦ٞ ٧بي ٤ٕٚؾيسي، . زض ٤ٝاضز ّٜ ذ١٤ي ٣ ثيٞبضي ٧بي فهجي تز٤يع ٝي ٕطزز

٘ ا٨ٙضٜ ١يبظ  ّٞج٤ز تطقح ثعاً ٣ زض ز٣ضاٟ ١َب٧ت ثيٞبضي٨ب ٣ زض تٞبٝي ٝطاحٚي ٦ّ ث٦ يِ مصاي ؾ٨

. اؾت ٤ٝضز اؾتيبز٥ ٍطاض ٝي ٕيطز

ٝبٙتي٠ ضا . اظ ٨ٝٞتطي٠ ىطآ٣ضز٥ ٧بي زاض٣يي ٝبٙت، ٝبٙتي٠ ٝي ثبقس ٦ّ يِ ىطآ٣ضز٥ آ١عيٞي اؾت

ث٦ ف٤٢اٟ زاض٣ زض اذتالالت ٤ٕاضقي ٣ضٛ ٝع٠ٝ ٝقس٥ اؾتيبز٥ ٝي ٢٢ّس، ٝبٙت زض زيٖط ن٢بيـ ٝخ٘ 
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ثغ٤ض ٝخبٗ زض تهيي٦ ٝبيـ اؾترطاد قس٥ اظ ر٧٤ط . ن٢بيـ ١ؿبري ٣ ٝيْط٣ثي٤ٙ٤غي ٧ٜ اؾتيبز٥ ٝي ق٤ز

ِ ٧بي آ٠٧ ٣ زض ضذت ق٤يرب٦١ ٧ب ث٦ ٢ٝؾ٤ض رساؾبظي  ١كبؾت٦ اظ پبضچ٦ ٝهطه ٝي ق٤ز ٞ٣ ١ .

 

خَاظٍهَاسداستفادُهاءالطعيش-4-2

ٝبء اٙكقيط اظ ٙحبػ اضظـ مصايي ث٦ ٤١قبث٦ ٧بي ٕبظزاض زيٖط اضرحيت زاضز ٣ زاضاي ذ٤ال ٣ ّبضثطز٧بيي 

: ث٦ قطح شي٘ ٝي ثبقس

  زاضاي ا٤١اؿ ٣يتبٝي٠ ٧بي ٕط٥٣B ٝي ثبقس ٣ ٣يتبٝي٠ C ٝيٚي ٕطٛ 20 ٤ٝر٤ز زض آٟ زض حس٣ز 

 . الظٛ ثطاي ثسٟ ضا تبٝي٠ ٝي ١ٞبيسCزض ٙيتط ٝي ثبقس ٦ّ ٝز٤ٞؿ ٣يتبٝي٠  

 اٝالح ٝرتٚو ث٦ ذه٤ل ىٚعاتي ٝب٢١س ّٚؿيٜ ٣ ١يع ىؿيط ضا ث٦ حس ّبىي زاضا ٝي ثبقس. 

  ث٦ فٚت زاضا ث٤زٟ اؾيس٧بي ٝرتٚو، ٢ٍس، ٣يتبٝي٠ ٧ب ٣ ث٦ ٣يػ٥ اٝالح ىٚعات ٝييس زض پيكٖيطي

 .اظ ثطذي ثيٞبضي ٧ب، ضسفي١٤ي ٤ٞ١زٟ ض٣ز٥، ٧ضٜ مصا ٣ ١يع ضىـ ذؿتٖي ٝؤحط ٝي ثبقس

 ٧بي ّٚي٦ ٝغ٤ٚة ٝي ثبقس ٔ  .٤١قيسٟ آٟ ثطاي زىـ ثقضي اظ ؾ٢

  ٝبء اٙكقيط ث٦ ف٤٢اٟ ّبالي ٨١بيي ٣ ث٦ فٚت ذ٤ال مصايي ٣ عجي ١ؿجت ث٦ ؾبيط ٤١قبث٦ ٧ب

ٟ ٧بي ٣ضظقي ث٦ ١ح٤ چكٖٞيطي اظ ٤١قبث٦ ٧بي زيٖط ثيكتط ٝهطه  اضرحيت زاضز ٣ زض اّخط ْٝب

اظ عطه زيٖط چ٤ٟ ٝبء اٙكقيط عجـ ؾطزي زاضز زض تبثؿتبٟ ٣ ٤ٝاٍقي ٦ّ ٕطٝبي ٤٧ا . ٝي ق٤ز

٧ٞچ٢ي٠ ٝهبضه ظيبز آٟ ث٦ ٧ٞطا٥ مصا چ٦ زض ايطاٟ . ظيبز اؾت، ٝهطه آٟ ض٣ ث٦ ىع١٣ي ٝي ض٣ز

 .٣ چ٦ زض ؾبيط ّك٤ض٧ب اظ زيٖط ّبضثطز٧بي ٨ٜٝ آٟ ٝي ثبقس
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اّويتاستشاضتشيىيواالٍهػشفواالّايجايگضيي-5

هعشفيواالّايجايگضيي-5-1

ٝبء اٙكقيط ّباليي ٝهطىي ٣ ٨١بيي اؾت ٦ّ ثسؾت ٝهطه ٢٢ّس٥ ٝي ضؾس ٣ ١ٞي ت٤ا١س ّبالي 

٣اؾغ٦ اي ثطاي ت٤ٙيس ٝحه٤الت زيٖط ثبقس ٣ٙي زض ٤ٝضز فهبض٥ ٝبٙت ثبيس ٕيت اي٠ ٝبز٥ ث٦ ف٤٢اٟ ٝبز٥ 

ا٣ٙي٦ ّبضذب١زبت ت٤ٙيسي ظيبزي اظ ر٦ٚٞ ٝبء اٙكقيطؾبظي، ثيؿ٤ْيت ٣ قْالت ؾبظي، ٤ّٚچ٦ ؾبظي ٣ 

قيطي٢ي پعي، ٢ٍبزي ٧ب ٣ ّبضذب١زبت ت٤ٙيس مصاي ٤ّزُ ٍبث٘ اؾتيبز٥ اؾت ٣ ثه٤ضت پ٤زض ٣ ٝبيـ ٍبث٘ 

. اضائ٦ اؾت

زض ٤ٝضز ّبالي فهبض٥ ٝبٙت ٣ ٝحه٤الت رب١كي٠ ثطاي آٟ ثبيس ث٦ ز٣ ثرف ّبضثطزي ت٤ر٦ 

يْي ٝهطه فهبض٥ ٝبٙت زض ن٢بيـ ٝبء اٙكقيط ؾبظي ٦ّ ّبالي رب١كي٢ي ثطاي آٟ ٣ر٤ز ١ساضز ٣ . ّطز

زيٖط زض ن٢بيـ ثيؿ٤ْيت ٣ ٤ّٚچ٦ ٣ قْالت ؾبظي ٦ّ ٝي ت٤اٟ اظ ث٨ج٤ز ز٢٧س٥ ٧ب ٣ م٢ي ؾبظي ٧بي 

ٝه٤٢في ث٦ ربي فهبض٥ ٝبٙت اؾتيبز٥ ٤ٞ١ز ٣ٙي اظ ٙحبػ ٤ٝاز ٝنصي، م٢ي ٢٢ّس٥ ٣ ت٤َيت ٢٢ّس٥، 

. ّبالي ربيٖعي٢ي ثه٤ضت زٍيٌ ثطاي آٟ ٣ر٤ز ١ساضز

اٝب زض ٤ٝضز ّبال٧بي ٝكبث٦ ٣ ربيٖعي٠ ٝحه٤ٗ ٝبء اٙكقيط ٧ٜ ثبيس اظ ز٣ ٢ٝؾط  ٤ٝضز ثطضؾي 

ٍطاض ٕيط١س، زض حبٙت ا٣ٗ إط زض َٝبث٘ ؾبيط ٤١قبث٦ ٧بي ٕبظزاض، ٝبء اٙكقيط ضا ث٦ ف٤٢اٟ يِ ٤١قيس١ي 

ثي ضطض ٣ ٤َٝي ٦ّ زاضاي ذ٤ال ٢ٝبؾجي ثطاي ؾالٝتي اؾت زض ١ؾط ثٖيطيٜ ٣ ٤ٝاضز اؾتيبز٥ آٟ ضا زض 

٣ضظقٖب٨٧ب، ثغ٤ض ّٚي ثطاي ٝطزٝي ٦ّ ث٦ ر٨ت ثي ضطض ث٤زٟ ٣ يب ذ٢ِ ث٤زٟ عجـ آٟ زض ىه٘ ٕطٝب اظ 

آٟ اؾتيبز٥ ٝي ٢٢ّس زض ١ؾط ثٖيطيٜ تَطيجبً ّبالي ربيٖعي٠ ٦ّ ثت٤ا١س تٞبٛ ٣يػٕي ٧بي ٝخجت اي٠ 

. ٝحه٤ٗ ضا زاقت٦ ثبقس ١ٞي ت٤اٟ يبىت
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ضا ث٦ ف٤٢اٟ يْي اظ ا٤١اؿ ٤١قيس١ي زض ١ؾط ثٖيطيٜ، ٝي ت٤اٟ ٝحه٤الت « ٝبءاٙكقيط» ٕطٛ 1زض حبٙت ز٣ٛ 

زيٖطي ١ؾيط ٤١قبث٦ ٧بي ٕبظزاض ضا ث٦ ف٤٢اٟ ّبال٧بي ربيٖعي٠ ١بٛ ثطز ٣ٙي ثب اي٠ ٣ر٤ز ٣ ث٦ زٙي٘ 

. ٝؿبئٚي ٦ّ زضثبض٥ اي٠ ٤١قبث٦ ٧ب ٝغطح اؾت تٞبي٘ ٝطزٛ ث٦ اؾتيبز٥ اظ ٝبء اٙكقيط ض١٣س ض٣ ث٦ ضقسي زاضز

 

اّويتاستشاتظيىيواال-5-2

ٗ ٧بي ٕصقت٦ ث٦ فٚت فسٛ ٣ر٤ز ثبظاض ضٍبثتي ثطاي اي٠ ٝحه٤ٗ ٣ ٣ر٤ز ثبظاض ضٍبثتي ٣  زض ؾب

پطت٤٢ؿ اظ ا٤١اؿ ٤١قبث٦ ٧ب، ثبظاض ث٦ ٝط٣ض ظٝبٟ اظ ٝبء اٙكقيط ذبٙي ٣ ٝتقبٍجبً اظ ٤١قبث٦ ٧ب پط قس ٣ اي٠ ٤١ؿ 

ـ تط زض زؾتطؼ ٝطزٛ ٍطاض ٕطىت ٣ ٝهطه ٢٢ّسٕبٟ ١يع ث٦ اؾتيبز٥ اظ اي٠  ٝحه٤الت ضاحت ٣ ؾطي

ٟ ٧بي اي٠ ٤١قبث٦ ٧بي اظ  ٝحه٤الت تٞبي٘ زاقت٢س ٣ٙي زض ؾ٦ ؾبٗ ٕصقت٦ ث٦ فٚت إٓب٧ي ٝطزٛ اظ ظيب

ر٦ٚٞ پطّبٙطي ث٤زٟ ٣ چبً ٢٢ّسٕي آ٨١ب ٣ ١يع ٝيعاٟ ٢ٍس ثبالي آ٨١ب، ثبفج قس٥ ٦ّ ض١٣س تَبضب ث٦ ؾ٤ي 

ٝهطه ٤١قيس١ي ٧بي عجيقي ١ؾيط ز٣ك، آة ٝقس١ي، ٝبء اٙكقيط ٣ آة ٝي٥٤ حطّت ٢ّس ٦ّ تبييس ٢٢ّس٥ 

اي٠ ٤ٝض٤ؿ اىعايف ت٤ٙيس ٣ ٣اضزات ٝبء اٙكقيط، زض زؾتطؼ ث٤زٟ اي٠ ٝحه٤ٗ زض اّخط ٢ٝبعٌ، ٣ر٤ز 

ٍيؿ٦ ٧بي ثعضٓ ثطاي ٝحه٤الت ٣اضزاتي زض ىط٣قٖب٥ ٧ب زض َٝبث٘ ٍيؿ٦ ٧بي ٤ّچِ ثطاي ٝحه٤الت 

. زاذٚي ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ضضبيت ىط٣ق٢سٕبٟ اظ ىط٣ـ ذ٤ة اي٠ ٝحه٤الت ثب ٣ر٤ز ٍيٞت ثبالي آ٨١ب اؾت

 

تشسسيتاصاس-6

وطَسّايعوذُتَليذوٌٌذٍُهػشفوٌٌذُهحػَالت-6-1

اي٠ ٝحه٤الت زض ّك٤ض٧بي ٝرتٚو ٣ ث٦ ذه٤ل اؾتطاٙيب، ض٣ؾي٦ ٣ ّك٤ض٧بي تبظ٥ اؾتَالٗ 

يبىت٦ ت٤ٙيس ٝي ق٤ز، ٝهطه اي٠  ٝحه٤ٗ زض ّك٤ض٧بي اض٣پبيي ٣ اٝطيْبيي زض حس ثؿيبض ثباليي ٍطاض 
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زاضز ٣ ٕب٧بً ث٦ زٙي٘ ١ب٢ٝبؾت ث٤زٟ آة ّك٤ض٧بي ٝص٤ّض، اظ آثز٤ ث٦ ف٤٢اٟ ٤١قيس١ي ر٨ت ضىـ فغف 

. ٣ ث٦ ربي آة آقبٝيس١ي اؾتيبز٥ ٝي ٢٢ّس

ٗ ٧بي اذيط اؾتيبز٥ اظ ٝبء اٙكقيط زض ّك٤ض٧بي اض٣پبيي ٣ اٝطيْبيي ث٦ ؾطفت ربيٖعي٠  زض ؾب

٘ زاض قس٥ اؾت ٣ آٟ ٧ٜ ث٦ زٙي٘ ؾبٜٙ، ٝنصي ٣ ٍبث٘ اؾتيبز٥ ث٤زٟ زض ٧ط ظٝبٟ ٣ ْٝبٟ  آثز٤ي اْٙ

. ٝي ثبقس

ّك٤ض٧بي حبقي٦ ذٚيذ ىبضؼ ١يع ٧ط ؾبٗ َٝبزيط ثؿيبض ظيبزي ٝبء اٙكقيط ٣اضز ٝي ٢٢ّس ٣ حتي 

. ثطذي اظ آ٨١ب ٝخ٘ اٝبضات ٝتحس٥ فطثي ١َف ٣اؾغ٦ زاض زض ذطيس ٣ ىط٣ـ ٝبء اٙكقيط ثط ف٨س٥ زاضز

 

ضشايطٍهيضاىغادسات-6-2

ٜ ٧ب ٣ ت٤ٙيس  زض چ٢س ؾبٗ اذيط ث٦ فٚت ايزبز ت٤٢ؿ زض ٝحه٤الت ت٤ٙيسي زاذٚي ٣ اؾتيبز٥ اظ آ١عي

ٝحه٤التي ١ؾيط زٙؿتط، زٙؿتط ٙي٤ٞيي ٣ اؾتيبز٥ اظ ثؿت٦ ث٢سي ٢ٝبؾت، ٝزسزاً نبزضات اي٠ ٤١ؿ 

ٝحه٤الت آمبظ قس ٦ّ نس٣ض ٝحه٤ٗ ث٦ ّك٤ض٧بي حبقي٦ ذٚيذ ىبضؼ ١ؾيط فطاً، فطثؿتبٟ ٣ 

٧ٞچ٢ي٠ اىنب١ؿتبٟ ثبفج اىعايف نبزضات قس ٣ٙي ث٦ زالي٘ ظيط ثبظ ٧ٜ اي٠ نبزضات ض١٣س ىع١٣ي زاقت٦ 

. اؾت

  ّيييت ثقضي اظ ٝحه٤الت زاذٚي ث٦ زٙي٘ اؾتيبز٥ اظ ٝبقي٠ آالت ٍسيٞي ثبفج ٝي ق٤ز ٦ّ

 .١ت٤ا١س ثب قطّت ٧بي ذبضري ضٍبثت ٢٢ّس

  ٤ٝاز ا٣ٙي٦ ٢ٝبؾت ٣ ثب ّيييت اظ ف٤اٝ٘ انٚي ثبال ضىت٠ ّيييت ٝحه٤الت ٝي ق٤ز ٦ّ ثقضبً زض

 .اي٠ ٤ٝضز ٧ٜ ثب ٝكْالتي ض٣ثط٣ ٧ؿتيٜ
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  تَبضبي ّبىي ٣ ٢ٝبؾت زض زاذ٘ ّك٤ض ثبفج قس٥ ٦ّ ٣احس٧بي ت٤ٙيس تٞبي٘ ث٦ نبزضات

 .١ساقت٦ ثبق٢س

  زضنس اْٙ٘ 1/0ث٦ زٙي٘ اي٦ْ٢ زض ٝحه٤الت زاذٚي ٣ ثب ٧سه ضفبيت ٤ٝاظي٠ قطفي حساّخط اظ 

٣ر٤ز زاضز ٙصا ثطاي نبزضات اي٠ ٤١ؿ ٝحه٤الت زض َٝبزيط ا١ج٥٤ ثبيس ّك٤ض٧بي اؾالٝي ٝس١ؾط 

 .ثبقس ٣ٙي اي٠ ٝحس٣زيت زض ضاثغ٦ ثب فهبض٥ ٝبٙت ٣ر٤ز ١ساضز

 

تشسسيٍضعيتغادساتعػاسُهالت-6-2-1

ث٦ زٙي٘ ذ٤ال فهبض٥ ٝبٙت زض ؾب٨ٙبي اذيط اي٠ ٝحه٤ٗ زض ّك٤ض ٝب ٤ٝضز ت٤ر٦ ٍطاض ٕطىت٦ 

اؾت ث٦ ١ح٤ي ٦ّ زض ثؿيبضي ن٢بيـ ٝخ٘ ثيؿ٤ْيت ؾبظي ٣ قيطي٢ي پعي ٧ب اي٠ ٝحه٤ٗ ث٦ ١ح٤ ثؿيبض 

ٝغ٤ٚثي زض حبٗ رب اىتبزٟ اؾت ٣ اؾتيبز٥ اظ آٟ ض٣ظث٦ ض٣ظ اىعايف ٝي يبثس، ٦ّ قب٧س اي٠ ٤ٝض٤ؿ 

زض حبٗ حبضط ٣احس٧بي ت٤ٙيسي اي٠ ٝحه٤ٗ ث٦ زٙي٘ . اىعايف ٣اضزات فهبض٥ ٝبٙت ث٦ ّك٤ض ٝي ثبقس

ؾ٢تي ٣ زؾتي ث٤زٟ اّخط آ٨١ب، ّيييت فهبض٥ ٝبٙت آ٨١ب ٧ٜ زض ؾغح پبيي٢ي ٍطاض زاضز ٣ ث٦ ٧ٞي٠ زٙي٘ 

٣يػٕي ٧بي الظٛ ر٨ت نبزضات ٝحه٤ٗ ضا ١ساضز ٣ ٙصا اي٠ ٝحه٤ٗ تب٤٢ّٟ نبزضاتي ١ساقت٦ اؾت ٣ٙي 

. ٝحه٤التي ٦ّ اظ فهبض٥ ٝبٙت اؾتيبز٥ ٝي ٢٢ّس نبزضات ذ٤ثي زاقت٦ ا١س

 

ِّايغيشالىليدسسالّايگزضتِ-6-2-2 هيضاىغادساتًَضات

٧ٞب١غ٤ضي ٦ّ ٕيت٦ قس ثب ت٤ر٦ ث٦ ربيٖب٥ ٝبء اٙكقيط زض ثبال ثطزٟ ؾغح ؾالٝتي ربٝق٦ ٣ 

تجٚينبت ضؾب٦١ اي ٢ٝبؾت زض اي٠ ظٝي٦٢، ض٠ٞ ٝهطه زاذٚي ثبالي اي٠ ٝحه٤ٗ، ظٝي٦٢ نبزضات آٟ 
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٤١قبث٦ ٧بي »زض رس٣ٗ شي٘ ٣ تحت ف٤٢اٟ . حتي ث٦ ّك٤ض٧بي ميطاؾالٝي ٧ٜ ىطا٧ٜ قس٥ اؾت

. ٦ّ قبٝ٘ تٞبٛ ا٤١اؿ اي٠ ٤١قبث٦ ٧ب ٝي ثبقس ٝيعاٟ نبزضات زض چ٢س ؾبٗ اضائ٦ ٝي ٕطزز« ميطاْٙٚي

 

 (فسز)َٝساض ؾبٗ ضزيو 

1 1379 28963665 

2 1380 467990 

3 1381 1189931 

4 1382 1109103 

5 1383 1219463 

6 1384 11622791 

 

تشسسيٍضعيتٍاسداتهحػَالت-6-3

هاءالطعيش(الف

 ا١زبٛ قس٥ 46 ٣ ؾ٤ز ثبظضٕب١ي 4 ثب ح٤ًَ پبي٦ 90/2202 ٣ ٣2201اضزات ٝبء اٙكقيط ثب تقطى٦ 

ٗ ٧بي ٕصقت٦ َٝبزيط ظيبزي اظ اي٠ ٝحه٤الت ثب ّيييت ثبال ٣اضز قس٥ اؾت زض رس٣ٗ . اؾت ٣ زض ؾب

. شي٘ آٝبض ٣اضزات ٣ ٧ٞچ٢ي٠ آٝبض ت٤ٙيس زاذٚي اضائ٦ ٝي ق٤ز
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 (ثغطي)َٝساض ؾبٗ ضزيو 

1 1382 4428551 

2 1383 25194667 

3 1384 1143721 

 

آهاسٍاسداتهاءالطعيش



 (ثغطي)رٞـ ّ٘  (ثغطي)٣اضزات  (ثغطي)ت٤ٙيس زاذٚي ؾبٗ ضزيو 

1 1379 71030000  -71030000 

2 1380 83780000  -82780000 

3 1381 98290000  -98290000 

4 1382 108770000 4428551 113198551 

5 1383 123630000 25194667 11437201 

6 1384 143750000 11437201 155187201 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 33 

 تَليذهاءالطعيش:عٌَاىطشح

 
هيضاىتَليذداخليٍآهاسٍاسداتهاءالطعيش

ٍاسداتعػاسُهالت(ب

ٗ ٧بي اذيط اظ ّك٤ض٧بي آٙٞبٟ ٣ ا١ٖٚؿتبٟ ٣1901اضزات فهبض٥ ٝبٙت ثب تقطى٦ ٕٞطّي   زض ؾب

زضرسا٣ٗ شي٘ آٝبض . ا١زبٛ قس٥ ٦ّ اي٠ ٤ٝض٤ؿ ١كبٟ ز٢٧س٥ اىعايف تَبضب ثطاي اي٠ ٝحه٤ٗ ٝي ثبقس

. ٣اضزات ٣ ت٤ٙيس زاذٚي فهبض٥ ٝبٙت اضائ٦ ٝي ق٤ز

 

 (ت٠)٣اضزات فهبض٥ ٝبٙت ؾبٗ ضزيو 

1 1382 92/79 

2 1383 120 

3 1384 1580 

آهاسٍاسداتعػاسُهالت



 (ت٠)َٝساض ّ٘  (ت٠)ت٤ٙيس زاذٚي  (ت٠)٣اضزات ؾبٗ ضزيو 

1 1382 92/79 2538 92/2617 

2 1383 120 2820 2940 

3 1384 1580 3240 4820 

 

 ٝيعاٟ فطض٦ فهبض٥ ٝبٙت
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ٍضعيتعشضٍِتماضا-6-4

ساتمِعشضِواال-6-4-1

ٗ ٧بي ٍج٘ اظ ا١َالة ٦ّ ت٤ٙيس آثز٤ي اْٙٚي ٢ٝـ ٍب١٤١ي ١ساقت  ٝحه٤ٗ ٝبء اٙكقيط زض ؾب

ت٤ؾظ چ٢س قطّت اظ ر٦ٚٞ آثز٤ؾبظي قٞؽ ٣اؾتبض ايطاٟ ا١زبٛ ٝي قس ٣ اي٠ ٤ٝضز ث٦ زٙي٘ اضتجبعبت 

. ١عزيِ ثب ز٣ٗ اض٣پبيي ٣ اٝطيْبيي ث٤ز٥ اؾت

زض ٤ٝضز فهبض٥ ٝبٙت ٣ ٝهبضه آٟ ر٨ت قيطي٠ ٢٢ّس٥ ٧ب زض ن٢بيـ ٤ّٚچ٦ ؾبظي، 

ٟ ٧بي ز٣ض ٦ّ اي٠ ٝحه٤ٗ ... ثيؿ٤ْيت ؾبظي ٣ ١يع ٝهبضه آٟ زض ٢ٍبزي ٧ب ٣ قيطي٢ي پعي ٧ب اظ ظٝب

. ثه٤ضت ؾ٢تي ٣ ميط٥ ْٝب١يع٥ ت٤ٙيس ٝي قس٥ اؾت، اؾتيبز٥ اظ آٟ ضايذ ث٤ز٥ اؾت

 

تشسسيٍضعيتتَليذوٌٌذگاىداخلي-6-4-2

قطّت )٣اؾتبض ايطاٟ  (١ٞبي٢سٕي اؾ٤ْٗ ا١ٖٚيؽ)ٍج٘ اظ ا١َالة ز٣ قطّت آثز٤ؾبظي قٞؽ 

زض ايطاٟ ىقبٙيت ٝي ّطز١س ٦ّ ثقس اظ ا١َالة تحت ٝسيطيت ث٢يبز رب١جبظاٟ زض آٝس١س ٣ ث٦ ت٤ٙيس  (ثيالٟ

. ٝبء اٙكقيط ثس٣ٟ اْٙ٘ اٍساٛ ّطز١س
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زض رس٣ٗ شي٘ .  ثطاثط اىعايف يبىت5 ض١٣س ٝهطه اي٠ ٤١ؿ ٝحه٤الت ثيف اظ 83 تب 70 اظ ؾبٗ 

. ٝكرهبت ٣احس٧بي ت٤ٙيس ٝبء اٙكقيط ٣ ٝبٙت ىقبٗ اضائ٦ ٝي ق٤ز

ق٨طؾتبٟ ٣احس ؽطىيت اؾٞي ٤١ؿ ٝحه٤ٗ ١بٛ ٣احس ضزيو 

ٕچؿبضاٟ ثغطي  ٝيٚي٤ٟ 20ٝبء اٙكقيط ث٤٢٨ـ ٕچؿبضاٟ  1

تجطيع ٙيتط  16500000ٝبء اٙكقيط ظٝعٛ آشضثبيزبٟ  2

ت٨طاٟ ٙيتط  400000ٝبء اٙكقيط ٤١قبة  3

ت٨طاٟ ٙيتط  7000000ٝبء اٙكقيط ثيالؾ٤  4

ٙيتط  2000000ٝبٙت 

ٝك٨س ٙيتط  16800000ٝبٙت ذ٤ق٤ٖاض ٝك٨س  5

ٙيتط  7200000ٝبء اٙكقيط 

تجطيع ٙيتط  150ٝبٙت ٤ٖ١ذ٤ض ٤١ـ آشض  6

ت٨طاٟ ثغطي  ٝيٚي٤ٟ 15ٝبء اٙكقيط ث٤٢٨ـ ايطاٟ  7

ٟ ٤١ـ ؾپب٧بٟ  8 اني٨بٟ ٙيتط  7000000ٝبء اٙكقيط ذ٤ثب

تجطيع ٙيتط 8500000ٝبء اٙكقيط ؾطز نحطا  9

اضزٙي٘ ٙيتط  10000000ٝبء اٙكقيط ٝؿ٤ْ  10

ٍكٜ ٙيتط  15000000ٝبء اٙكقيط قطّت ٝس  11

آٝ٘ ٙيتط  7000000ٝبء اٙكقيط ن٢بيـ آقبٝيس١ي فبٙي ٤١ـ ٝع٥ پبُ  12

ضقت ٙيتط  12000000ٝبء اٙكقيط قطّت ت٤ٙيسي ن٢قتي آضيب٤١ـ  13
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تشسسيٍضعيتطشحْايجذيذ-6-4-3

ث٦ زٙي٘ ٣ر٤ز ثبظاض ٢ٝبؾت ثطاي ٝحه٤ٗ ٝبء اٙكقيط ثطذي اظ قطّت ٧بي ت٤ٙيسي ٤١قبث٦ ٧ٜ ثب 

زض رس٣ٗ . ذطيس ذظ پط٠ّ ٣ اؾتيبز٥ اظ فهبض٥ ٝبٙت، زضنس ضا٥ ا١ساظي ذظ ت٤ٙيس اي٠ ٝحه٤ٗ قس١س

 زضنس زاض١س 40شي٘ ٙيؿت ٣احس٧بي ت٤ٙيسي ٝبء اٙكقيط زض زؾت احساث ٦ّ پيكطىت ىيعيْي ثبالي 

. اضائ٦ ٝي ق٤ز

 

زضنس پيكطىت ق٨طؾتبٟ ١بٛ ٣احس ضزيو 

 99تجطيع قطّت ظٝعٛ آشضثبيزبٟ  1

 40قجؿتط ٝطتضي ز١يب٤١ضز  2

 43اني٨بٟ ق٨ط آة ٤١ـ آىطي٠  3

 50ت٨طاٟ ت٨طاٟ ٤ٕاض  4

 67آثبزاٟ ٨ٝكيس آثبزاٟ  5

 50ؾ٢ٞبٟ قَبيٌ ؾ٢ٖؿط  6

 40قيطاظ قيطاظ ز١يب  7

 65قيطاظ زايب٤١ـ  8

 46ٍع٣ي٠ زا١ػآضيب  9

 70ّطٝب١كب٥ ٤ٕاض٤١ـ  10

 45ٕچؿبضاٟ ث٤٢٨ـ  11

 60آٝ٘ قْطق٠ْ  12

 60آٝ٘ فبٙي ٤١ـ  13
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: ث٦ ع٤ض ّٚي ٝز٤ٞؿ ؽطىيت ٣احس٧بي ت٤ٙيسي ٝبء اٙكقيط ث٦ قطح شي٘ اؾت

 

ٝالحؾبت َٝساض ٣احس قطح ضزيو 

٣احس٧بي ثبالي  ٧46650عاض ٙيتط  ٣75احس٧بي زض زؾت احساث ٍج٘ اظ ؾبٗ  1

 زضنس 40

پيكطىت 

 ٧243255عاض ٙيتط  ٣79احس٧بي زض زؾت احساث ثقس اظ ؾبٗ  2

 ٧289905عاض ٙيتط رٞـ ّ٘ ٣احس٧بي زض زؾت احساث  3

٣احس٧بي ىقبٗ  ٧59600عاض ٙيتط  ٣79احس٧بي ىقبٗ ٍج٘ اظ ؾبٗ  4

 ٧252600عاض ٙيتط  ٣79احس٧بي ىقبٗ ثقس اظ ؾبٗ  5

 ٧312200عاض ٙيتط رٞـ ّ٘ ٣احس٧بي ىقبٗ  6

  ٧602105عاض ٙيتط رٞـ ّ٘ ٣احس٧بي ىقبٗ ٣ زض زؾت احساث  7

 

تشسسيليوتّايتَليذداخليٍخاسجي-6-5

زض ٤ٝضز ٍيٞت ٝبء اٙكقيط ثبيس ٕيت ٦ّ ت٤ٙيس اي٠ ٝحه٤ٗ زض حبٗ حبضط زض زاذ٘ ّك٤ض 

ٍيٞت .  ضيبٗ فطض٦ ٝي ٕطزز3000 ثب ٍيٞتي حس٣ز cc330ت٤ؾظ قطّت ٧بي ايطا١ي زض ثغطي ٧بي 

.  ضيبٗ ثطاي ٧ط ّي٤ٚ ٝتنيط ٝي ثبقس8000-10000فهبض٥ ٝبٙت ٧ٜ زض ٝحس٣ز٥ 
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. زض رسا٣ٗ شي٘ ٍيٞت فٞس٥ ىط٣قي ا٤١اؿ ٤١قيس١ي ٧بي ٕبظزاض اضائ٦ ٝي ق٤ز

 

 (ضيبٗ)ٍيٞت ٝهطه ٢٢ّس٥  (ضيبٗ)ٍيٞت فٞس٥ ىط٣قي ؾبٗ ضزيو 

1 1379 1500 2000 

2 1380 1500 2000 

3 1381 2000 2500 

4 1382 2000 2500 

5 1383 2500 3000 

6 1384 3000 3500 

7 1385 3000 3500 

سالگزضت5ِليوتهحػَالتهاءالطعيشدس



ٍيٞت فٞس٥ ىط٣قي زاذٚي قطح ّبال ضزيو 

 2500ٝبء اٙكقيط ٤ٍعي ث٤٢٨ـ  1

 5500ٝبء اٙكقيط ثبض پيْبٟ قيك٦ ّبض  2

 3900 ٤ٍعي EFESٝبء اٙكقيط  3

 4160ٝبء اٙكقيط ثب٣اضيب  4

 horse 3800ٝبء اٙكقيط  5

 ٤١Bomba 9583قبث٦ ا١طغي ظا  6

 ٤١Dragon 6660قبث٦ ا١طغي ظاي  7

 ٤١Brave 7290قبث٦ ٧بي ا١طغي ظا  8

 ٤١5000قبث٦  ٤ٍعي پپؿي  9

 ٤١Synergy 7500قبث٦  ا١طغي ظا  10

ٍيٞت ٧بي فٞس٥ ىط٣قي ا٤١اؿ ٤١قبث٦ ٧بي ٕبظزاض 
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هطالعات فٌي ٍ هٌْذسي طزح : فصل سَم 

بزرسي رٍش ّاي تَليذ هحصَل  -1

 شزح كاهل فزآيٌذ تَليذ -2

ُ ّاي كٌتزل كيفيت -3 ُ ّا، هزاحل ٍ شيَ  بزرسي ايستگا

ِ  تَليذ سالياًِ -4  بزآٍرد ظزفيت ٍ بزًاه

 آشٌايي با هاشيي آالت تَليذ، تجْيشات ٍ تاسيسات عوَهي -5

 بزآٍرد اًزصي هَرد ًياس طزح -6

 بزآٍرد سهيي، ساختواى ّاي تَليذي ٍ غيزتَليذي -7

 بزآٍرد ًيزٍي اًساًي هَردًياس طزح -8

 بزآٍرد هَاد اٍليِ هَردًياس طزح -9

  بزًاهِ سهاى بٌذي اجزاي طزح -10

  پيشٌْاد هحل اجزاي طزح -11
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تشسسيسٍشّايتَليذهحػَل-1

ت٤ٙيس ٝبء اٙكقيط اظ ٤ٝاز ا٣ٙي٦ تب ٝحه٤ٗ ٨١بيي ٝؿتٚعٛ عي فٞٚيبت ٝرتٚو ٣ ٝقي٢ي اؾت ٦ّ 

ثب پيكطىت ت٤ٙ٤٢ْغي ٣ . زض ع٤ٗ ؾبٙيب٦١ ٝتٞبزي تخجيت قس٥ ٣ ٤ٝضز اؾتيبز٥ ّك٤ض٧بي ٝرتٚو اؾت

. ٤١ؿ ٝبقي٠ آالت ٣ تز٨يعات ٤ٝضز اؾتيبز٥ تيب٣ت ٧بيي زض ض٣ـ ايزبز ٕطزيس

 

سٍشهعوَلدسايشاى-1-1

: زض ايطاٟ ٝبء اٙكقيط ث٦ ض٣ـ ظيط ت٤ٙيس ٝي ١ٞبي٢س

َٝساضي اظ ٝبٙت ضا ت٤ظي٠ ٤ٞ١ز٥ ٣ ثقس اظ آؾيبة ّطزٟ يب ىط٣ ّطزٟ زض زاذ٘ ٝرعٟ پرت ثب َٝساض - 

. ٝرعٟ يب زئ پرت زاضاي غاّت يب رساض٥ ٕطٝب ٣ ٧ٞعٟ ٝي ثبقس. ٝقي٢ي آة ٝر٤ٚط ٝي ١ٞبي٢س

فٞٚيبت ٧يسض٣ٙيع ١كبؾت٦ ٝبٙت ر٤ ث٦ ٢٢ٍس٧بي قيطي٠ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ تجسي٘ پط٣تئي٠ ٣ ؾبيط ٤ٝاز ٤ٝر٤ز 

اضبى٦ ّطزٟ قْط، فهبض٥ ضاظُ ٣ . ٝبٙت ث٦ ٤ٝاز ؾبز٥ تكْي٘ ز٢٧س٥ زض اي٠ ٝطح٦ٚ ن٤ضت ٝي ٕيطز

.  اىع٣ز١ي ٧بي زيٖط زض ذبت٦ٞ فٞٚيبت ٧يسض٣ٙيع ا١زبٛ ٝي ق٤ز

رسا ّطز٥ ٣ ٝبيـ ضا ث٦ ٝرعٟ زيٖطي ث٢بٛ  « wort»ت٤ؾظ نبىي تيب٦ٙ حبٙت ضا اظ ٝبيـ حبن٦ٚ - 

«whir pool »اضؾبٗ ٝي ٢٢ّس تب ت٦ ١كي٢ي ن٤ضت ٕيطز .

 ذ٢ِ قس٥ ٣ زض حي٠ ا١تَبٗ ث٦ ٝربظٟ ز٣ (Plate Cooler)ٝبيـ ٕطٛ ت٤ؾظ ؾطز ٢٢ّس٥ نيح٦ اي - 

. رساض٥ ر٨ت ٨ٖ١ساضي اؾيس٧بي ذ٤ضاّي ٣ اىع٣ز١ي ٧بي زيٖط اضبى٦ ٝي ق٤ز

ٝبء اٙكقيط ذ٢ِ ضا ت٤ؾظ ؾيؿتٜ ىيٚتطاؾي٤ٟ ّبٝالً قيبه ٤ٞ١ز٥ ٣ زض ٝربظٟ تحت ىكبض ز٣ رساض٥ - 

.  ث٦ ٣احس پط٢ّي ا١تَبٗ ٝي ز٢٧سCo2اؾتي٘ ثب تعضيٌ ٕبظ 
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سٍشهعوَلدساسٍپا-1-2

: ىطآي٢س ت٤ٙيس ٝبء اٙكقيط زض ّك٤ض٧بي اض٣پبيي ٣ پيكطىت٦ ث٦ قطح شي٘ ٝي ثبقس

 ت٨ي٦ ٝبٙت ت٤ؾظ ؾيؿتٜ ٝبٙت ؾبظي 

 آؾيبة ّطزٟ ٝبٙت 

  اؾتحهبٗ ٝبيـ ٝبٙت(wort)اظ زا٦١ ٝبٙت  

 ىطآ٣ضي ٝبيـ ٝبٙت ٣ ا١زبٛ ىطآي٢س ترٞيط ٣ زض ١تيز٦ اْٙٚي قسٟ ٝبيـ 

  (ىيٚتطاؾي٤ٟ)اؾترطاد ٝرٞط، تهيي٦ ٝبيـ ٣ قيبه ؾبظي 

 ثؿت٦ ث٢سي ٣ پط٢ّي ث٦ ؾ٦ ض٣ـ ظيط ا١زبٛ ٝي ق٤ز: 

٘ زاض -  پط ّطزٟ ٣ ثؿت٦ ث٢سي ثه٤ضت ٤١قبث٦ اْٙ

پط ّطزٟ ٣ ثؿت٦ ث٢سي ثه٤ضت ٤١قبث٦  ثس٣ٟ اْٙ٘ - 

زض اي٠ ض٣ـ ٝطاح٘ ت٤ٙيس ٝبٙت، آؾيبة ّطزٟ،  : (ض٣ـ رسيس)ض٣ـ ت٤ٙيس ٤١قبث٦ ثس٣ٟ اْٙ٘ - 

ـ ٧ب ن٤ضت ٝي ٕيطز ثب اي٠ اذتاله ٦ّ ا٣الً ت٤ٙيس اْٙ٘  ىطآ٣ضي ٝبٙت ٣ اؾتحهبٗ ٝبيـ ٝخ٘ ؾبيط ض٣

ث٦ ر٨ت ٢ّتطٗ ىطآي٢س ترٞيط ن٤ضت ١ٞي ٕيطز ٣ اظ عطىي ّيييت ٝحه٤ٗ اظ ثبثت عقٜ ٣ ٝع٥ 

. ٝخ٘ ٤١قبث٦ اْٙٚي ٝي ثبقس
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ضشحواهلفشآيٌذتَليذ-2

: ثغ٤ض ذالن٦ ٝبء اٙكقيط عي ٝطاح٘ ظيط ت٤ٙيس ٝي ق٤ز

ر٤ي ٝره٤ل ر٨ت ت٤ٙيس ٝبء اٙكقيط ثب زٍت ّبىي اظ ٝعاضؿ ت٨ي٦ ٝي ٕطزز ٦ّ ٧ط ٧عاض زا٦١ آٟ ثبيس - 

ٍسضت ر٤ا٦١ ظزٟ ؽب٧طي .  زضنس ٝي ثبقس9-12 ٕطٛ ٣ظٟ زاقت٦ ٣ ٝيعاٟ پط٣تئي٠ آٟ حساّخط 45/35

.  زضنس آٟ ٍبث٘ اؾتيبز٥ ثبقس95 زضنس ٣ ثقس اظ ضز٥ ث٢سي حساٍ٘ 80آٟ 

پؽ اظ ت٨ي٦، ر٤ زض ز٣ ٝطح٦ٚ تٞيع ٝي ق٤ز ٣ زض ٝطح٦ٚ ا٣ٗ ذبُ ٣ ّب٥ آٟ رسا ٝي ق٤ز ٣ زض ٝطح٦ٚ - 

ر٤ي ضيع ٣ ١هي٦ . ثقسي ر٤ ضيع ٣ ١هي٦ ٣ قْؿت٦ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ؾ٢ٔ ٣ احيب١بً ثبٍي ٝب١س٥ ّب٥ رسا ٝي ق٤ز

٣ ّب٥ ر٨ت ذ٤ضاُ زاٛ ٣ عي٤ض ث٦ ىط٣ـ ٝي ضؾس ٣ ر٤ پبُ قس٥ ر٨ت ٝهطه زض ؾي٧٤ٚب شذيط٥ 

. ٝي  ٕطزز

ِ ٧بي -  ثب ت٤ر٦ ث٦ ؽطىيت ت٤ٙيس َٝساض ض٣ظا٦١ ٝهطه ر٤، اظ ؾي٤ٚ ٕطىت٦ قس٥ ٣ ثطاي ذيؿب١سٟ ث٦ تب١

. ٝره٤ل ىطؾتبز٥ ٝي ق٤ز

ر٧٤بي ذيؽ ذ٤ضز٥ ؾپؽ ث٦ ؾب٠ٙ ر٤ا٦١ ظزٟ ىطؾتبز٥ قس٥ ٣ اظ آ١زب پؽ اظ ر٤ا٦١ ظزٟ ث٦ - 

. ٤ّض٥ ٧بي ٝره٤ل ٢ٝتَ٘ ٝي ق٤ز ٣ پؽ اظ ثطقت٦ قسٟ، ١بٛ ٝبٙت ث٦ ٝحه٤ٗ اعالً ٝي ق٤ز

زض ٝطح٦ٚ پرت اثتسا ٝبٙت آؾيبة قس٥ ث٦ تب١ِ پرت ىطؾتبز٥ ٝي ق٤ز ٣ ؾپؽ ث٦ تب١ِ نبىي اضؾبٗ - 

ِ ٧بي ر٤ـ ٣ تطؾيت ٝي ض٣ز . قس٥ ٣ ثقس اظ آٟ ث٦ تب١

.  ثقس اظ عي اي٠ ٝطاح٘ ٝحه٤ٗ ٣اضز ؾطزذب٦١ قس٥ ٣ فٞٚيبت ثقسي زض اي٠ ٍؿٞت ا١زبٛ ٝي ق٤ز- 

ِ ٧بي -  زض ٍؿٞت ؾطزذب٦١ پؽ اظ اىع٣زٟ ثطذي ٤ٝاز، ٝحه٤ٗ ثب فج٤ض اظ نبىي ٧بي ٝره٤ل ث٦ تب١

ت٤ٙيس ضىت٦ ٣ آٟ ٕبظ زي اّؿيس ّطث٠ اضبى٦ ٝي ٕطزز ٣ زض اي٠ ٝطح٦ٚ ٤١قبث٦ آٝبز٥ پطّطزٟ زض ثغطي 

. ٝي ثبقس
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ٍاحذّايهختلفتَليذهاءالطعيش-2-1

: ٣احس٧بي ٝرتٚو ت٤ٙيس ٝبء اٙكقيط فجبضت٢س اظ

 ٣احس ث٤ربضي 

 ٣احس ٝبٙت ؾبظي 

 ٣احس پرت 

 ٣احس ؾطزذب٦١ 

 ٣احس ت٤ٙيس ٣ ثؿت٦ ث٢سي 

 

ٍاحذتَجاسي(الف

ُ ٕيط ٣ ميط٥  ـ ٠ّ، ٤٧اّف ٣ ذب زض اي٠ ٣احس ثب اؾتيبز٥ اظ ا٤١اؿ اِٙ، زؾتٖب٨٧بي ؾ٢ٔ رٞ

٧ٞچ٢ي٠ زض اي٠ ٣احس . اظ آٟ رسا ٝي ق٤ز... ١بذبٙهي ٧بي ٧ٞطا٥ ر٤ ١ؾيط ؾ٢ٔ، ذبُ، پ٤قبٗ ٣ 

ر٧٤بي ضيع، قْؿت٦ ٣ ١بؾبٜٙ اظ ر٧٤بي ؾبٜٙ رسا ٝي ٕطزز ٣ زض پبيبٟ ر٧٤بي ؾبٜٙ زض ؾي٧٤ٚب ا١جبض 

ٝي ق١٤س، ثقس اظ اي٠ ٝطح٦ٚ زا٦١ ٧بي ر٤ تٞيع قس٥ ث٦ ٍؿٞت ٝبٙت ؾبظي ٝي ض٣ز تب ّبٝالً زض آ١زب قؿت٦ 

. قس٥ ٣ آٝبز٥ ثطاي ٝطاح٘ زيٖط ٕطزز

 

ٍاحذهالتساصي(ب

: زض اي٠ ٣احس فٞٚيبت ظيط ن٤ضت ٝي پصيطز

 ذيؿب١سٟ ٣ قؿتك٤ي ر٤ 

 ٟر٤ا٦١ ظز 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 44 

 تَليذهاءالطعيش:عٌَاىطشح

 
 حطاضت زازٟ ٤ّض٥ 

 پ٤ؾت ٕيطي 

 ٟاِٙ ّطز 

 ر٧٤بي تٞيع ٣ اِٙ قس٥ زض ٣احس ث٤ربضي ث٦ ٢ٝؾ٤ض ذيؽ :خيساًذىٍضستطَيجَ-(1-ب

ِ ٧بي ٝره٤ل ٝي ق١٤س ٧ٞعٝبٟ ثب ٣اضز قسٟ ر٤ ث٦ تب١ِ، آة ١يتط ث٦ . ذ٤ضزٟ ٣ قؿتك٤ ٣اضز تب١

َٝساض الظٛ ٣اضز تب١ِ ٝي ق٤ز، ٧ٞچ٢ي٠ ؾ٤زا يب ٧يسضات ؾسيٜ اضبى٦ ٝي ٕطزز، اىع٣زٟ ؾ٤زا ثطاي 

ضسفي١٤ي ّطزٟ ر٤ ٣ ١يتط اظ ثي٠ ثطزٟ ثركي اظ پ٤ؾت ر٤ ٝي ثبقس ظيطا ؾ٤زا ذبنيت ذ٤ض١سٕي زاضز 

٣ زض ١تيز٦ ثبفج ذ٤ضز٥ قسٟ َٝساضي اظ مكبء ر٤ ٝي ق٤ز ٣ پ٤ؾت٦ آٟ ضا ١بظُ ٝي ٢ّس ٣ ظٝي٦٢ ضا 

. ثقس اظ اىع٣زٟ ؾ٤زا، ىطٝبٙي٠ ٣ زض ن٤ضت ١يبظ يس اضبى٦ ٝي ٕطزز. ثطاي ر٤ا٦١ ظزٟ ٝؿبفس ٝي ١ٞبيس

اىع٣زٟ ىطٝبٙي٠ ث٦ ز٣ ٢ٝؾ٤ض ا١زبٛ ٝي پصيطز يْي ضسفي١٤ي ٤ٞ١ز ثيكتط ٣ زيٖطي چ٤ٟ ٠ْٞٝ اؾت 

ثقس اظ . َٝساضي ؾ٤زا ظيط مكبء ر٤ ١ي٤ش ٢ّس، ىطٝبٙي٠ ٦ّ حبٙت اؾيسي زاضز آٟ ضا ذ٢خي ٝي ١ٞبيس

 ؾبفت زض اي٠ تب١ِ ٝي ٝب١س ٣ عجٌ يِ ثط١ب٦ٝ ٢ٝؾٜ چ٢سي٠ ثبض ثب 48اىع٣زٟ ٤ٝاز ى٤ً، ر٤ ث٦ ٝست 

. آة زض زاذ٘ تب١ِ قؿتك٤ ٝي ق٤ز

 زضر٦ ؾب١تي ٕطاز ٣ ضع٤ثت ١ؿجي 18-22 زض ؾب٠ٙ ر٤ا٦١ ظزٟ، ر٤ زض زٝبي :جَاًِصدى-(2-ب

ٜ ٧بي ٨١يت٦ قط٣ؿ ث٦ ىقبٙيت ٝي ١ٞبي٢س ٣ .  ض٣ظ ٝي ٝب٢١س5-7 زضنس ث٦ ٝست 95-90 زض اي٠ ٝست آ١عي

ٜ ٧ب زض اي٠ ٝطح٦ٚ ث٤ر٤ز ٝي آي٢س ٜ ٧ب ثط ض٣ي پط٣تئي٠ ٣ ١كبؾت٦ ر٤ احط . حتي ثقضي اظ آ١عي اي٠ آ١عي

زض احط ر٤ا٦١ ظزٟ ثقضي اظ ٣يتبٝي٠ ٧ب ر٤ ٝب٢١س تيبٝي٠ ٣ . ّطز٥ ٣ آٟ ضا تجسي٘ ث٦ ٢ٍس ٝي ١ٞبي٢س

. ٧ط ض٣ظ چ٢سي٠ ثبض ت٤ؾظ زؾتٖب٥ ٝره٤ني ر٧٤ب ضا ٤٧از٧ي ٝي ٢٢ّس. ضيج٤ىال٣ي٠ اىعايف ٝي يبث٢س
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ر٧٤ب ضا ثه٤ضت ض٣ظا٦١ اظ ١ؾط ٝيعاٟ ر٤ا٦١ ظزٟ ٣ ميط٥ ٤ٝضز آظٝبيف ٍطاض زاز٥ ٣ زض ن٤ضت تبييس، پؽ 

. اظ عي ظٝبٟ َٝطض ث٦ تب١ِ ٤ّض٥ ىطؾتبز٥ ٝي ق١٤س

 زض ٤ّض٥، ر٧٤ب ث٦ ٣ؾي٦ٚ حطاضت ثطقت٦ ٝي ٕطز٢١س ٣ ر٤ا٦١ ٧ب زض احط :وَسُهالتساصي-(3-ب

 زضر٦ ؾب١تي ٕطاز 85 ث٦ 45 ؾبفت، زٝب اظ 25-50زض ٤ّض٥ ث٦ تسضيذ، زض ٝست . حطاضت اظ ثي٠ ٝي ض١٣س

ٝي ضؾس، ضع٤ثت ر٤ زض اي٠ ٝطح٦ٚ ّب٧ف يبىت٦ ٣ ث٦ حس٣ز نيط ٝي ضؾس ٣ اظ اي٠ پؽ ١بٛ ٝبٙت ث٦ اي٠ 

. ٝحه٤ٗ اعالً ٝي ق٤ز

 اي٠ زؾتٖب٥ يِ اؾت٤ا٦١ ٕطزا٢١س٥ اؾت ٦ّ پي٤ؾت٦ زض حبٗ ز٣ضاٟ :دستگاُپَستگيشهالت-(4-ب

اؾت ٦ّ زض ١تيز٦ ثبفج رسا قسٟ پ٤ؾت ٝبٙت ٝي ٕطزز، پ٤ؾت ث٦ ف٤٢اٟ ضبيقبت ث٦ ىط٣ـ ٝي ضؾس ٣ 

. زا٦١ ٧بي ؾبٜٙ پؽ اظ اِٙ قسٟ ث٦ ؾي٧٤ٚبي شذيط٥ ٝبٙت ٝي ض٣ز

ِ ٧بي پرت، نبىي، ر٤ـ ٣تط ؾيت :ٍاحذپخت-(5-ب  ٣احس پرت قبٝ٘ ثرف ٧بي آؾيبة ٣ تب١

. ٝي  ثبقس

 ٝبٙت ث٦ َٝساض ٤ٝضز١يبظ اظ ؾي٧٤ٚب ٕطىت٦ قس٥ ٣ پؽ اظ قؿتك٤ ث٦ ٧ٞطا٥ َٝساضي آة ٣اضز :آسياب

ِ ٧ب ذاله ر٨ت يْسيٖط . اي٠ زؾتٖب٥ زاضاي ز٣ مٚغِ اؾت. زؾتٖب٥ آؾيبة ٝي ق٤ز حطّت مٚغ

پؽ اظ اي٠ ٝطح٦ٚ ٝبٙت ذطز . زا٦١ ٧بي ٝبٙت اظ حسىبن٘ ز٣ مٚغِ فج٤ض ّطز٥ ٣ آؾيبة ٝي ق١٤س. اؾت

. قس٥ ٣اضز تب١ِ پرت ٝي ق٤ز

 زا٦١ ٧بي ٝبٙت آؾيبة قس٥ ٣اضز تب١ِ پرت قس٥ ٣ ٧ٞعٝبٟ ثب آٟ آة ؾطز ١يع ٣اضز :تاًهپخت-

  زٍي٦َ ثط عجٌ يِ ثط١ب٦ٝ 90زضر٦ حطاضت ضا زض اي٠ تب١ِ تسضيزبً زض ٝست حس٣ز . تب١ِ ٝي ق٤ز

ثبال ثطزٟ تسضيزي زٝب ثسي٠ .  زضر٦ ؾب١تي ٕطاز ٝي ضؾب٢١س75 زضر٦ ؾب١تي ٕطاز ث٦ ٢ٝ45ؾٜ حطاضتي اظ 

ٜ ٧ب ىطنت ىقبٙيت زاقت٦ ثبق٢س ٣ ١كبؾت٦ ضا ث٦ ٝبز٥ ٢ٍسي تجسي٘ ١ٞبي٢س حساّخط . فٚت اؾت ٦ّ آ١عي
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ٜ ٧ب زض زٝبي  ٜ ٧بيي ٦ّ زض اي٠ ٝطح٦ٚ اضبى٦ .  زضر٦ ؾب١تي ٕطاز ٝي ثبقس50-60ىقبٙيت آ١عي آ١عي

اظ ز٣ . ٣ اؾيس ىؿيطيِ  (ppm 300-200)آٙيب آٝيالظ ٣ ثتب ٤ّٕٚبتبظ، ىطٛ آٙسئيس : ٝي ق١٤س فجبضت٢س اظ

ٝبز٥ اذيط ثطاي قْؿت٠ پط٣تئي٠ ٤ٝر٤ز زض ٝبء اٙكقيط اؾتيبز٥ ٝي ٕطزز تب اي٠ پط٣تئي٠ ثبفج ّس٣ضت 

اظ ٧ط ٧يت ّي٤ٚ ٝبٙت يِ ٧ْت٤ ٙيتط . زض اي٠ ٝطح٦ٚ قطثت ٝبٙت ثسؾت ٝي آيس. زض ٝبء اٙكقيط ١ك١٤س

. پؽ اظ اي٠ ٝطح٦ٚ قطثت ٝبٙت ت٤ؾظ پٞپ ث٦ تب١ِ نبىي ٢ٝتَ٘ ٝي ق٤ز. قطثت ٝبٙت ت٨ي٦ ٝي ٕطزز

 ٧ٞب١غ٤ض ٦ّ ثيبٟ ٕطزيس، پؽ اظ ت٨ي٦ قطثت ٝبٙت، قطثت ت٤ؾظ پٞپ ٣اضز تب١ِ :تاًهغافي-

. اي٠ تب١ِ زاضاي چ٢سي٠ نيح٦ ٝكجِ اؾت ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ ىيٚتط يب نبىي ث٦ ّبض ٝي ض٣ز نبىي ٝي ق٤ز،

ـ آ٣ضي ٣ ت٤ؾظ پٞپ ث٦ تب١ِ تيب٦ٙ ٣اضز ٝي ق٤ز . شضات ٣ ١بذبٙهي ٧بي قطثت زض اي٠ ٍؿٞت رٞ

ٝبيـ نبه قس٥ اظ تب١ِ نبىي ث٦ تب١ِ . تيب٦ٙ ٧بي ثسؾت آٝس٥ ر٨ت ذ٤ضاُ زاٛ ث٦ ىط٣ـ ٝي ضؾ٢س

. ر٤ـ ٢ٝتَ٘ ٝي ق٤ز

 ٝبيـ قطثت ٝبٙت اظ تب١ِ نبىي ٣اضز تب١ِ ر٤ـ ٝي ق٤ز، زض اي٠ تب١ِ ٝبيـ ٤١قبث٦ :تاًهجَش-

 زضر٦ ؾب١تي ٕطاز ٝي ضؾس ٣ ثطاي 90حطاضت تب١ِ ر٤ـ تب حس٣ز . ت٤ؾظ ثربض آة ٕطٛ ٝي ٕطزز

 زضنس ّ٘ ٝبٙت 1-3َٝساض قْط حس٣ز . ر٤ٕٚيطي اظ ٧ط٦١٤ٕ ترٞيط قْط ث٦ آٟ ضاظُ اضبى٦ ٝي ٕطزز

 ٕطٛ ضاظُ زض ٧ط ٧ْت٤ٙيتط 30-50ثي٠ . ٝهطه ٝي ق٤ز ٣ ١ؿجت ث٦ تٚري ٝره٤ل ٦ّ ثبيس فبيس ق٤ز

 زٍي٦َ زض اي٠ تب١ِ ٝي ٝب١س ٣ ؾپؽ ث٦ تب١ِ تطؾيت ٢ٝتَ٘ 90قطثت ٝبٙت حس٣ز . اىع٣ز٥ ٝي ق٤ز

. ٝي ق٤ز

زض تب١ِ تطؾيت زض احط ٕطزـ ٣ .  ٝبيـ ٤١قبث٦ ث٤ؾي٦ٚ پٞپ ٣اضز اي٠ تب١ِ ٝي ق٤ز:تاًهتشسية-

ؾب١تطيي٤غ، شضات پط٣تئي٠ ٦ّ زض ٝطاح٘ ٍجٚي قْؿت٦ قس٥ ا١س ضؾ٤ة ٝي ٢٢ّس ٣ ٝبيـ ظالٗ زض ثبال ٍطاض 

زض اي٠ ٝطح٦ٚ ث٦ ٝبيـ ٤١قبث٦ ٤ٝاز اىع٣ز١ي اظ ٍجي٘ اؾيس٧بي تبضتبضيِ، ؾيتطيِ ٣ الّتيِ ٣ . ٝي ٕيطز
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اؾيس٧بي تبضتبضيِ ٣ الّتيِ ث٦ ف٤٢اٟ عقٜ ز٢٧س٥ ٣ ت٢ؾيٜ ٢٢ّس٥ . ١يع ّطث٠ اّتي٤ اضبى٦ ٝي ٕطزز

PH ٣ اؾيسؾيتطيِ ث٦ ف٤٢اٟ آ١تي اّؿيساٟ ٣ ت٢ؾيٜ ٢٢ّس٥ PH ٔ٣ ّطث٠ اّتي٤ ثطاي اظ ثي٠ ثطزٟ ض١ 

ٔ ٧بيي ٦ّ احتٞبالً زض . ٣ ث٤ي ١بٝغ٤ٚة ٝبء  اٙكقيط اؾتيبز٥ ٝي ق٤ز ٧ٞچ٢ي٠ ّطث٠ اّتي٤ ّٚي٦ ض١

احطؾ٤ذت٠ ث٤ر٤ز آٝس٥، رصة ٝي ٢ّس ٣ ثبفج قيبىيت ٝبء اٙكقيط ٝي ق٤ز ٝست ت٤ٍو ٝبء اٙكقيط زض اي٠ 

.  ؾبفت ث٤ز٥ ٣ اظ آ١زب ث٦ ٣احس ؾطز ٢٢ّس٥ ٢ٝتَ٘ ٝي ق٤ز1تب١ِ حس٣ز 

 زض اي٠ ٣احس ثب اؾتيبز٥ اظ ّٞپطؾ٤ض٧بي ؾطز ٢٢ّس٥، زٝبي ٝبء اٙكقيط ضا اظ :ٍاحذسشدوٌٌذُ-(6-ب

 زضر٦ ؾب١تي ٕطاز ٝي ضؾب٢١س ٣ ٝبيـ ٤١قبث٦ ت٤ؾظ پٞپ اظ ٣احس ؾطز ٢٢ّس٥ ٣اضز 5 زضر٦ ث٦ 95

ِ ٧بي ز٣رساض٥ ٝي ق٤ز ِ ٧ب ثطاي پبيي٠ آ٣ضزٟ زٝبي ٝحه٤ٗ، آة ٣ اْٙ٘ . تب١ زض ثي٠ رساض اي٠ تب١

ِ ٧ب حس٣ز . رطيبٟ زاضز  ؾبفت ٝي ٝب١س تب ّطث٠ اّتي٤ ٤ٝر٤ز زض آٟ ت٦ ١كي٠ 24ٝبء اٙكقيط زض اي٠ تب١

 2ٝحه٤ٗ زض اي٠ ٝطح٦ٚ اظ ؾ٦ ٤١ؿ ىيٚتط فج٤ض ٝي ٢ّس تب عجٌ اؾتب١ساضز ّس٣ضت آٟ ّٞتط اظ . ق٤ز

: اي٠ ؾ٦ ىيٚتط فجبضت٢س اظ. ق٤ز

 ٣ؾي٦ٚ اي اؾت ٦ّ ثب ايزبز ىكبض الظٛ ث٦ ِّٞ فٞ٘ ٕطيع اظ ٝطّع ثطاي ا١تَبٗ :دستگاُساًتشيفَط-

ِ ٧بي ز٣رساض٥ ٣اضز ؾب١تطيي٤غ . ؾيبالت اظ ١َغ٦ اي ث٦ ١َغ٦ زيٖط ث٦ ّبض ٝي ض٣ز ٣ٍتي ٝبيـ ٤١قبث٦ اظ تب١

.  ٧ْت٤ٙيتط ثبيس تق٤يض ق٤ز100ىيٚتط زؾتٖب٥ ف٤ٞٝبً ثقس اظ . ٝي ق٤ز زاذ٘ آٟ ث٦ ذ٤ثي ث٨ٜ ٝي ذ٤ضز

ثقس اظ اي٠ ٝطح٦ٚ ٝبيـ ٤١قبث٦ ٣اضز زؾتٖب٥ . ٝبيـ ٤١قبث٦ زض ن٤ضت ٙع٣ٛ چ٢سي٠ ثبض ؾب١تطيي٤غ ٝي ق٤ز

. ىيٚتط ذبُ نبىي ٝي ق٤ز

 زاذ٘ اي٠ زؾتٖب٥ ؾي٢ي ٧بيي ث٦ قْ٘ ت٤ضي ٣ر٤ز زاضز ٦ّ ض٣ي آٟ :دستگاُفيلتشخانغافي-

١بذبٙهي ٧ب ث٦ ذبضد اظ ٝرعٟ . ٝبيـ ٤١قبث٦ اظ اي٠ ىيٚتط فج٤ض ٝي ٢ّس. ذبُ نبىي ضيرت٦ قس٥ اؾت

ٝهطه ذبّي نبىي زض اي٠ زؾتٖب٥ ثي٠ . ٧سايت ٝي ق٤ز ٣ ٝبيـ تٞيع ث٦ زؾتٖب٥ ىيٚتط ّبمصي ٝي ض٣ز
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ٕب٧ي .  ثطاي ٧ط ٧ْت٤ٙيتط اؾت ٣ ٧ط چ٢س ؾبفت يِ ثبض ىيٚتط٧بي آٟ ثبيس تق٤يض ٕطزز600-400

. ا٣ٍبت ثطاي اي٠ ٦ّ ّس٣ضت ث٦ حس اؾتب١ساضز ثطؾس ٝبيـ ٤١قبث٦ ضا چ٢سي٠ ثبض اظ اي٠ ىيٚتط فج٤ض ٝي ز٢٧س

.  ّبض اي٠ زؾتٖب٥ رسا ٤ٞ١زٟ شضات ثؿيبض ضيع ٤ٝر٤ز زض ٝبيـ ٤١قبث٦ اؾت:دستگاُفيلتشواغزي-

 ٣ضً ّبمصي ٦ّ ثغ٤ض ٤ٝاظي زض ٢ّبض ٧ٜ ٍطاض 300اي٠ زؾتٖب٥ ث٦ قْ٘ ْٝقت ٝؿتغي٘ ٣ زاضاي 

٢٧ٖبٝي ٦ّ ٝبيـ .  ٧ْت٤ٙيتط ٤١قبث٦ ّبىي ٝي ثبقس3000-4000اي٠ تقساز ثطاي . ٕطىت٦ ا١س، ٝي ثبقس

ً ٧ب فج٤ض ٝي ١ٞبيس شضات ضيع ١بذبٙهي آٟ ٕطىت٦ ٝي ق٤ز ٣ ٝبيـ ٤١قبث٦ تٞيع  ٤١قبث٦ ثب ىكبض اظ زاذ٘ ٣ض

ِ ٧بي ت٤ٙيس ٢ٝتَ٘ ٝي ق٤ز. اظ زاذ٘ آٟ فج٤ض ٝي ٢ّس . پؽ اظ اي٠ ٝطح٦ٚ ٝبيـ ٤١قبث٦ ث٦ تب١

 

ِتٌذي- تَليذٍتست

ِ ٧بي ت٤ٙيس ٢ٝتَ٘ ٝي ق٤ز . ثقس اظ تبييس ٝيعاٟ ّس٣ضت ت٤ؾظ آظٝبيكٖب٥، ٝبيـ ٤١قبث٦ ث٦ تب١

ِ ٧بي ت٤ٙيس ث٦ ٣ؾي٦ٚ ذ٢ِ ٢٢ّس٥ ٧ب ؾطز ٦ٖ١ زاقت٦ ٝي ق١٤س ِ ٧ب ثبيس ظيط . تب١ زٝبي ٤١قبث٦ زض اي٠ تب١

ِ ٧بي ت٤ٙيس ٤ٝاز اىع٣ز١ي قبٝ٘ ا١يسضيس ؾ٤ٙي٤ض٣ ٣ ٝكتَبت آٟ .  زضر٦ ؾب١تي ٕطاز حيؼ ق٤ز8 زض تب١

الظٛ ث٦ شّط . ٣ اؾيس اؾ٤ْضثيِ اضبى٦ ٝي ضٕسز (ثطاي ر٤ٕٚيطي اظ ّس٣ضت زض ثغطي )آ١عيٜ پط٣تئبظ 

ِ ٧بي ت٤ٙيس ثٞب١س اْٝبٟ زاضز َٝساضي اظ ٢ٍس آٟ 24اؾت زض ن٤ضتي ٦ّ ٤١قبث٦ ثيكتط اظ   ؾبفت زض تب١

زض اي٠ ن٤ضت ز٣ثبض٥ آٟ ضا ث٦ ٍؿٞت پرت ا١تَبٗ زاز٥ تب اْٙ٘ آٟ تجريط ق٤ز ٣ . ث٦ اْٙ٘ تجسي٘ ق٤ز

. ؾپؽ ٝطاح٘ ثبال ز٣ثبض٥ عي ٝي ق٤ز. قْط اضبى٦ ٝي ١ٞبي٢س تب ٢ٍس اظ ثي٠ ضىت٦ آٟ رجطاٟ ق٤ز

 ضا ا١ساظ٥ ٝي PHزض ٨١بيت ٝيعاٟ ٢ٍس، ٣ظٟ ٝره٤ل، زضنس اْٙ٘، ض١ٔ، ّس٣ضت، ضطيت قْؿت ٤١ض ٣ 

. ٕيط١س ٣ زضن٤ضت ٝغبثَت ثب اؾتب١ساضز٧بي ٝطث٤ع٦ آٝبز٥ ثطاي پط ّطزٟ زض قيك٦ يب ٤ٍعي ٝي ٕطزز



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 49 

 تَليذهاءالطعيش:عٌَاىطشح

 
َٝساض ٣يػٕي ٧بي ٝبء اٙكقيط زض ٢٧ٖبٛ پطّطزٟ ٣ ٣يػٕي ٧بي ز٤١٣ؿ ٝحه٤ٗ تزبضي آٟ زضر٦ ا٣ٗ شي٘ 

. اضائ٦ قس٥ اؾت

َٝساض ٣يػٕي ٧بي ز٣ ٤١ؿ ٝحه٤ٗ تزبضي ٝبءاٙكقيط * 

 

َٝساض ٣يػٕي ٧بي ٝبء اٙكقيط زض ٢٧ٖبٛ پط ّطزٟ * 

همذاسًَعٍيظگيسديف

2ًَع1ًَع
 5-5/5 8-٢ٍ5/8س ّ٘  1

 8حساٍ٘  11حساٍ٘ فهبض٥ ذكِ  2

 2حساّخط  3حساّخط ّس٣ضت  3

4 pH 9/3-2/3 2/4-7/3 

 12/0-2/0 1/0-25/0 اؾيسيت٦ ّ٘ 5

6 Co2 47/0 47/0 

همذاسًَعٍيظگيسديف

 ٣3gr/cm025/1-02/1ظٟ ٝره٤ل  1

 m/ 3-1ٝيعاٟ ٤٧ا  2

 w/w45/0-38/0ٝيعاٟ ٕبظ  3

 c° 10-7زضر٦ حطاضت  4

 Bar 2-1ٝيعاٟ ىكبض  5

 EBC200-150ض١ٔ  6
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ٝبيـ ٤١قبث٦ اظ . اي٠ زؾتٖب٥ ثطاي پط ّطزٟ ٤١قبث٦ ث٦ زاذ٘ ثغطي ث٦ ّبض ٝي ض٣ز:(پشوي)دستگاُ*

ِ ٧بي ت٤ٙيس تحت ىكبض ٤٧ا ٣اضز ىيٚتط ٝي ق٤ز ِ ٧بي ت٤ٙيس . تب١ . اتٞؿيط ٝي ثبقس3-5ىكبض زاذ٘ تب١

ثطاي اي٦ْ٢ ٝبيـ ٝرعٟ ىيٚتط تحت ىكبض ٝؿتَيٜ ٤٧ا ٍطاض .  آتٞؿيط ثبقس12ىكبض ؾغح ٝرعٟ ثبيس 

. ١ٖيطز، تب١ِ ٝهطىي زض ٢ّبض آٟ ٝي ثبقس تب تقبزٗ ؾغح ٝبيـ ٝرعٟ ٣ تب١ِ ت٤ٙيس ضا حيؼ ١ٞبيس

ؾطفت حطّت زؾتٖب٥ ٝتنيط ٝي ثبقس ٣ ف٤ٞٝبً زض ٧ط ثبض ثؿت٦ ث٦ ٤١ؿ پط ٠ّ تقساز ٝتيب٣تي اظ ثغطي ضا 

ٝبيـ ث٦ . ٝبيـ ٤١قبث٦ اظ قيك٦ ت٤ؾظ ؾ٤ظ٨١بيي ث٦ زاذ٘ ثغطي ٢ٝتَ٘ ٝي ق٤ز. پط اظ ٝبيـ ٝي ١ٞبيس

. رساض٥ زاذ٘ ثغطي ثطذ٤ضز ٝي ٢ّس تب آضاٛ آضاٛ ٤٧اي ٤ٝر٤ز زض ثغطي اظ ٣ؾظ ثغطي ذبضد ق٤ز

ض٢ٞبً زض پبيي٠ زؾتٖب٥ . زض ثبالي زؾتٖب٥ يِ فسز ا٧طٛ ٣ر٤ز زاضز ٦ّ ثبفج ثؿت٦ قسٟ قيط٧ب ٝي ق٤ز

. ٧ٜ ا٧طٛ زيٖطي ٣ر٤ز زاضز ٦ّ ثبفج ثبظ قسٟ قيط٧ب ٝي ق٤ز

 

دستگاُپشعٍدستٌذ*

اؾبؼ ّبض اي٠ زؾتٖب٥ . ٝي ق١٤س (زضث٢سي)زض ٝطح٦ٚ آذط ثغطي ٧بي پط قس٥ تكتِ ٕصاضي 

زؾتٖب٥ پطؼ ثب ىكبض ثؿيبض ّٞي ثبفج ىط٣ز آٝسٟ تكتِ ثط ض٣ي . ثطٝج٢بي پطؼ ْٝب١يْي اؾت

. ثغطي ٧ب ٝي ق٤ز ٣ ىكبض پطؼ ١يع ٍبث٘ ت٢ؾيٜ ٝي ثبقس

زض ٨١بيت ثغطي ٧بي ٝبءاٙكقيط رقج٦ ٕصاضي قس٥ ٣ ر٨ت فطض٦ ث٦ ثبظاض ث٦ ا١جبض٧بي ىط٣ـ 

. ٢ٝتَ٘ ٝي ٕطزز
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تشسسيايستگاّْا،هشاحلٍضيَُوٌتشلويفيت-3

 ٧ط ٣احس ت٤ٙيسي ثطاي ٢ّتطٗ ٝطاح٘ ت٤ٙيس ٣ اعٞي٢بٟ اظ اؾتيبز٥ نحيح ٤ٝاز ا٣ٙي٦ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ 

ت٤ٙيس ثب ّيييت ٣ ضضبيت ٝكتطيبٟ ذ٤ز، ٣احس آظٝبيكٖب٥ ٣ ٢ّتطٗ ّييي ضا زض قطّت ذ٤ز ضا٥ ا١ساظي 

ٝي ١ٞبي٢س ٣ زض حسي ثطاي آٟ ا٧ٞيت ٍبئ٘ ٝي ق١٤س ٦ّ ٝسيط اي٠ ٣احس ٝؿتَيٞبً ظيط ١ؾط ٝسيطفبٝ٘ 

زض ٣احس ت٤ٙيسي ٝبءاٙكقيط ثب ت٤ر٦ ث٦ ا٧ٞيت آٟ، ىطآي٢س ت٤ٙيس ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ضاثغ٦ . ىقبٙيت ٝي ١ٞبيس

. اظ ا٧ٞيت ثباليي ثطذ٤ضزاض اؾت« آظٝبيكٖب٥ ٣ ٢ّتطٗ ّييي»ٝؿتَيٜ ت٤ٙيسي ثب ؾالٝت اىطاز ربٝق٦، ٣ 

. زض اي٠ ٣احس، ايؿتٖب٨٧بي ٢ّتطٗ ّيييت شي٘ ضا٥ ا١ساظي ٝي ق٤ز

 

 

:ايستگاُوٌتشليويفيهَاداٍليِ(الف

 زض اي٠ ايؿتٖب٥ ٤ٝاز ا٣ٙي٦ ٤ٝضز ١يبظ اي٠ ٣احس ٝخ٘ ر٤، ٝبٙت، اؾيس٧بي ٝقس١ي، قْط، ضاظُ ٣ 

ا٤١اؿ ٤ٝاز ثؿت٦ ث٢سي زٍيَبً ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ٝي ٕيط١س ٣ اظ ٣ض٣ز ٤ٝاز ا٣ٙي٦ ٝقي٤ة ٣ ١بٝطم٤ة ث٦ ذظ 

ٗ ٧بي زٍيٌ ت٤ؾظ ٝتهسيبٟ اي٠ ايؿتٖب٥ ا١زبٛ ٝي ق٤ز . ت٤ٙيس ر٤ٕٚيطي ٝي ق٤ز زض ن٤ضتي ٦ّ ٢ّتط

. ٝي ت٤اٟ تب حس٣ز ظيبزي ث٦ ّيييت ٝحه٤الت ت٤ٙيسي ٝغٞئ٠ قس

 

ايستگاُوٌتشلويفيهحػَالتتَليذي(ج

 زض اي٠ ايؿتٖب٥ زضر٦ حطاضت ، ضع٤ثت، تطّيت ٤ٝاز ٣ ٢ّتطٗ ضفبيت َٝساض زٍيٌ آ٨١ب، ظٝبٟ 

. ٝب١س ٝحه٤ٗ زض ٝربظٟ، قْ٘ ؽب٧طي ٣ ٝيعاٟ ّس٣ضت ٤ٝضز ٢ّتطٗ زٍيٌ ٍطاض ٝي ٕيط١س
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 ايستگاُوٌتشلويفيتهحػَلًْايي(ج

ٟ ٧بي ظيط ا١زبٛ ٝي ق٤ز : زض اي٠ ايؿتٖب٥ آظ٤ٝ

 عقٜ، ث٤، ض١ٔ، قيبه ث٤زٟ :ٍضعيتظاّشي*

، ىٚعات pH ا١ساظ٥ ٕيطي ٢ٍس، زضنس اْٙ٘، ّس٣ضت، :آصهًَْايضيويايي*

 تقساز ّ٘ ٝيْط٣ة ٧ب، ّپِ ٣ ٝرٞط :آصهًَْايهيىشٍتيَلَطي*

 

تشآٍسدظشفيتٍتشًاهِتَليذسالياًِ-4

 ٧ط ٣احس ت٤ٙيسي ثطاي ضؾيسٟ ث٦ ؾ٤ز فبزال٦١ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ت٤ري٦ اٍتهبزي آٟ ١يبظ ث٦ ثطآ٣ضز 

. حساٍ٘ ؽطىيت اٍتهبزي زاضز ٦ّ زض اي٠ ٝطح٦ٚ ثبيس ف٤اٝ٘ شي٘ ٝس ١ؾط ثبقس

٣ضقيت ٣احس٧بي ىقبٗ ٣ ٤ٝر٤ز * 

٣ضقيت عطح ٧بي زض زؾت احساث ٣ت٤ؾق٦ ٣ ٝيعاٟ پيكطىت آ٨١ب * 

ؽطىيت ٣احس٧بي ٤ٝر٤ز * 

ثبظاض زاذٚي ٣ پتب١ؿي٘ نبزضاتي ث٤زٟ ٝحه٤ٗ * 

٤ٝضز ٝغبٙق٦ ٍطاض ٕطىت٦ ا١س ؽطىيت ت٤ٙيس اي٠ « ثطضؾي ثبظاض»ثب ت٤ر٦ ث٦ ف٤اٝ٘ ى٤ً ٦ّ زض ٍؿٞت 

: ٝحه٤الت ث٦ قطح شي٘ اؾت
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١بٛ ضزيو 

ٝحه٤ٗ 

ؽطىيت ت٤ٙيسؾبٙيب٦١ 

 (ت٠)

ت٤ٙيس زض پ٢ذ ؾبٗ آي٢س٥ 

1387 1388 1389 1390 1391 

 ٝيٚي٤ٟ  ٝيٚي٤ٟ ٙيتط 10ٝبءاٙكقيط  1

 ٙيتط 

ٝيٚي٤ٟ  9

ٙيتط 

ٝيٚي٤ٟ 10

 ٙيتط 

ٝيٚي٤ٟ 10

ٙيتط 

ٝيٚي٤ٟ 10

ٙيتط 

ت٠ 2500ت٠ 2500ت٠ 2500ت٠ 2250ت٠ 2000ت٠ 2500ٝبٙت  2

 

آضٌاييتاهاضييآالتتَليذ،تجْيضاتٍتأسيساتعوَهي-5

آضٌاييتاهاضييآالتخطتَليذ-5-1

ا١تربة ٝبقي٠ آالت ت٤ٙيس زض ٧ط قطّتي ٝطح٦ٚ ٨ٜٝ ثطاي آي٢س٥ آٟ ٝي ثبقس ظيطا ٦ّ ثب ا١تربة 

نحيح اي٠ ٝبقي٠ آالت ٝي ت٤اٟ ٝحه٤الت ثب ّيييت ضا ت٤ٙيس ٤ٞ١ز ٣ اظ ٧ٞبٟ آمبظ ىقبٙيت ؾ٨ٜ ثبظاض 

. ٢ٝبؾجي ضا ث٦ ذ٤ز اذتهبل ز٢٧س

ٝبقي٠ آالت ت٤ٙيس اي٠ ٝحه٤الت ثب ت٤ر٦ ث٦ ؽطىيت ٣احس ت٤ٙيسي ا١تربة قس٥ اؾت ٦ّ 

: ٙيؿت اي٠ ٝبقي٠ آالت زض رس٣ٗ شي٘ اضائ٦ ٝي ق٤ز
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تقساز ١بٛ زؾتٖب٥ ضزيو 

 2ٝرع٦١ ٣ پٞپ 4قطثت ؾبظ 1

 1ىيٚتط قطثت  2

 2پبؾت٤ضيعات٤ض قطثت  3

 1پط٠ّ  4

 1تبضيد ظٟ ات٤ٝبتيِ  5

 1زؾتٖب٥ قؿتك٤  6

 1زؾتٖب٥ ت٤ٙيس ٕبظّطث٢يِ  7

 4 ت٢ي 5ٝرعٟ ر٤ ذيف ٠ّ  8

 2ح٤ضچ٦ ر٤ا٦١ ظ١ي  9

 ٤ّ2ض٥ ذكِ ٠ّ  10

 1ر٤ا٦١ ٣ ضيك٦ ٕيط  11

 1پٞپ ٣ اّي٤ٛ ر٤ي ذيؽ  12

 1تب١ِ ٧يسض٣ٙيع  13

 1زئ پرت ز٣رساض٥  14

 1تب١ِ نبىي اؾتي٘ ثب پٞپ  15

 1تب١ِ ت٦ ١كي٠ اؾتي٘ ثب پٞپ  16

 1ا٣اپطات٤ض  18

 1ثطد ذ٢ِ ٢٢ّس٥ ثب پٞپ  19

 1آؾيبة مٚغْي  20

 1ؾب١تطيي٤ضغ  21

 1تب١ِ ٨ٖ١ساضي   22

 1زؾتٖب٥ ث٤ربضي پ٤٢ٝبتيِ  23

 1ّٞپطؾ٤ض ذالء قيك٦ پط٠ّ  24

 1رقج٦ ٕصاض ذ٤زّبض  25
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 آضٌاييتاتجْيضاتٍتأسيسياتعوَهي-5-2

فال٥٣ ثط ٝبقي٠ آالت ت٤ٙيس، ٧ط ٣احس ت٤ٙيسي ثطاي ؾط٣يؽ ٣ پكتيجب١ي ذظ ت٤ٙيس ١يبظ ث٦ يِ 

. ؾطي تأؾيؿبت زاضز ٦ّ زض اي٠ ٍؿٞت ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ٝي ٕيطز



:آصهايطگاُوٌتشلويفي*

٣احس آظٝبيكٖب٥ ٢ّ٣تطٗ ّييي ثطاي ا١زبٛ آظ٨١٤ٝبي شي٘ ٦ّ ١َف اؾبؾي زض ّٞيت ٣ّيييت 

 ٝتط، ٣ ٣ؾبي٘ آ١بٙيع pHٝحه٤الت ذ٤ا٧س زاقت ضا٥ ا١ساظي ٝي ق٤ز ٣ ١يبظ ث٦ تز٨يعات ٣ ٣ؾبيٚي قبٝ٘ 

آة، ٣ؾبي٘ آظ٤ٟٝ ٝيْط٣ثي٤ٙ٤غي ٣ ٣ؾبي٘ ا١ساظ٥ ٕيطي ف٤اٝ٘ تقيي٠ ٢٢ّس٥ زض ٝبٙت ٣ ٝبءاٙكقيط ١يبظ 

. زاضز

آظ٤ٟٝ ٣ضقيت ؽب٧طي ٝحه٤الت - 

آظ٤ٟٝ ٧بي ىيعيْي ٣ قيٞيبيي ٤ٝاز ا٣ٙي٦ ٣ ٝحه٤الت - 

آظ٤ٟٝ ٧بي ٝيْط٣ثي٤ٙ٤غي ٝحه٤الت - 

 

تعويشگاُ*

ثطاي ؾط٣يؽ ٣ پكتيجب١ي ٝبقي٠ آالت ت٤ٙيس ثب ت٤ر٦ ث٦ ؽطىيت اؾٞي ت٤ٙيس اي٠ ٣احس ١يبظ ث٦ 

يِ ٣احس تقٞيطٕب٥ ١ؿجتبً تز٨يع زاضز تب ثت٤ا١س ثغ٤ض ٝؿتٞط ؾط٣يؽ ٣تقٞيطات ٝبقي٠ آالت ت٤ٙيس ٣ 

تأؾيؿبت رب١جي ضا ا١زبٛ ز٧س ٦ّ زض اي٠ ضاؾتب تأٝي٠ اثعاض ّبضٕب٧ي ا٣ٙي٦، ىضبي ٢ٝبؾت ثطاي تقٞيطات 

. ٣ ١يط٧٣بي ى٢ي ٣ ٝب٧ط زض اي٠ عطح پيف ثي٢ي قس٥ اؾت
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تأسيساتتشقٍتشقسساًي*

  ثطً ٝهطىي ٧ط ٣احس ن٢قتي ٝق٤ٞالً قبٝ٘ ثطً ٝهطىي ٝبقي٠ االت ت٤ٙيس، تأؾيؿبت 

رب١جي ٣ ثطً ٝهطىي ض٣ق٢بيي ثرف ٧بي ٝرتٚو آٟ ٝي ثبقس ٙصا ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ٤ٝاضز ثطآ٣ضز ثطً 

: ٤ٝضز ١يبظ ٣ تأؾيؿبت ٝطث٤ع٦ زض رس٣ٗ شي٘ اضائ٦ ٝي ق٤ز

 

 

 

 

 

 

 

 

تأسيساتآبٍآبسساًي*

ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ٦ّ زض ت٤ٙيس ٝبءاٙكقيط آة ث٦ ف٤٢اٟ ٝبز٥ ا٣ٙي٦ ٝحؿ٤ة ٝي ٕطزز ٣ اظ عطىي ١يع 

اظ آة اؾتيبز٥ .. زض ىطآي٢س ت٤ٙيس ٝبٙت ٣فهبض٥ ٝبٙت ٣ ٧ٞچ٢ي٠ قؿتك٤ ٝربظٟ، زئ ٧ب، ثغطي ٧ب ٣

اظ اي٠ ض٣ اي٠ ٣احس . ٝي ق٤ز ٙصا ٝيعاٟ آة ٝهطىي اي٠ ٣احس زض ثرف ىطآي٢س ت٤ٙيس ٍبث٘ ت٤ر٦ ٝي ثبقس

٧ٞچ٢ي٠ يِ . ر٨ت تأٝي٠ آة ٝهطىي ؾبال٦١ ذ٤ز ثبيس اظ تأؾيؿبت ٢ٝبؾت آثطؾب١ي ثطذ٤ضزاض ثبقس

٣احس ن٢قتي فال٥٣ ثط آة ٝهطىي زض ىطآي٢س ت٤ٙيس ١يبظ ث٦ آة ر٨ت ٝهبضه ّبض٢ّبٟ، آثيبضي ٝح٤ع٦ ٣ 

َٝساض قطح ضزيو 

 ّي٣٤ٚات 300ثطً ٝبقي٠ االت ت٤ٙيس  1

 ّي٣٤ٚات 100ثطً تأؾيؿبت  2

 ّي٣٤ٚات 20ثطً ض٣ق٢بيي  3

يْؿطي اذصا١كقبة ثطً ضؾب١ي  4

يْؿطي تبث٤ٚ ثطً  5



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 57 

 تَليذهاءالطعيش:عٌَاىطشح

 
زض رس٣ٗ شي٘ ثطآ٣ضز آة ٤ٝضز ١يبظ اي٠ ٣احس ت٤ٙيسي ث٦ ٧ٞطا٥ . تٞيعّبضي ض٣ظا٦١ ١يع ذ٤ا٧س زاقت

. تأؾيؿبت ٝطث٤ع٦ آ٣ضز٥ قس٥ اؾت

 

َٝساض قطح ضزيو 

آة ٤ٝضز١يبظىطآي٢س ت٤ٙيس  1

 (ض٣ظا٦١)

 ٝتطْٝقت 370

ٝتطْٝقت 6آة ٝهطىي ّبض٢ّبٟ  2

ٝتطْٝقت 1آة ثطاي ىضبي ؾجع ٣ ٝح٤ع٦  3

يْؿطي اذص ا١كقبة آة  4

يْؿطي ٦ٙ٤ٙ ّكي آة  5

 

 

 سيستنتػفيِفاضالب*

 زض تٞبٝي ن٢بيـ ٣ اظ ر٦ٚٞ ن٢بيـ مصايي ث٦ ٙحبػ اؾتيبز٥ اظ آة ظيبز ٣ ىطا٣اٟ زض چطذ٦ ت٤ٙيس 

٣ ٧ٞچ٢ي٠ ث٦ ر٨ت ر٤ٕٚيطي اظ آ٤ٙزٕي ٝحيظ ظيؿت ٣ ث٦ ّبضٕيطي ٝزسز اي٠ ٢ٝجـ ثؿيبض پطاضظـ اظ 

ؾيؿتٜ تهيي٦ ىبضالة زض ن٢بيـ ٝرتٚو اؾتيبز٥ ٝي ق٤ز ٦ّ زض ن٢قت ٝبءاٙكقيطؾبظي ١يع ث٦ فٚت 

زض اي٠ ٣احس . زضنسي آة زض اي٠ ٝحه٤ٗ ١يبظ ث٦ ؾيؿتٜ تهيي٦ ىبضالة ٝي ثبقس80اؾتيبز٥ حس٣زاً 

 ٝتطْٝقت پؿبة ن٢قتي ايزبز ٝي ق٤ز ؾيؿتٜ تهيي٦ ٤ٝضز ١ؾط ثط ان٤ٗ 200ت٤ٙيسي ض٣ظا٦١ حس٣ز 

: ظيط ٝجت٢ي اؾت

. حصه ٤ٝاز ٝقٌٚ زضقت ق٢ب٣ض ٦ّ ثب اؾتيبز٥ اظ آقنبٖٙيطي ْٝب١يْي ٣ زؾتي ا١زبٛ ٝي ق٤ز

ٗ ٧بي ٕطىت٦ قس٥ اظ ىبضالة زض ٝؿيط رطيبٟ ترٚي٦ ٝي ٕطز١س . آقنب
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حصه ٤ٝاز زا٦١ اي، چطثي ٣ ض٣م٠ اظ عطيٌ ق٢ب٣ضؾبظي - 

ٝتقبزٗ ؾبذت٠ پؿبة اظ ١ؾط رطيبٟ ٣ تطّيت - 

.  اظ عطيٌ تهيي٦ قيٞيبييpHفٞٚيبت ذ٢خي ؾبظي ٣ ت٢ؾيٜ - 

حصه ٤ٝاز ٍبث٘ تزعي٦ ٦ّ ث٦ ن٤ضت ٝقٌٚ، ٤ّٚئيسي زض ىبضالة ٣ پؿبة ٤ٝر٤ز اؾت اظ عطيٌ - 

. تهيي٦ ثي٤ٙ٤غيْي

. ؾبٜٙ ؾبظي ىبضالة ثب پؿبة تهيي٦ قس٥- 

 

سيستنسَختسساًي*

 ثب ت٤ر٦ ث٦ ١يبظ اي٠ ٣احس ت٤ٙيسي ث٦ ؾ٤ذت ٧بي ٝرتٚو تز٨يعات ٢ٝبؾت اظ ٍجي٘ ٝربظٟ 

. ؾ٤ذت ثطاي شذيط٥ ٤ٞ١زٟ ا٤١اؿ ؾ٤ذت زض ١ؾط ٕطىت٦ قس٥ اؾت

 

سيستناطفاءحشيك*

 زض ٧ط ٣احس ت٤ٙيسي ثره٤ل زض ٣احس٧بيي ٦ّ آتف ٣ حطاضت زض آ٨١ب ١َف ظيبزي اييبء 

ٝي ٢ّس، ر٨ت ر٤ٕٚيطي اظ ٧ط٦١٤ٕ آتف ؾ٤ظي،  ١يبظ ث٦ يِ ؾطي تز٨يعات اعيبء حطيٌ ٝي ثبقس ٦ّ  

٘ ٧بي ٝكرم ١هت قس٥ ٣ زض ٤ٝاٍـ ضط٣ضي ٤ٝضز اؾتيبز٥ ٍطاض ٕيط١س اظ عطىي ثب . ٝي ثبيؿت زض ٝح

اظ . ت٤ر٦ ث٦ ٣ر٤ز زالي٘ ٝتيب٣ت زض ١ح٥٤ ايزبز آتف ٤ٝاز ذب٤ٝـ ٢٢ّس٥ ١يع ٝي ثبيؿت ٝتيب٣ت ثبق٢س

اي٠ ض٣ زض اي٠ ٣احس ت٤ٙيسي ٧ٜ  اظ ٧ط يِ اظ ٤ٝاز ذب٤ٝـ ٢٢ّس٥ آتف اؾتيبز٥ قس٥ ٦ّ زض رس٣ٗ شي٘ 

. اضائ٦ ٝي ق١٤س
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ٝالحؾبت تقساز قطح ضزيو 

ٍبث٘ حٞ٘ ت٤ؾظ زؾت فسز 6 ّي٤ٚيي 6ّپؿ٤ٗ آتف ١كب١ي  1

ٍبث٘ حٞ٘ ت٤ؾظ چطخ ٝره٤ل فسز 6 ّي٤ٚيي 30ّپؿ٤ٗ آتف ١كب١ي  2

 (ثب ٝر٤ٚط پ٤زض٣ ٕبظ) فسز 10 ّي٤ٚيي 12ّپؿ٤ٗ آتف ١كب١ي  3

٘ ت٤ؾظ چطخ) فسز 8 ّي٤ٚيي 50ّپؿ٤ٗ آتف ١كب١ي  4 ٘ حٞ  (ثبٝر٤ٚط پ٤زضٕبظ٣ٍبث





سيستنسشهايصٍگشهايص*

 ثغ٤ض ّٚي اؾتيبز٥ اظ ؾيؿتٜ ٕطٝبيي ثبال زض ن٢بيـ ٝبءاٙكقيطؾبظي ّبضثطي ظيبزي ١ساضز ٣ 

اٝب اؾتيبز٥ اظ ؾطٝب ر٨ت . ر٨ت ٕطٝبيف ٣احس٧ب اظ ٧يتطثطٍي ٣ ثربضي ٧بي ن٢قتي اؾتيبز٥ ٝي ق٤ز

٨ٖ١ساضي ٤ٝاز مصايي ث٦ ر٨ت ٢ّتطٗ ٣ا٢ّف ٧بي قيٞيبيي ٣ ف٤اٝ٘ ٝيْط٣ثي حبئع ا٧ٞيت ٝي ثبقس ث٦ 

٧ٞي٠ ر٨ت فال٥٣ ثط ١يبظ ّبض٢ّبٟ ث٦ ٣ؾبي٘ ؾطز٢٢ّس٥، ىطآي٢س ت٤ٙيس ٝبءاٙكقيط ٧ٜ زض چ٢سي٠ ٝطح٦ٚ 

. ١يبظ ث٦ ايزبز ؾطٝب زاضز ٦ّ زض اي٠ عطح ثطآ٣ضز الظٛ ثطاي تأٝي٠ آٟ ا١زبٛ قس٥ اؾت
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تشآٍسداًشطيهَسدًياصطشح-6

ثب ت٤ر٦ ث٦ ١يبظ اي٠ ٣احس ت٤ٙيسي ث٦ ا١طغي ٧بي ٝرتٚو، زض رس٣ٗ شي٘ ثطآ٣ضز ١يبظ ؾبال٦١ اي٠ 

. ٣احس اضائ٦ ٝي ق٤ز

 

ٍاحذهػشفسالياًِضشحسديف

ّي٣٤ٚات ؾبفت  800/116/2ثطً  1

ٝتطْٝقت  100/113آة  2

ٙيتط  30000ٕبظ٣ئي٘  3

ٝتطْٝقت  6000ٕبظ  4

ٙيتط  36000ث٢عي٠  5

 

 

ليذيٍغيشتَليذيٍتتشآٍسدصهيي،ساختواى-7

ساختواىساصيتشآٍسد–7-1

 ثب ت٤ر٦ ث٦ تقساز ٝبقي٠ آالت ٣ ثب ضفبيت ىضبي ٢ٝبؾت ثطاي تطزز پطؾ٢٘ ٣ حٞ٘ ٣ ١َ٘ ٣ 

ربثزبيي ٝحه٤الت ٣ ٤ٝاز ا٣ٙي٦ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ اثقبز ٝبقي٠ آالت ٣ ىضبي ٢ٝبؾت ثطاي ا١جبضـ ٝحه٤الت 

٣ ٤ٝاز ا٣ٙي٦، ٝؿبحت ٍؿٞت ٧بي ٝرتٚو اي٠ ٣احس ت٤ٙيسي زض رس٣ٗ شي٘ اضائ٦ ٝي ق٤ز 
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ٝؿبحت ّ٘ قطح ضزيو 

 (ٝتطٝطثـ)

ٝتطٝطثـ 2500ؾب٠ٙ ت٤ٙيس  1

ٝتطٝطثـ 800ا١جبض٧ب   2

ٝتطٝطثـ 150تقٞيطٕب٥ ٣ آظٝبيكٖب٥  3

ٝتطٝطثـ 250ازاضي، ضىب٧ي ٣ ذسٝبتي  4

 ٝتطٝطثـ 3700رٞـ ّ٘ 

 

ساصيصهييٍهحَطِتشآٍسد–7-2

ٝيعاٟ ١يبظ ث٦ تؿغيح ٣ ذبّجطزاضي، ايزبز ىضبي ؾجع، زي٤اضّكي ٣ ايزبز ض٣ق٢بيي زض اي٠ 

. ٣احس ت٤ٙيسي ثطآ٣ضز قس٥ ٦ّ زض رس٣ٗ شي٘ اضائ٦ ٝي ٕطزز

 

 (ٝتطٝطثـ)َٝساضقطح ضزيو 

ٝتطٝطثـ 10000ظٝي٠  1

ٝتطٝطثـ 8000تؿغيح ٣ ذبّجطزاضي  2

ٝتطٝطثـ 2000ايزبز ىضبي ؾجع  3

ٝتطٝطثـ 800زي٤اضّكي  4

ٝتطٝطثـ 2000پبضّي٢ٔ ٣ ذيبثبٟ ّكي  5

فسز تيطثطً 50ض٣ق٢بيي  6
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تشآٍسدًيشٍياًساًيهَسدًياصطشح-8

 ّبضآئي ٣ احطثركي ٧ط ؾبظٝبٟ تب حس٣ز ظيبزي ث٦ ٝسيطيت نحيح ٣ ثْبضٕيطي ٝؤحط ٢ٝبثـ 

تقيي٠ تقساز ٝكبم٘ ٣ ت٢ؾيٜ قطح ٣ؽبيو ٧ط قن٘ زض عجَبت ٝرتٚو ؾبظٝبٟ، اظ . ا١ؿب١ي ثؿتٖي زاضز

ٝطاح٘ ا٣ٙي٦ ٧ط عطح ثب ثطآ٣ضز ١يبظ ١يط٣ي ا١ؿب١ي ٣ تقيي٠ . ان٤ٗ اؾبؾي تكْيالت يِ ٣احس ٝي ثبقس

ف٤اٝ٘ ٝرتٚيي زض تقيي٠ تقساز ٣ ترهم ١يط٧٣بي ا١ؿب١ي ٣احس . پؿت ؾبظٝب١ي ٧ٞطا٥ ٝي ثبقس

اظ ر٦ٚٞ اي٠ ف٤اٝ٘ ٝي ت٤اٟ ث٦ ؾغح ت٤ٙ٤٢ْغي ٤ٝضز اؾتيبز٥، تٞبي٘ ث٦ اقتنبٗ . ت٤ٙيسي زذبٙت زاض١س

زض اي٠ ٍؿٞت ١يبظ٧بي ١يط٣ي ا١ؿب١ي . ظايي يب ات٤ٝبؾي٤ٟ، حس٣ز ترهم ٣ ٨ٝبضت ٤ٝضز ١يبظ اقبض٥ ّطز

. اي٠ عطح ثب ت٤ر٦ ث٦ ف٤اٝ٘ ى٤ً ثطآ٣ضز ٝي ق٤ز ٦ّ زض رس٣ٗ شي٘ اضائ٦ ٝي ق٤ز

 

تقسازپطؾ٢٘ قطح ضزيو 
 3ّبضق٢بؼ مصايي ت٤ٙيس  1

 10ت٢ْيؿي٠ 
 12ّبضٕطٝب٧ط 

 32ّبضٕط ؾبز٥ 
 1ؾطپطؾت آظٝبيكٖب٥  2

 9ٝتهسي ٢ّتطٗ ّييي 
 1ؾطپطؾت تقٞيطٕب٥  3

 4ت٢ْيؿي٠ ى٢ي 
 10ّبضٕط ؾبز٥ 

 3ٝسيطيت  4
 12 ىط٣ـ –ّبض٢ٝساٟ ازاضي، ذسٝبتي ٝبٙي  5

 97رٞـ ّ٘ 
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تشآٍسدهَاداٍليِهَسدًياصطشح-9

a-1-هطخػاتفٌيهَاداٍليٍِهيضاىهػشف

ر٤ي ٣اضزاتي ث٦ .  ٤ٝاز ا٣ٙي٦ ٝهطىي ثطاي ت٨ي٦ ٝبٙت ٣ فهبض٥  ٝبٙت ر٤ي ٣اضزاتي ٝي ثبقس

 زضنس آٟ ٍبثٚيت ت٤ٙيس ٝبٙت ضا زاضز 95-97 زضنسي ٦ّ مبٙجبً 3-5فٚت زاضا ث٤زٟ ضبيقبت زض حس٣ز 

٤ٝاز تكْي٘ ز٢٧س٥ ر٨ت ت٨ي٦ فهبض٥ ٝبٙت زض ٢٧ٖبٛ تيْيِ ٣ يب فهبض٥ ّكي اظ . اؾتيبز٥ ٝي ق٤ز

 زضنس اظ ٧ٞبٟ 75 زضنس اظ آٟ ث٦ ن٤ضت تيب٦ٙ ٣ ضبيقبت ذط٣ري تيْيِ ٝي ق٤ز ٣ 25ٝبٙت َٝساض 

: ٤ٝاز ا٣ٙي٦ ٝبءاٙكقيط ث٦ قطح ظيط ٝي ثبقس. ٝحت٤يبت ث٦ فهبض٥ ٝبٙت تجسي٘ ٝي ق٤ز

ٝبٙت - 

قْط - 

فهبض٥ ضاظُ - 

ٕبظ ّطث٢يِ - 

 (تبضتبضيِ، الّتيِ ٣ ؾيتطيِ اؾيس)اؾيس٧بي ذ٤ضاّي - 

اة - 

 

a-2-هيضاىهَاداٍليِهَسدًياصجْتتَليذهحػَالتطشح

 ر٨ت ثطآ٣ضز ٤ٝاز ا٣ٙي٦ تطريحبً پط٣ؾ٦ ضا ز٣ ثرف تجسي٘ ر٤ ث٦ ٝبٙت ٣ تجسي٘ ٝبٙت ث٦ فهبض٥ 

. ٝبٙت ٣ ٝبءاٙكقيط تقطيو ٝي ٢ّيٜ
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هَاداٍليِهَسدًياصهالت(الف

 ت٠ زض ؾبٗ ٝي ثبقس ٦ّ ٤ٝاز ا٣ٙي٦ آٟ ر٤ ٝي ثبقس 2500ثب ت٤ر٦ ث٦ ؽطىيت ؾبال٦١ ٝبٙت ٦ّ 

.  ت٠ ر٤ ١يبظ زاضي3125ٜ زضنس اىت زاضز ٦ّ زض ٨١بيت ث٦ ٦ّ20 زض ىطآي٢س ٝبٙت ؾبظي حس٣ز 

 

هيضاىهَاداٍليِهَسدًياصهاءالطعيش(ب

:  َٝساض ٤ٝاز ا٣ٙي٦ الظٛ ثطاي ت٤ٙيس يِ ٙيتط ٝبءاٙكقيط ث٦ قطح شي٘ اؾت

 ٕطٛ 170ٝبٙت   - 

 ٕطٛ 15قْط   - 

 ٕطٛ 3/0فهبض٥ ضاظُ  - 

  ٕطٛ 8ٕبظ ّطث٢يِ  - 

 ٕطٛ 1/0اؾيس ؾيتطيِ  - 

 ٕطٛ 1/0اؾيس تبضتبضيِ  - 

 ٕطٛ 1/0اؾيس الّتيِ  - 

 

هَادهػشفيووىيٍتستِتٌذيهَسدًياصطشح(ج

 ت٠ زض ؾبٗ 3/5ؾ٤ز    - 

 ت٠ زض ؾبٗ 3/5اؾيس٧بي ٝقس١ي  - 

 ٝيٚي٤ٟ فسز 5/30ثغطي قيك٦ اي  - 

 ٝيٚي٤ٟ فسز 5/30تكتِ    - 
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 ٝيٚي٤ٟ فسز 5/30ٙيج٘ يب ثطچؿت  - 

 ت٠ ١120بي٤ٟٚ قيطي٢ٔ  - 

 فسز 4000   220قج٦ْ - 

 فسز 2550000ؾي٢ي زايْبتي ثؿت٦ ث٢سي - 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 66 

 تَليذهاءالطعيش:عٌَاىطشح

 
زض رس٣ٗ شي٘ ثطآ٣ضز ّٚي ٤ٝاز ٤ٝضز ١يبظ عطح اضائ٦ ٝي ق٤ز 

 

َٝساضٝهطه ؾبال٦١ ٣احس ١بٛ ٤ٝاز ا٣ٙي٦ ضزيو 

 3125ت٠ ر٤  1

 1700ت٠ ٝبٙت  2

 15ت٠ قْط  3

 3ت٠ فهبض٥ ضاظُ  4

 80ت٠ ٕبظّطث٢يِ  5

 1ت٠ اؾيسؾيتطيِ  6

 1ت٠ اؾيستبضتبضيِ  7

 1ت٠ اؾيسالّتيِ  8

 3/5ت٠ ؾ٤ز  9

 3/5ت٠ اؾيس٧بي ٝقس١ي  10

ٟ فسز  cc330ثغطي قيك٦ اي 11  5/30ٝيٚي٤

ٟ فسز تكتِ  12  5/30ٝيٚي٤

ٟ فسز ثطچؿت  13  5/30ٝيٚي٤

 120ت٠ ١بي٤ٟٚ قيطي٢ٔ  14

 4000فسز  ٙيتطي 220ثك٦ْ  15

 000/550/2فسز فسزي 12ؾي٢ي زايْبتي ثؿت٦ ث٢سي  16
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تشًاهِصهاًثٌذياجشايطشح-10

ثط١ب٦ٝ ضيعي ز٣ضاٟ ارطاي . يْي اظ اضّبٟ ٨ٜٝ ارطاي پط٣غ٥ ٧ب ٦ّ ضب٠ٝ ٤ٝىَيت پط٣غ٥ ٝي ثبقس

ؾبظٝب١س٧ي ىقبٙيت ٧ب ٣ . احساث ٣احس٧بي ن٢قتي ١يع اظ اي٠ ٍبفس٥ ٝؿتخ٢ي ١يؿت٢س. پط٣غ٥ اؾت

ث٦ اي٠ ٢ٝؾ٤ض ا٣ٙي٠ ٍسٛ، . ٍبفس٥ ٢ٝس ّطزٟ آ٨١ب ثبفج ٝسيطيت ث٨تط ٣ ترهيم ث٦ ٤ٍٝـ ٢ٝبثـ ٝي ٕطزز

قْؿت٠ پط٣غ٥ ث٦ ىقبٙيت ٧بي اؾبؾي اؾت ٦ّ ا١زبٛ ث٦ ٤ٍٝـ آ٨١ب ثبفج ذبت٦ٞ ٤ٝىَيت آٝيع پط٣غ٥ 

ث٢بثطاي٠ ضط٣ضت زاضز ٝزطي پط٣غ٥ ثب زيس ربٝقي حزٜ ٧ط ّساٛ اظ ىقبٙيت ٧ب اظ ٝطح٦ٚ . ٝي ٕطزز

تحَيَبت ا٣ٙي٦ ٣ ا١تربة ٝكب٣ض تب ٝطح٦ٚ ث٨ط٥ ثطزاضي ٣احس ن٢قتي ضا ثطآ٣ضز ١ٞبيس ٣ ظٝبٟ ٢ٝبؾت ثطاي 

ؾپؽ ثب ق٢بذت ض٣اثظ پيف ١يبظي ىقبٙيت ٧ب ظٝبٟ قط٣ؿ ٣ ذبت٦ٞ . ٧ط ىقبٙيت ضا پيف ثي٢ي ٢ّس

ىقبٙيت ٧ب ضا ع٤ضي ثط١ب٦ٝ ضيعي ٢ّس ٦ّ ثت٤ا١س زض ٝست تقيي٠ قس٥ پط٣غ٥ ضا تح٤ي٘ ز٧س، چطا ٦ّ تأذيط 

زض ارطاي پط٣غ٥ زض ثطذي ٤ٝاضز ثبفج ٣اضز٤ٞ١زٟ ذؿبضاتي ذ٤ا٧س قس ٦ّ رجطاٟ آٟ ثؿيبض ؾرت 

زض اي٠ پط٣غ٥ ٧ٜ الظٛ اؾت ر٨ت ضا٥ ا١ساظي ث٦ ٤ٍٝـ آٟ، ثط١ب٦ٝ  ضيعي ٝس١٣ي ضا ت٨ي٦ ٣ ث٦ . ٝي ثبقس

ٟ ث٢سي اي٠ عطح ت٨ي٦ قس٥ ٦ّ زض رس٣ٗ شي٘ اضائ٦ . ٝطح٦ٚ فٞ٘ زض آ٣ضز ثطاي٠ اؾبؼ ثط١ب٦ٝ ظٝب

. ٝي ٕطزز

 

  



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 68 

 تَليذهاءالطعيش:عٌَاىطشح

 
 

ٝالحؾبت  (ٝب٥)ظٝبٟ قطح ىقبٙيت ضزيو 
ثقضي اظ ىقبٙيت ٧بي  1اذصٝز٤ظ٧بي ٝطث٤ع٦ اظ ازاضات شيطثظ  1

ثه٤ضت ٤ٝاظي ا١زبٛ 
ٝي ق١٤س ٙصا ظٝبٟ ضا٥ 

ا١ساظي اي٠ عطح زض 
. فٞ٘ ّٞتط ذ٤ا٧س قس

 2ت٨ي٦ ظٝي٠ ٣ ا١قَبز ٍطاضزاز٧بي آة ٣ ثطً  2

 3ؾيبضـ ذطيس ٝبقي٠ آالت ٣ تأؾيؿبت   3

 4ارطاي فٞٚيبت ؾبذتٞبٟ ؾبظي  4

 ١1هت تأؾيؿبت  5

 ١2هت ٝبقي٠ آالت  6
 2ت٤ٙيس آظٝبيكي  7

 1ت٤ٙيس تزبضي ٣ اذص پط٣ا٦١ ث٨ط٥ ثطزاضي   6



پيطٌْادهحلاجشايطشح-11

ٝح٘ احساث عطح اظ ر٦ٚٞ ٤ٝاضز ثؿيبض ٨ٜٝ زض عطح ضيعي يِ ٣احس ن٢قتي اؾت،  

زض تقيي٠ ٝح٘ احساث عطح، ف٤اٝٚي چ٤ٟ زؾتطؾي ث٦ ٤ٝاز ا٣ٙي٦ ٣ ثبظاض ٝهطه ر٨ت ّب٧ف 

٧عي٦٢ حٞ٘ ٣ ١َ٘ ٣ ٨١بيتبً ٍيٞت تٞبٛ قس٥ ٝحه٤ٗ، ظٝي٠ ٤ٝضز ١ؾط ّبضذب٦١ ٣ اْٝبٟ ت٤ؾق٦ 

آٟ زض آي٢س٥، زؾتطؾي ث٦ ١يط٣ي ا١ؿب١ي ٣ ٢ٝبؾت ث٤زٟ آٟ اظ ٙحبػ ترهم، تؿ٨يالت 

تطاثطي، ا١طغي، اضتجبعبت، ؾيبؾت ٧بي ز٣ٙت اظ ١ؾط ٤ٍا١ي٠ ٣ َٝطضات ٝطث٤ط ث٦ ٝبٙيبت، ٝحيظ 

ٝؿبئ٘ زىبفي ٣ ا٢ٝيتي ٣ زض ٨١بيت قطايظ اٍٚيٞي اظ ٨ٝٞتطي٠ ٤ٝاضزي اؾت ٦ّ .. ظيؿت ٣ 

. ا١تؾبض ٝي ض٣ز زض تقيي٠ ٝح٘ عطح افٞبٗ ٕطزز

 ر٨ت اضائ٦ پيك٨٢بز ٢ٝغ٦َ ٢ٝبؾت ١يبظ ث٦ زاقت٠ اعالفبت ى٤ً ٝي ثبقس ٦ّ ٝق٤ٞالً 

ـ آ٣ضي ... ٝي ت٤اٟ اي٠ اعالفبت ضا اظ اؾتب١ساضي، ازاض٥ ن٢بيـ، ؾبظٝبٟ ٝحيظ ظيؿت ٣  رٞ

ثب ت٤ر٦ ث٦ ٤ٝاضز ى٤ً ٣ ثطاي ضا٥ ا١ساظي اي٠ عطح زض اؾتبٟ ق٨ط٧بي زظى٤ٗ، ضا٨ٝطٝع، . ٤ٞ١ز

. ثبمِٞٚ، ٢ٝغ٦َ آظاز اض١٣س ٣ قبزٕبٟ پيك٨٢بز ٝي ق٤ز
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بزرسي ّاي هالي ٍ اقتصادي طزح : فصل چْارم
هعزفي هحصَل ٍ بزًاهِ تَليذ سالياًِ - 1
رٍش تَليذ هحصَل - 2
بزآٍرد هقذاري ٍ ريالي هَاد اٍليِ - 3
بزآٍرد هقذاري ٍ ريالي اًزصي هَرد ًياس - 4
ِ ّاي آى - 5 بزآٍرد ًيزٍي اًساًي ٍ ّشيٌ
ِ ّاي هاشيي آالت تَليذ - 6 بزآٍرد ّشيٌ
ِ ّاي تجْيشات ٍ تأسيسات عوَهي - 7 بزآٍرد ّشيٌ
ِ ّاي ٍسائط ًقليِ عوَهي ٍ ٍسايل حول ٍ ًقل - 8 بزآٍرد ّشيٌ
ِ ّاي لَاسم ٍ اثاثيِ اداري - 9 بزآٍرد ّشيٌ
ِ ّاي سهيي، ساختواى  ٍهحَطِ ساسي - 10 بزآٍرد ّشيٌ
ُ بزداري - 11 ِ ّاي قبل اس بْز بزآٍرد ّشيٌ
بزآٍرد سزهايِ ثابت - 12
بزآٍرد سزهايِ در گزدش - 13
ِ گذاري كل ٍ ًحَُ تأهيي هٌابع آى - 14 بزآٍرد سزهاي
ِ ّاي استْالك - 15 بزآٍرد ّشيٌ
ِ ّاي غيزعولياتي - 16 بزآٍرد ّشيٌ
ِ ّاي ًگْذاري ٍ تعويزات - 17 بزآٍرد ّشيٌ
بزآٍرد ّشيٌِ ّاي عولياتي - 18
بزآٍرد ّشيٌِ ّاي ثابت تَليذ - 19
بزآٍرد ّشيٌِ ّاي هتغيز تَليذ - 20
بزآٍرد ّشيٌِ ّاي كل تَليذ - 21
هحاسبِ قيوت توام شذُ  - 22

بزآٍرد قيوت فزٍش هحصَل - 23
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هعشفيهحػَلٍتشًاهِتَليذسالياًِ-1

ٝبٙت ٣ ٝبءاٙكقيط ٦ّ ث٦ تطتيت زض ن٢بيـ مصايي ٣ ٤١قيس١ي : ٝحه٤الت اي٠ عطح فجبضت٢س اظ

. ٝؿتَيٜ ٝهطه زاض١س

 

ٝيعاٟ قطح ضزيو 

ت٠ 2500ٝبٙت  1

ٝيٚي٤ٟ ٙيتط 10ٝبءاٙكقيط 

ض٣ظ 300تقساز ض٣ظ ّبض زض ؾبٗ  2

 ٤١ثت 3تقساز ٤١ثت ّبض زض ض٣ظ  3

 ؾبفت 8ؾبفت ّبضي زض ٧ط ٤١ثت  4

 

سٍشتَليذهحػَل-2

:تَليذهاءالطعيشوِضاهلهشاحلريلاست(ب:تَليذهالتوِضاهلهشاحلريلاست(الف

زضيبىت ر٤ - 

ث٤ربضي ا٣ٙي٦ - 

شذيط٥ زض ؾي٤ٚ -

ث٤ربضي حب٤١ي٦ - 

ذيؽ ّطزٟ - 

ر٤ا٦١ ظ١ي - 

ذكِ ٠ّ - 

ٕطىت٠ ضيك٦ چ٦ - 

شذيط٥ ٝبٙت - 

آؾيبة ٤ٞ١زٟ ٝبٙت - 

ت٨ي٦ فهبض٥ ٝبٙت - 

ٛ حبن٦ٚ ٣اىعايف اؾيس٧بي ذ٤ضاّي ٣ ؾبيط اىع٣ز١ي ٧ب -  ـ ٕط ٟ ٝبي ؾطزّطز

ىيٚتطاؾي٤ٟ ٝبءاٙكقيط - 

پط٢ّي ٣ زضر٦ ث٢سي - 

 پبؾت٤ضيعاؾي٤ٟ ٣ ثؿت٦ ث٢سي ٣ ا١جبضـ- 
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تشآٍسدهمذاسيٍسياليهَاداٍليِ-3


ٝيعاٟ ٤ٝضز ١بٛ ٤ٝاز ا٣ٙي٦ ضزيو 

١يبظ 

ث٨بي ٣احس ٣احس 

 (ضيبٗ)

ث٨بي ّ٘ 

 (ضيبٗ)

 000/500/062/4 000/300/1ت٠  3125ر٤  1

 000/000/600/13 000/000/8تن  1700ٝبٙت  2

 000/000/33 000/200/2تن  15قْط  3

 000/000/12 000/000/4تن  3فهبض٥ ضاظُ  4

 000/000/5 000/000/5تن  80ٕبظ ّطث٢يِ  5

 000/000/5 000/000/5تن  1اؾيس ؾيتطيِ  6

 000/000/5 000/000/5تن  1اؾيس تبضتبضيِ  7

 000/000/6 000/000/6تن  1اؾيس الّتيِ  8

 000/800/31 000/000/6تن  3/5ؾ٤ز  9

 000/600/10 000/000/2تن  3/5اؾيس٧بي ٝقس١ي  10

 000/000/760/9 320 5/30ٝيٚي٤ٟ فسز  CC330ثغطي قيك٦ اي  11

 000/000/305 10 5/30ٝيٚي٤ٟ فسز تكتِ  12

 000/000/610 20 5/30ٝيٚي٤ٟ فسز ثطچؿت  13

 000/000/960 000/000/8 120ت٠ ١بي٤ٟٚ قيطي٢ٔ  14

 000/000/300/15 65000 4000فسز  ٙيتط 220ثك٦ْ  15

 000/000/300/15 6000 000/550/2فسز  فسز12ؾي٢ي زايْبتي ثؿت٦ ث٢سي  16

 000/900/360/45رٞـ ّ٘ 
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تشآٍسدهمذاسيٍسيالياًشطيهَسدًياص-4

 

ث٨بي ٣احس َٝساض ٣احس قطح ضزيو 

 (ضيبٗ)

ث٨بي ّ٘ 

 (ضيبٗ)

 000/880/740 350 800/116/2ّي٣٤ٚات ؾبفت ثطً  1

 000/100/113 1000 113100ٝتطْٝقت آة  2

 000/000/36 1000 36000ٙيتط ث٢عي٠  3

 000/500/7 250 30000ٙيتط ٕبظ٣ئي٘  4

 000/000/6 1000 6000ٝتطْٝقت ٕبظ  5

 000/480/903رٞـ ّ٘ 
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تشآٍسدًيشٍياًساًيٍّضيٌِّايآى-5

 

تقساز قطح ضزيو 

 (١يط)

ٝت٤ؾظ ح٤ًَ 

 (ضيبٗ)ٝب٧ب٦١ 

ح٤ًَ ّ٘ ثطاي 

 (ضيبٗ) ٝب٥  14

 000/000/140 000/000/10 1ٝسيط فبٝ٘  1

 000/000/112 000/000/8 1ٝسيطى٢ي ٣ث٨ط٥ ثطزاضي  2

 000/000/98 000/000/7 1 ٝبٙي –ٝسيط ازاضي  3

 000/000/336 000/000/6 4ّبضق٢بؼ  4

 000/000/686 000/500/3 14ت٢ْيؿي٠  5

 000/000/588 000/500/3 12ّبضٕط ٝب٧ط  6

 000/000/764/1 000/000/3 42ّبضٕطؾبز٥  7

 000/000/078/1 000/500/3 22ٝبٙي ٣ ذسٝبتي -ّبض٢ٝس ازاضي 8

 000/000/802/4-  97رٞـ ّ٘  6

 000/460/104/1- - ثي٦ٞ ّبضىطٝب 23% 7

 000/460/906/5رٞـ ّ٘ 
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تشآٍسدّضيٌِّايهاضييآالتتَليذ-6


ث٨بي ّ٘  (ضيبٗ)ث٨بي ٣احس تقساز ١بٛ ٝبقي٠ آالت ضزيو 

 (ضيبٗ)
 000/000/200/1 000/000/600 2 ٝرع٦١ ٣ پٞپ 4قطثت ؾبظ 1
 000/000/50 000/000/50 1ىيٚتط قطثت  2
 000/000/250 000/000/125 2پبؾت٤ضيعات٤ض قطثت  3
 000/000/380 000/000/380 1پط٠ّ  4
 000/000/50 000/000/50 1تبضيد ظٟ ات٤ٝبتيِ  5
 000/000/300 000/000/300 1زؾتٖب٥ قؿتك٤  6
 000/000/140 000/000/35 4 ت٢ي 5ٝرعٟ ر٤ذيؽ ٠ّ  7
 000/000/170 000/000/85 2ح٤ضچ٦ ر٤ا٦١ ظ١ي  8
 000/000/100 000/000/50 ٤ّ2ض٥ ذكِ ٠ّ  9
 000/000/55 000/000/55 1ر٤ا٦١ ٣ ضيك٦ ٕيط  10
 000/000/25 000/000/25 1پٞپ٤ اّي٤ٛ ر٤ي ذيؽ  11
 000/000/850 000/000/850 1زؾتٖب٥ ت٤ٙيس ٕبظّطث٢يِ  12
 000/000/850 000/000/850 1تب١ِ ٧يسض٣ٙيع  13
 000/000/65 000/000/65 1زئ پرت ز٣رساض٥  14
 000/000/75 000/000/75 1تب١ِ نبىي اؾتي٘ ثب پٞپ  15
 000/000/75 000/000/75 1تب١ِ ت٦ ١كي٠ اؾتي٘ ثب پٞپ  16
 000/000/80 000/000/80 1ؾي٤ْٟٚ ذبُ ٕيطي  17
 000/000/18 000/000/18 1ا٣اپطات٤ض  18
 000/000/80 000/000/80 1ثطد ذ٢ِ ٢٢ّس٥ ثب پٞپ  19
 000/000/150 000/000/150 1آؾيبة مٚغْي  20
 000/000/120 000/000/60 2ؾب١تطيي٤غ  21
 000/000/75 000/000/75 1تب١ِ ٨ٖ١ساضي  22
 000/000/90 000/000/90 1زؾتٖب٥ ث٤ربضي پ٤٢ٝبتيِ  23
 000/000/140 000/000/140 1ّٞپطؾ٤ضىال٣ قيك٦ پط٠ّ  24
 000/000/210 000/000/210 1رقج٦ ٕصاض ذ٤زّبض  25

 000/000/768/4رٞـ ّ٘  
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تشآٍسدّضيٌِّايتجْيضاتٍتأسيساتعوَهي-7

 

ث٨بي ٣احس تقساز ١بٛ تز٨يعات ضزيو 

 (ضيبٗ)

ث٨بي ّ٘ 

 (ضيبٗ)

 000/000/500 000/000/500يْؿطي تأؾيؿبت ثطً ٣ ثطً ضؾب١ي  1

 000/000/250 000/000/250" تأؾيؿبت آة ٣ آة ضؾب١ي  2

 000/000/300 000/000/300" تأؾيؿبت ؾطٝبيف ٣ٕطٝبيف  3

 000/000/100 000/000/100" ؾيؿتٜ ؾ٤ذت ضؾب١ي  4

 000/000/100 000/000/100" ؾيؿتٜ اعيبء حطيٌ  5

 000/000/150 000/000/150يكسري ؾيؿتٜ تهيي٦ ىبضالة  6

 000/000/300 000/000/300يكسري اثعاضّبضٕب٧ي   7

 000/000/150 000/000/150" ٣ؾبي٘ آظٝبيكٖب٧ي  8

 000/000/150 000/000/150" ؾيؿتٜ ٕبظضؾب١ي  9

 000/000/200/2رٞـ ّ٘  
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تشآٍسدّضيٌِّايٍسائطًمليِعوَهيٍٍسايلحولًٍمل-8



ث٨بي ٣احس تقساز ١بٛ ٣ؾي٦ٚ ضزيو 

 (ضيبٗ)

ث٨بي ّ٘ 

 (ضيبٗ)

 000/000/200 000/000/100 2ؾ٤اضي  1

 000/000/500 000/000/250 2 ت٢ي 3ٙيتيطاُ  2

 000/000/400 000/000/400 1ّبٝي٤ٟ  3

 000/000/80 000/000/80 ٣1ا١ت  4

 000/000/180/1رٞـ ّ٘  

 

ِّايلَاصمٍاثاثيِاداسي-9 تشآٍسدّضيٌ

: ٧عي٦٢ ٧بي ٝطث٤ط ث٦ تز٨يعات ٣ ٣ؾبي٘ ازاضي ٣ ذسٝبتي ث٦ قطح شي٘ اؾت

 
تْايٍاحذتعذادضشحسديف

(سيال)
تْايول

(سيال)
 000/000/60 000/000/15ؾطي ّبٝ٘ 4ذظ تٚي٠ ٣ ىبّؽ  1
 000/000/60 000/000/15 ؾطي 4ٝجٚٞبٟ ازاضي  2
 000/000/16 000/800 فسز 20ّٞس ٣ ىبي٘  3
 000/000/10 000/500 عدد 20ٝيع٣ ٤ٙاظٛ اٙتحطيط  4
 000/000/24 000/300 عدد 80ن٢سٙي  5
 000/000/150 000/000/15 10ضايب٦١  6

 000/000/320رٞـ ّ٘  
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تشآٍسدّضيٌِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصي-10

تشآٍسدّضيٌِّايصهيي–10-1



 (ضيبٗ)ث٨بي ّ٘ (ضيبٗ)ث٨بي ٣احس٣احس َٝساض ضزيو 

 000/000/000/1 000/100ٝتطٝطثـ  10000 1

 

تشآٍسدّضيٌِّايساختواىساصي–10-2



همذاسضشحسديف
(هتشهشتع)

تْايٍاحذ
(سيال)

تْاي
(سيال)ول

 000/000/750/3 000/500/1 2500ؾب٠ٙ ت٤ٙيس  1

 000/000/200/1 000/500/1 800ا١جبض٧ب  2

 000/000/285 000/900/1 150آظٝبيكٖب٥ ٣تقٞيطٕب٥  3

 000/000/525 000/100/2 250ازاضي،ضىب٧ي ٣ذسٝبتي    4

 000/000/760/5-  3700رٞـ ّ٘ 
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ِّايهحَطِساصي-10-3 تشآٍسدّضيٌ



 (ضيبٗ)ث٨بي ّ٘ (ضيبٗ)ث٨بي ٣احس َٝساض قطح ضزيو 

 000/000/400 000/50 8000ذبّجطزاضي، ذبّطيعي ٣ تؿغيح  1

 000/000/160 000/200 800زي٤اض ّكي  2

 000/000/600 000/300 2000ذيبثبٟ ّكي ٣ پبضّي٢ٔ  3

 000/000/400 000/200 2000ىضبي ؾجع  4

 000/000/15 300000فسزتيطثطً 50ض٣ق٢بيي  5

 000/000/575/1رٞـ ّ٘ 



ِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصيجوعتٌذيتش-10-4 آٍسدّضيٌ



 (ضيبٗ)٧عي٦٢ ٧ب قطح ضزيو 

 ٧000/000/760/5عي٦٢ ٧بي ؾبذتٞبٟ ؾبظي   1

 ٧000/000/575/1عي٦٢ ٧بي ٝح٤ع٦ ؾبظي  2

 000/000/335/7 2 ٣ 1رٞـ ضزيو  3

 ٧000/000/000/1عي٦٢ ظٝي٠  4

 000/000/335/8رٞـ ّ٘ 
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تشآٍسدّضيٌِّايلثلاصتْشُتشداسي-11



 (ضيبٗ)٧عي٦٢ ٧بقطح ضزيو 

 ٧000/000/35عي٦٢ ٝغبٙقبت َٝسٝبتي ٣ ت٨ي٦ عطح ارطايي   1

 ٧000/000/25عي٦٢ ٧بي تبؾيؽ قطّت ٣ اذص ٝز٤ظ٧ب   2

 ٧000/000/400عي٦٢ ٧بي ربضي ز٣ض٥ ارطاي عطح  3

 ٧000/000/60عي٦٢ ٧بي ٝطث٤ط ث٦ زضيبىت تؿ٨يالت ثب١ْي  4

 ٧000/000/200عي٦٢ ٧بي آ٤ٝظقي ٣ ث٨ط٥ ثطزاضي اظٝبيكي  5

 000/000/36ؾبيط ٧عي٦٢ ٧ب   6

 000/000/756رٞـ ّ٘ 

 

تشآٍسدسشهايِثاتت-12



 (ضيبٗ)٧عي٦٢ ٧ب قطح ضزيو 

 000/000/768/4ٝبقي٠ آالت  ت٤ٙيس   1

 000/000/200/2تز٨يعات ٣ تبؾيؿبت ف٤ٞٝي   2

 ٣000/000/180/1ؾبي٘ ١َٚي٦  3

 000/000/000/1ظٝي٠  4

 000/000/335/7ؾبذتٞبٟ ٣ ٝح٤ع٦ ؾبظي  5

 000/000/320احبح٦ ٣ ٤ٙاظٛ ازاضي  6

 ١000/000/350هت ٣ ضا٥ ا١ساظي  7

 000/650/857 ( اٍالٛ ى٤ًزضنس 5)٧عي٦٢ ٧بي پيف ثي٢ي ١كس٥  8

 ٧000/000/756عي٦٢ ٧بي ٍج٘ اظ ث٨ط٥ ثطزاضي  9

 000/650/766/18 رٞـ ّ٘
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تشاٍسدسشهايِدسگشدش-13



 (ضيبٗ)٧عي٦٢ ٧ب تقساز ض٣ظ ّبضي قطح ضزيو 

 000/135/804/6 ض٣ظ ٤ٝ45از ا٣ٙي٦ زاذٚي  1

- - ٤ٝاز ا٣ٙي٦ ذبضري  2

 000/820/968/1 ض٣ظ 100ح٤ًَ ٣ ٝعايبي ّبض٢ّبٟ   3

 000/000/195  ض٣ظ65ا٤١اؿ ا١طغي ٤ٝضز ١يبظ  4

 000/000/100- ٧عي٦٢ ٧بي ىط٣ـ  5

 450/435/453-  ( زضنس اٍالٛ ى5ً٤)ؾبيط ٧عي٦٢ ٧ب 6

 450/144/522/9رٞـ ّ٘ 

 

تشآٍسدسشهايِگزاسيولًٍحَُتاهييهٌاتع-14

ٍسدسشهايِگزاسيولآتش-14-1

ؾطٝبي٦  ٕصاضي ّ٘ = ؾطٝبي٦ حبثت + ؾطٝبي٦ زض ٕطزـ 

ؾطٝبي٦  ٕصاضي ّ٘ = 000/650/766/18 + 000/650/616/15 =450/794/288/28ضيبٗ     
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ًحَُتاهييهٌاتعٍاخزٍامتاًىي-14-2



سشهايِگزاسيدسغذضشحسديف

(سيال)

 000/660/506/7 40ؾ٨ٜ ٝتَبضي ؾطٝبي٦ حبثت   1

 000/990/259/11 60ؾ٨ٜ ثب١ِ ث٦ ن٤ضت ٣اٛ زضاظ ٝست 

 335/643/856/2 30ؾ٨ٜ ٝتَبضي ؾطٝبي٦ زض ٕطزـ  2

 115/501/665/6 70ؾ٨ٜ ثب١ِ ث٦ ن٤ضت ٣اٛ ٤ّتب٥ ٝست 

 156/170/933 14 (٤ّتب٥ ٝست)ؾطٝبي٦ زض ٕطزـّبضٝعز  3

 600/398/576/1 14 ( ؾب5٦ٙ)ؾطٝبي٦ حبثت زضاظ ٝست
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ِّاياستْالن-15 تشآٍسدّضيٌ

 

 (ضيبٗ)٧عي٦٢ ٧بزضنس قطح ضزيو 

 000/800/476 10ٝبقي٠ آالت ت٤ٙيس  1

 000/000/220 10تبؾيؿبت ف٤ٞٝي  2

 000/000/118 ٣10ؾبي٘ ١َٚي٦  3

 000/750/366 5ؾبذتٞبٟ ٣ ٝح٤ع٦ ؾبظي  4

 000/000/64 20احبحي٦ ٣ ٤ٙاظٛ ازاضي  5

 000/000/35 ٧10عي٦٢ ١هت ٣ ضا٥ ا١ساظي  6

 000/765/85 10پيف ثي٢ي ١كس٥  7

 000/315/366/1- رٞـ اؾت٨الُ زاضايي ٧بي حبثت  8

 000/200/151 20اؾت٨الُ ٍج٘ اظ ث٨ط٥ ثطزاضي  9

  000/515/517/1رٞـ ّ٘ اؾت٨الُ 
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ِّايغيشعولياتي-16 تشآٍسدّضيٌ



 (ضيبٗ)٧عي٦٢ ٧بقطح ضزيو 

 000/200/151اؾت٨الُ ٍج٘ اظ ث٨ط٥ ثطزاضي  1

 600/398/576/1ّبضٝعز تؿ٨يالت ثب١ْي زضاظ ٝست  2

 600/598/727/1رٞـ ّ٘ 

 

ِّايًگْذاسيٍتعويشات-17 تشآٍسدّضيٌ



 (ضيبٗ)٧عي٦٢ ٧بزضنس قطح ضزيو 

 000/400/238 5ٝبقي٠ آالت ت٤ٙيس  1

 000/000/220 10تبؾيؿبت ف٤ٞٝي  2

 000/000/118 ٣10ؾبئظ ١َٚي٦  3

 000/700/146 2ؾبذتٞبٟ ٣ ٝح٤ع٦ ؾبظي  4

 000/000/32 10احبحي٦ ٣ ٤ٙاظٛ ازاضي  5

 000/755/37 زضنس اٍالٛ ى٤ً ٧5ع١ي٦ ٧بي پيف ثي٢ي ١كس٥  6

 000/855/792رٞـ ّ٘ 
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ِّايعولياتي-18 تشآٍسدّضيٌ



 (ضيبٗ)٧ع١ي٦ ٧بقطح ضزيو 

 ٧000/000/40عي٦٢ ٧بي ميط پطؾ٢ٚي زىتط ٝطّعي  1

 ٧000/000/80عي٦٢ ٧بي ربضي آظٝبيكٖب٥  2

 ٧000/000/400عي٦٢ ٧بي ىط٣ـ  3

 ٧000/000/80عي٦٢ ٧بي حٞ٘ ٣ ١َ٘  4

 000/000/600رٞـ ّ٘ 

 

ٍسدّضيٌِّايثاتتتَليذآتش-19



 (ضيبٗ)٧عي٦٢ ٧بزضنس قطح ضزيو 

 000/491/020/5 85ح٤ًَ ٣ ٝعايبي ّبض٢ّبٟ  1

 000/696/180 20ا٤١اؿ ا١طغي  2

 000/515/517/1 ٧100عي٦٢ اؾت٨الُ  3

 500/285/79 ٧10عي٦٢ ٨ٖ١ساضي ٣ تقٞيطات  4

 563/929/237-  ( زضنس5/3)٧عي٦٢ ٧بي پيف ثي٢ي ١كس٥ 5

 063/917/035/7- رٞـ ٧عي٦٢ ٧بي ت٤ٙيس   6

 000/000/90 ٧15عي٦٢ ٧بي فٞٚيبتي  7

 300/533/37 100( 002/0)ثي٦ٞ ّبضذب٦١  8

 156/170/933 100ّبضٝعز تؿ٨يالت ثب١ْي  9

 519/620/096/8رٞـ ّ٘ ٧عي٦٢ ٧بي حبثت 
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ِّايهتغيشتَليذ-20 تشآٍسدّضيٌ

 

 (ضيبٗ)٧عي٦٢ ٧بزضنس قطح ضزيو 

 000/900/360/45 ٤ٝ100از ا٣ٙي٦  1

 000/969/885 15ح٤ًَ ٣ ٝعايبي ّبض٢ّبٟ  2

 000/784/722 80ا٤١اؿ ا١طغي  3

 500/569/713 ٧90عي٦٢ ٧بي ٨ٖ١ساضي ٣ تقٞيطات  4

 788/912/668/1-  زضنس ٧5/3عي٦٢ ٧بي پيف ثي٢ي ١كس٥  5

 288/135/352/49- رٞـ ٧عي٦٢ ٧بي ٝتنيط ت٤ٙيس  6

 000/000/510 ٧85عي٦٢ ٧بي فٞٚيبتي  7

 288/135/862/49رٞـ ّ٘ ٧عي٦٢ ٧بي ٝتنيط ت٤ٙيس 

 

ِّايولتَليذ-21 تشآٍسدّضيٌ

٧عي٦٢ ٧بي ّ٘ ت٤ٙيس = ٧عي٦٢ حبثت ت٤ٙيس + ٧عي٦٢ ٧بي ٝتنيط ت٤ٙيس         

 ٧عي٦٢ ٧بي ّ٘ ت٤ٙيس = 519/620/096/8+288/135/862/49=807/755/958/57ضيبٗ       
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هحاسثِليوتتوامضذُ-22

ٍيٞت تٞبٛ قس٥ ٧طّي٤ٚ  = ٧عي٦٢ ٧بي ّ٘ ت٤ٙيس        

      ؽطىيت اؾٞي ت٤ٙيس 

ٍيٞت تٞبٛ قس٥ ٧طٙيتط     =       807/755/958/57    = 5796   ضيبٗ 
      000/000/10 

         ٝت٤ؾظ ٧ط ٙيتط  
 
 

ٍسدليوتفشٍشآتش-23



ّ٘ اضظـ ت٤ٙيس ثطاؾبؼ ؽطىيت  (ضيبٗ)٧عي٦٢ ٧ب قطح ضزيو 

اؾٞي 

 807/755/958/57 5796 ٙيتطٍيٞت تٞبٛ قس٥ ٧ط  1

 000/000/350/75 7535ٙيتط ٍيٞت ىط٣ـ ٧ط  2

 000/000/390/17 1739  ٙيتطؾ٤ز ٧ط  3

 

 ت٠ آٟ زض ذظ ت٤ٙيس ٝبء اٙكقيط ٝهطه 1700 ت٠ زض ؾبٗ ٝي ثبقس ٦ّ 2500 ؽطىيت ٝبٙت :تَضيح

 ضيبٗ 1000 ضيبٗ ث٦ ىط٣ـ ٝي ضؾس ٦ّ إط ٧ط ّي٤ٚ 8000 ت٠ آٟ ٧ٜ اظ ٍطاض ّي٤ٚيي 800ٝي ق٤ز ٣ 

.  ضيبٗ ؾ٤ز ٝبٙت ؾبظي ٝي ثبقس000/000/800ؾ٤ز زاقت٦ ثبقس حس٣ز 
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هحاسيِ شاخص ّاي هالي - فصل پٌجن 

هحاسبِ فزٍش كل  -1

 هحاسبِ سَد ساالًِ  -2

 هحاسبِ ّشيٌِ ًقطِ سزبسز  -3

 درصذ تَليذ در ًقطِ سزبسز  -4

 هحاسبِ سهاى بزگشت سزهايِ  -5

ًزخ بزگشت سزهايِ - 5-1

سال ّاي  بزگشت سزهايِ - 5-2

هحاسبِ حقَق سزاًِ  - 6

هحاسبِ فزٍش سزاًِ -7

هحاسبِ سطح سيزبٌاي سزاًِ -8

ِ گذاري ثابت سزاًِ - 9 هحاسبِ سزهاي

ًسبت ارسش افشٍدُ هاشيي آالت تَليذي - 10

درصذكاركٌاى تَليذ بِ كل كاركٌاى - 11

ًسبت سزهايِ در گزدش بِ سزهايِ ثابت  - 12

ُ ٍري طزح - 13 هحاسبِ شاخص ّاي بْز

ًسبت سَد بِ فزٍش - 13-1

ًسبت سَد بِ سزهايِ ثابت - 13-2

 (سياى)خالصِ جذٍل سَد - 14
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:فشٍشولهحاسثِ-1

 ىط٣ـ ّ٘ =  ٧ط ّي٤ٍٚيٞت ىط٣ـ ×ت٤ٙيس ؽطىيت 

ىط٣ـ ّ٘   = 7535×000/000/10 = 000/000/350/75ىط٣ـ ٝبء اٙكقيط    

 8000 × 000/800 = 000/000/400/6ىط٣ـ ٝبٙت    

رٞـ ّ٘ ىط٣ـ = 000/000/350/7+000/000/400/6 = 000/000/750/81                       ضيبٗ 



 

 :هحاسثِسَدسالياًِ-2

سَدول=ظشفيتتَليذ×سَدّشليتش

ؾ٤ز ّ٘  = (000/000/10×1739(+)000/80×1000=)000/000/190/18     

هحاسثِّضيٌِتَليذدسًمطِسشتسش-3

ِسش=ّضيٌِثاتت ًِمطِسشت ّضيٌ

ّضيٌِهتغيش

 ىط٣ـ ّ٘    

 

565/760/20ريال  
6/01

519/620/096/8

000/000/750/81

288/135/862/49
1

519/620/096/8







ؾطثؿط  ت٤ٙيسزض١َغ٦ ٧عي٦٢  = 

 

-1  



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 89 

 تَليذهاءالطعيش:عٌَاىطشح

 
تَليذًمطِسشتسشدسغذهحاسثِ  -4

ِثاتت×100 ًمطِسشتسشدس دسغذتَليذ=ّضيٌ

ِهتغيش فشٍشول–ّضيٌ

 

4/25100درصد                 
288/135/862/49000/000/750/81

519/620/096/8



 ؾطثؿط زضنست٤ٙيسزض١َغ٦ =



 

هحاسثِصهاىتشگطتسشهايِ-5

ًشختاصگطتسشهايِ-5-1

ًشختاصگطتسشهايِ=سَدساالًِ×100

ِگزاسيول سشهاي



ًشختاصگطتسشهايِ=           



 

تشگطتسشهايِدٍسُ-5-2

ز٣ض٥ ثطٕكت ؾطٝبي٦     = ؾطٝبي٦ ّ٘         =                  
       ؾ٤زّ٘ 

 
ز٣ض٥ ثطٕكت ؾطٝبي٦       =    450/794/288/28 =   6/1    ( ؾبٗ ٣ قف ٝب٥يِ  )

               000/000/190/18 

 

3/64100درصد
450/794/288/28

000/000/190/18
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ح٤ًَ ؾطا٦١ = ٥    ّ٘ ح٤ًَ ٝب٧بٟ    هحاسثِحمَقسشاًِ-6

                تقساز ّ٘ ّبض٢ّبٟ 

 

278/074/5ريال    
97

000/205/492
 =  ح٤ًَ ؾطا٦١



هحاسثِفشٍشسشاًِ-7

  ىط٣ـ ؾطا٦١   =     ىط٣ـ ّ٘                        

          تقساز ّ٘ ّبض٢ّبٟ 

 

 ىط٣ـ  ؾطا٦١ =   000/000/450/81   = 722/690/839ضيبٗ      

                  97 

هحاسثِسطحصيشتٌايسشاًِ-8

ٟ ٧ب       ؾغح ظيطث٢بي ؾطا٦١     =  ٝؿبحت ّ٘ ؾبذتٞب

            تقساز ّبض٢ّبٟ 

 

ؾغح ظيطث٢بي ؾطا٦١  =  3700  = 38        ٝتط ٝطثـ 
           97 



هحاسثِسشهايِگزاسيسشاًِثاتت-9

ؾطٝبي٦ ٕصاضي حبثت ؾطا٦١    = ؾطٝبي٦ ٕصاضي حبثت      

          تقساز ّ٘ ّبض٢ّبٟ

 

ؾطٝبي٦ ٕصاضي حبثت ؾطا٦١     =   000/650/766/18 =619/470/193=ضيبٗ 

           97 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 91 

 تَليذهاءالطعيش:عٌَاىطشح

 

 ًسثتاسصشافضٍدُهاضييآالت-10

زضنس اضظـ ٝبقي٠ آالت ث٦ ؾطٝبي٦ حبثت    = اضظـ ٝبقي٠ آالت ت٤ٙيس × 100   
    ؾطٝبي٦ ٕصاضي حبثت 

 
زضنساضظـ ٝبقي٠ آالت ث٦ ؾطٝبي٦ حبثت   = 000/000/768/4× 100 = 4/25       زضنس

                     000/650/766/18 

 

دسغذواسوٌاىتَليذتِولواسوٌاى-11

دسغذواسوٌاىتَليذتِولواسوٌاى=تعذادواسوٌاىتَليذ×100
تعذادولواسوٌاى


زضنس ّبض٢ّبٟ ت٤ٙيس ث٦ ّ٘ ّبض٢ّبٟ   =   57   × 100 = 8/58          زضنس 

           97  

 

ِدسگشدشتِسشهايِثاتت-12 ًسثتسشهاي

١ؿجت ؾطٝبي٦ زض ٕطزـ ث٦ حبثت ؾطا٦١    = ؾطٝبي٦ زض ٕطزـ  ×  100           
     ؾطٝبي٦ حبثت 

 

١ؿجت ؾطٝبي٦ زضٕطزـ ث٦ حبثت ؾطا٦١   = 450/144/522/9× 100 =7/50            
        000/650/766/18  
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هحاسثِضاخعّايتْشٍُسيطشح-13

ًسثتسَدتِفشٍش-13-1

١ؿجت ؾ٤ز ث٦ ىط٣ـ ّ٘    =          ؾ٤ز       × 100     
              ىط٣ـ ّ٘ 

     
١ؿجت ؾ٤ز ث٦ ىط٣ـ     =     000/000/190/18× 100=  3/22زضنس 

     000/000/750/81 

 

ًسثتسَدتِسشهايِثاتت-13-2

١ؿجت ؾ٤ز ث٦ ؾطٝبي٦ حبثت     =           ؾ٤ز     × 100     
               ؾطٝبي٦ حبثت 

 
١ؿجت ؾ٤ز ث٦ ؾطٝبي٦ حبثت   =       100 × 000/000/190/18 97زضنس 

         000/650/766/18 
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(صياى)خالغِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391ضشحسديف

 100 100 100 90 80زضنساؾتيبز٥ اظؽطىيت  1

ٙيتط 000/000/8 (ٙيتط)ٝيعاٟ ت٤ٙيس  2

 

 ٙيتط000/000/9

 

ٟ ٙيتط10  ٝيٚي٤

 

 ٝيٚي٤ٟ ٙيتط10

 

 ٝيٚي٤ٟ ٙيتط10

 

 000/000/750/81 000/000/750/81 000/000/750/81 000/000/575/73 000/000/400/65 (ضيبٗ)ىط٣ـ ذبٙم  3

:  ّؿطٝي ق٤ز 4

٧عي٦٢ ٧بي ت٤ٙيس 

646/004/367/46 226/880/163/52 807/755/958/57 807/755/958/57 807/755/958/57 

 193/244/791/23 193/244/791/23 193/244/791/23 774/119/412/21 354/995/032/19ؾ٤ز١ب٣يػ٥  5

: ّؿطٝي ق٤ز 6

٧عي٦٢ ٧بي فٞٚيبتي 

000/000/480 000/000/540 000/000/600 000/000/600 000/000/600 

 193/244/191/23 193/244/191/23 193/244/191/23 774/119/872/20 354/995/032/19ؾ٤زفٞٚيبتي  7

: ّؿطٝي ق٤ز 8

٧عي٦٢ ٧بي ميطفٞٚيبتي 

880/078/382/1 740/838/554/1 600/598/727/1 600/598/727/1 600/598/727/1 

 593/645/463/21 593/645/463/21 593/645/463/21 034/281/317/19 ٣474/916/170/17يػ٥ (ظيبٟ)ؾ٤ز 9

- - - - - ٝبٙيبت ٣ ؾ٤ز ؾ٨بٛ  10

ؾ٤زپؽ  11

اظٝبٙيبت ؾ٨بٛ 

474/116/709/17 034/281/317/19 593/828/655/21 593/828/655/21 593/828/655/21 

 694/488/415/79 101/843/951/57 508/197/488/36 474/116/709/171- ؾ٤ز٣ظيبٟ ؾ٤٢اتي  12

 287/134/879/100 694/488/415/79 101/843/951/57 508/197/488/36 474/916/709/171ؾ٤ز١َ٘ ث٦ تطاظ١ب٦ٝ  13
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