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فْشػت هغالة 

 

صفحِ ؿشح سديف 

:فصلاٍل 1

خالصِ هغالؼات فٌي ٍ التصادي 

1 

:فصلدٍم 2

هؼشفي هحصَل عشح 

2 

:فصلسَم 3

هغالؼات فٌي ٍ هٌْذػي عشح 

18 

:فصلچْاسم 4

تشسػي ّاي هالي ٍ التصادي عشح 

37 

:فصلپٌجن 5

هحاػثِ ؿاخص ّاي هالي 

54 
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 ششحسديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ششحسديف

 هشخصاتطشح* 1

 تي دس ػال 3000تَليذ ػَلفيت ػذين      

 هاشييآالتتَليذ* 6

% 100:        تخؾ داخل- 

دسصذ :    - تخؾ خاسجي- 

 شاخصّايعولياتي 2

 سٍص 300:         تؼذاد سٍصواسي

 ًَتت 3:        تؼذادًَتت واسي

 ػاػت 8:           صهاى ّشًَتت

صهيي ٍ ػاختواى *  7

 هتشهشتغ 3200هؼاحت صهيي           -  

 هتشهشتغ 1070ػغح صيشتٌا               - 

  هتشهشتغ 540ػالي تَليذ               - 

    "    260اًثاسّا                    - 

" 290اداسي، سفاّي، تأػيؼات - 

دسصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 دسصذ 100:          هَاد داخلي

:       - هَاد خاسجي

 

 سشهايِگزاسي* 8

 سيال 500/687/474/7ػشهايِ ثاتت        - 

 "650/048/779/2 دسگشدؽ        "- 

   " 150/736/253/10:      گزاسي ول"- 

 ’ 055/334/945/1ٍام وَتاُ هذت   - 

 

 تعذادكاسكٌاى* 4

  ًفش 1هذيش ػاهل              - 

"  1واسؿٌاع               - 

"  5واسهٌذ                  - 

"  5تىٌيؼيي               - 

 "  9واسگش هاّش             - 

 "   27واسگش ػادُ          - 

                          48  "

 ّضيٌِّايتَليذ* 9

 سيال 234/967/225/4ّضيٌِ ّاي ثاتت تَليذ   - 

 "021/079/381/13 هتغيش                   "- 

 " 255/046/607/17:         ّضيٌِ ّاي ول- 

 تأسيساتعوَهي* 5

 هگا ويلٍَات ػاػت 1050:تشق هصشفي ػالياًِ- 

هتشهىؼة 15000: آب هصشفي ػالياًِ- 

 ليتش 600000:            گاصٍئيل  - 

 ليتش 18000:                تٌضيي- 

داسد :      تصفيِ فاضالب - 

دارد :           اعفاء حشيك-

 شاخصّايالتصاديطشح* 10

ِ ػشتؼش-   دسصذ 4/44:    دسصذتَليذدس ًمغ

يه ػال ٍ ًِ هاُ :    ػال ّاي تاصگـت ػشهايِ- 

ِ ول واسوٌاى-   دسصذ 3/58:  دسصذواسوٌاى تَليذت

% 100:          دسصذ ػْن هٌاتغ داخلي- 
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هعزفي هحصَل طزح : فصل دٍم

هقذهِ - 1

تعزيف، ٍيضگي ّا ٍ هشخصات فٌي هحصَل - 2

، كذ هحصَل ٍ تعزفِ گوزكي بزرسي استاًذاردّاي هلي، بيي الوللي- 3

هَارد هصزف ٍ كاربزدّاي هحصَل - 4

اّويت استزاتضيكي كاال - 5

بزرسي باسار - 6
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: مقذمٍ

 ّش هحلَل ٍيظگي ّا ٍ هـخلات خاكي داسد وِ پيؾ اص ّشگًَِ تشسػي فٌي ٍ هالي عشح، 

ؿٌاخت كحيح هـخلات ٍ اًَاع هختلف هحلَل . الصم اػت ايي خلَكيات تِ دسػتي ؿٌاختِ ؿًَذ

تذٍى تشديذ ساٌّواي هٌاػثي رْت تلوين گيشي ّاي الصم دس اًتخاب سٍؽ ٍ ػوليات تَليذ ٍ هحاػثات 

دسايي استثاط يىي اص هؤحشتشيي سٍؽ ّاي لاتل اػتفادُ، تِ واسگيشي . تؼذي هَسد ًياص خَاّذ تَد

ػالٍُ تش ايي رْت تشسػي تاصاس الصم . اػتاًذاسّاي هذٍى هلي ٍ رْاًي ّش يه اص هحلَالت هي تاؿذ

هحلَالت ًيض هـخق گشدد تا دستاسُ سًٍذ   (ًاهگزاسي تشٍوؼل)اػت وِ ؿواسُ تؼشفِ گوشوي 

. ٍاسدات ٍ كادسات هحلَل ٍ همشسات آى ؿٌاخت الصم حاكل ؿَد

ِ تٌذي، ؿواسُ تؼشفِ گوشوي ٍ  ِ  تٌذي، هـخلات فٌي، تؼت  دس ايي لؼوت ًام ٍ واستشد، عثم

. اػتاًذاسدّاي هحلَل هَسد تشػي لشاس خَاّذ گشفت

 

تعزيف، ييژگي َا ي مطخصات فىي محصًل - 2

تعزيف محصًل - 2-1

ُ اي ؿيويايي ٍ يىي اص هَاد حذ ٍاػظ هؼذًي هي تاؿذ ايي ًوه تِ دٍ .  ػَلفيت ػذين هاد

 ..So3 Na2 . 7H2oكَست خـه ٍ هتثلَس ٍرَد داسد وِ فشهَل ّاي آى ّا تِ تشتية تلَست 

Na2so3هي تاؿذ  .
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ييژگي َاي فىي محصًل - 2-2

ُ اي ؿَس داسد دس آب هحَل ٍ تِ .  ػَلفيت ػذين تلَست وشيؼتال ّاي ػفيذ يا پَدس تَدُ ٍ هض

. همذاس ًاچيضي دس الىل حل هي ؿَد

 هي تاؿذ وِ دس ًمغِ رٍب 539/1 ٍ ًَع تلَسي ؿىل آى 63/2 ٍصى هخلَف ًَع خـه آى 

ºc115آب هتثلَس خَد سا اص دػت هي دّذ  .

 17/252 ٍ هادُ تلَس ؿىل آى ٍصى هَلىَلي هؼادل 03/126ٍصى هَلىَلي ًَع خـه ػَلفيت 

ُ اي اػت وِ تِ ساحتي اوؼيذُ هي ؿَد ٍ تِ ّويي دليل دس اغلة . سا داسا هي تاؿذ ػَلفيت ػذين هاد

راّايي وِ تِ يه احياء وٌٌذُ ضؼيف ًياص تاؿذ اص آى اػتفادُ هي ؿَد، الصم تِ روش اػت وِ ًَع تذٍى 

ٍ هٌاتغ  (هاًٌذ گَؿت)آب ايي هادُ دس كٌؼت واستشد تيـتشي داسد ٍ اػتفادُ وشدى آى دس خَساوي ّا 

.  تاؿٌذ هوٌَع اػت1Bغزايي وِ داساي ٍيتاهيي 

 

طبقٍ بىذي - 2-3

 ػَلفيت ػذين تٌاتش هيضاى خلَف آى دس ًَع ّاي هختلفي تِ تاصاس ػشضِ هي گشدد وِ هْوتشيي 

: آًْا ػثاستٌذ اص

  ًَع كٌؼتي

  ًَعF.C.C  

 ًَع آصهايـگاّي 
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ٍ بىذي - 2-4 بست

ِ تٌذي ؿذُ ٍ تِ تاصاس ػشضِ هي گشدد ِ اي تؼت .  ايي هادُ ػوذتاً تِ دٍ عشيك ويؼِ ٍ ظشٍف اػتَاً

 

بزرسي استاوذاردَاي ملي، بيه المللي ي تعزفٍ گمزكي - 3

بزرسي استاوذاردَا - 3-1

.  تَليذ هي ؿَدBSI676,042 ايي هادُ ؿيويايي دس حال حاضش عثك اػتاًذاسد 

ِ گزاسي آى هغالثي آٍسدُ ؿذُ اػت وِ دس ايي  ِ تٌذي ٍ ًـاً  دس ايي اػتاًذاسد دس ساتغِ تا تؼت

. لؼوت تغَس خالكِ تِ آى اؿاسُ هي ؿَد

 

ٍ بىذي - 3-1-1 بست

ِ  هٌاػة اص رٌغ پلي اتيلي ٍ غيشلاتل ًفَر َّا ٍ سعَتت   ػَلفيت ػذين كٌؼتي تايذ دس تؼت

ِ تٌذي گشدد ٍ دسٌّگام حول ٍ ًمل آى تايذ ًْايت دلت اًزام ؿَد تا هحلَل ػالن تذػت هـتشي  تؼت

. تشػذ

 

ٍ گذاري - 3-1-2 وطاو

. تش سٍي ّش تؼتِ اص ػَلفيت ػذين كٌؼتي تايذ هَاسد صيش ليذ گشدد

ًام، ًَع ٍ دسرِ فشآٍسدُ  -

 ًام ٍ يا ػالهت تزاسي تَليذ وٌٌذُ  -

 خلَف ػَلفيت ػذين -
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 ٍصى خالق ػَلفيت ػذين -

 ؿواسُ ػشي تَليذ ٍ يا تاسيخ تَليذ -

 « اص تواع تا تذى رلَگيشي ؿَد»ٍ « هادُ ؿيويايي ػَصآٍس»روش ػثاست ّاي  -

 «دسراي خٌه ٍ خـه ًگْذاسي ؿَد»روش ػثاست  -

 

ضمارٌ تعزفٍ گمزكي - 3-2

 دس داد ٍ ػتذّاي تيي الوللي رْت وذتٌذي واالّا دس اهش كادسات ٍ ٍاسدات ٍ تؼييي حمَق 

ِ تٌذي اػتفادُ هي ؿَد . گوشوي ٍ ػَد تاصسگاًي، تيـتش اص دٍ ًَع عثم

ِ تٌذي ّا  ِ تٌذي هشوض اػتاًذاسد تزاست « ًاهگزاسي تشٍوؼل» يىي اص ايي عثم ٍ ديگشي عثم

. تيي الوللي هي تاؿذ

ِ تٌذي تشٍوؼل اػت وِ تٌاتش ًياصّا  ِ تٌذي هَسد اػتفادُ دس تاصسگاًي خاسري ايشاى، عثم  سٍؽ عثم

ِ ّا اًزام گشفتِ اػت . ٍ واستشدّاي خاف هَرَد، تؼضاً تمؼين تٌذي ّاي تيـتشي دس صيش تؼشف

 دس رذٍل ريل ؿواسُ تؼشفِ گوشوي، ًَع واال، حمَق گوشوي، ػَد تاصسگاًي ٍ ؿشايظ ٍسٍد 

. هحلَل دسد گشديذُ اػت

 

ُ تؼشفِ گوشوي سديف  ؿشايظ ٍاسدات ػَدتاصسگاًي حمَق گوشوي ًَع واال ؿواس

ٍاسدات تا هزَص ٍصاست دسكذ 25دسكذ 25ػَلفيت ػذين  37/28 1

تاصسگاًي ٍ كٌايغ ٍ هؼادى 

اًزام هي ؿَد 
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مًارد مصزف ي كاربزدَاي محصًل - 4

 ػَلفيت ػذين تِ ػلت ًاپايذاس تَدى تِ ساحتي اوؼيذ هي ؿَد تِ ّويي دليل دس راّايي وِ تِ 

. احياء وٌٌذُ ضؼيف ًياص تاؿذ اص آى اػتفادُ هي گشدد

ػَلفيت ػذين دس كٌايغ واغزػاصي، ػىاػي، ًؼاري، تلفيِ آب ٍ كٌايغ هؼذًي ٍ غزايي هلشف 

دس كٌايغ واغزػاصي لثل اص پخت تا تضسيك ايي هادُ لذست ٍاػتحىام واغز سا تِ همذاس . هي گشدد

. تِ ػالٍُ تِ ػٌَاى هادُ سًگثش ًيض واستشد داسد. هحؼَػي افضايؾ هي دٌّذ

دس هَاسدي وِ تا آب ػش ٍ واس ) دس تلفيِ آب تِ ػٌَاى هادُ حزف وٌٌذُ اوؼيظى تِ واس هي سٍد 

 (داسين اوؼيظى هحلَل دس آب تاػج خَسدگي هي ؿَد

 دس كٌايغ ػىاػي اص ايي هادُ تِ ػٌَاى تاصداسًذُ اػتفادُ هي وٌٌذ ٍ تاػج تَلف اوؼيذاػيَى 

تِ ػالٍُ تِ ػٌَاى هحافظ ًٍگْذاسًذُ ًيض دس كٌايغ ػىاػي . ّيذسٍويٌَى ٍديگش هَاد ظَْس هي گشدد

واستشد داسد ٍ ًمؾ ايي هادُ دس ايي لؼوت تذيي كَست هي تاؿذ وِ اوؼيذاػيَى ًاهغلَب داسٍي ظَْس 

تَػظ اوؼيظى هحلَل دس آى ًِ تٌْا ػٌيته ظَْس سا تحت تأحيش خَد لشاس هي دّذ تلىِ تاػج هي گشدد وِ 

هحلَالت فشػي ديگشي تَليذ ؿذُ ٍ احشات تذي سٍي ػىغ تگزاسد ٍ افضايؾ ػَلفيت ػذين تاػج 

. حزف هحلَالت فشػي هي گشدد

 هيضاى هلشف ػَلفيت ػذين دس كٌايغ هختلف ٍ دس وـَسّاي كٌؼتي دس رذٍل ريل اسائِ 

: هي ؿَد
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 (دسكذ)هيضاى ًَع كٌايغ سديف 

 52كٌايغ واغزػاصي  1

 15كٌايغ تلفيِ آب ّاي كٌؼتي  2

 12كٌايغ ػىاػي  3

 10كٌايغ ًؼاري ٍ غزايي  4

 8كٌايغ اػتخشاد هَاد هؼذًي  5

 3كٌايغ هتفشلِ  6
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. هيضاى هلشف ػَلفيت ػذين دس كٌايغ ايشاى تِ ؿشح رذٍل ريل اػت

 

 (دسكذ)هيضاى ًَع كٌايغ سديف 

 78كٌايغ واغزػاصي  1

 12كٌايغ ػىاػي  2

 3كٌايغ ًؼاري  3

 2كٌايغ غزايي  4

 3كٌايغ تلفيِ آب ّاي كٌؼتي  5

 2كٌايغ هتفشلِ  6

 

اَميت استزاتژيكي كاال ي معزفي كاالي جايگشيه - 5

بزرسي كاالَاي جايگشيه - 5-1

ُ اي تا ايي   تا تَرِ تِ هـخلات فٌي ٍ واستشدّاي صياد ايي هادُ دس كٌايغ هختلف تاوٌَى هاد

ٍيظگي ّا وِ تتَاًذ تغَس ّوضهاى دس چٌذيي كٌايغ واستشد داؿتِ تاؿذ تِ ػٌَاى رايگضيي ايي هادُ هلشف 

. ًـذُ اػت

 ٍلي تشاي تؼضي اص كٌايغ هخل تلفيِ آب اص ػايش هَاد ؿيويايي هخل صاد، اصى، هَاد پليوشي ٍ 

. ولشٍس آّي اػتفادُ هي گشدد
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اَميت استزاتژيكي كاال - 5-2

ّواًغَس .  ػَلفيت ػذين هادُ ؿيويايي هي تاؿذ وِ واستشدّاي صيادي دس اوخش كٌايغ وـَس داسد

وِ لثالً تياى ؿذ ػوذُ هلشف ايي هادُ دس كٌايغ واغزػاصي تشاي ايزاد اػتحىام ٍ سًگثشي واغز تِ واس 

هي سٍد لزا تا تَرِ تِ اّويت كٌايغ واغزػاصي تشاي وـَس ايي هادُ داساي اّويت اػتشاتظيىي تشاي 

. وـَس هحؼَب هي ؿَد

 

بزرسي باسار  - 6

 اص هْوتشيي تشسػي ّا دس رْت احذاث يه واسخاًِ تَليذي هغالؼات هشتَط تِ تشسػي تاصاس 

هحلَل يا هحلَالت تَليذي آى ٍاحذ هي تاؿذ ٍ ًتايذ حاكل اص ايي هغالؼات اػت وِ ًمـي اػاػي دس 

تؼييي ظشفيت ٍ چگًَگي فشٍؽ ٍ اهىاى كادسات هَاد تَليذي سا داسا تَدُ ٍ ًْايتاً هٌزش تِ تؼييي خظ 

. هـي التلادي ٍ ػياػت ّاي تَليذ هي گشدد

 

يضعيت ياردات ي وياس بٍ ايه محصًل - 6-1

ّواًغَس وِ لثالً گفتِ ؿذ ػليشغن ايي وِ ػَلفيت ػذين تِ ػٌَاى يه هادُ حذ ٍاػظ هؼذًي اص  

ُ اي تشخَسداس هي تاؿذ ٍليىي آهاس ٍ اعالػات ًـاى هي دّذ وِ اوخش ًياص وـَس تِ ايي هادُ اص  اّويت ٍيظ

. عشيك ٍاسدات تأهيي هي گشدد

 تا تَرِ تِ تشًاهِ تَػؼِ وـَس وِ ايزاد واسخاًزات واغزػاصي ًٍؼاري رذيذ دس دػتَس واس 

آى لشاس داسد ٍ تِ ػالٍُ اص ًمغِ ًظش ايي وِ اغلة واسخاًزات كٌؼتي وـَس هزْض تِ ػيؼتن تلفيِ آب ٍ 

ُ اًذاصي  فاضالب ّاي كٌؼتي ًيؼتٌذ ٍ تٌاتش لاًَى ٍ تشاي حفظ هحيظ صيؼت الصم اػت وِ ايي تأػيؼات سا
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دس ايي ػيؼتن ّا، تاصاس هٌاػثي تشاي ايي هحلَل ايزاد « ػَلفيت ػذين»ؿًَذ لزا تِ ػلت واستشد صياد 

. خَاّذ ؿذ

 

قيمت فزيش محصًل - 6-2

.  ػَلفيت ػذين تِ دٍ كَست ريل تَليذ ٍ ليوت گزاسي ؿذُ اػت

 

ليوت ّش ويلَ ًَع هحلَل سديف 

سيال 9000-18000ػَلفيت ػذين راهذ  1

سيال 11000-25000ػَلفيت ػذين پشن  2

 

تًجيٍ اقتصادي طزح - 6-3

 تا تَرِ تِ واستشدّاي گؼتشدُ ايي هادُ دس كٌايغ هختلف ٍ ّوچٌيي حزن تاالي ٍاسدات 

ُ اًذاصي ايي عشح تا داليل ريل واهالً لاتل تَريِ هيثاؿذ . سا

 اوخش هاؿيي آالت تَليذ ايي هحلَل دس داخل وـَس ػاختِ هي ؿَد .

 تا تَرِ تِ هٌاتغ تَليذ داخلي وليِ هَاد هلشفي دس داخل وـَس ٍ تِ ليوت اسصاى هَرَد اػت. 

 تاصدّي ػشيغ عشح ٍ ًمغِ ػشتؼش پاييي آى 

 داؿتي واستشدّاي گؼتشدُ ٍ تاصاس هٌاػة تشاي فشٍؽ آى 

 ِفشاّن تَدى صهيٌِ تشاي كادسات ايي هحلَل تِ وـَسّاي ّوؼاي 
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 فصل سوم

 

مطالعات فني و مهندسي طرح 
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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 بزرسي ايستگاّْا، هزاحل ٍ شيَ

بزآٍرد ظزفيت بزًاهِ تَليذ ساالًِ - 4

آشٌايي با هاشيي آالت تَليذ، تجْيشات ٍ تاسيسات عوَهي - 5

بزآٍرد اًزصي هَرد ًياس طزح - 6

بزآٍرد سهيي، ساختواى ّاي تَليذي ٍ غيز تَليذي - 7

بزآٍرد ًيزٍي اًساًي هَرد ًياس طزح - 8

بزاٍرد هَاد اٍليِ هَرد ًياس طزح - 9

بزًاهِ سهاًبٌذي اجزاي طزح - 10

پيشٌْاد هحل اجزاي طزح - 11
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بررسي روش هاي توليد حمصول - 1

اوتخاب مىاسة تريه فرآيىذ جٍت تُليذ يك مادي َ  

رَش ٌاِ كىرتل كيفيت حمصُالت تُليذ َ ترآَردٌاِ فىّ در 

ارتثاط تا جتٍيسات َ ماشيه آالت مُرد وياز خط تُليذ، 

ظرفيت َ ميسان تُليذ مادي مُرد وظر از عُامل مٍم در 

ا جنام يك فرآيىذ ميثاشذ كً تأثيرات مستقيمّ در قسمت 

فرَش َ حنُي تازارياتّ در رقاتت تا ديگر تُليذ 

. كىىذگان دارد

ارزيابي روش هاي خمتلف توليد سولفيت مس - 1-1

 اص سٍؽ ّاي هختلفي رْت تَليذ ايي هادُ دس وـَسّاي هختلف اػتفادُ هي ؿَد وِ هْوتشيي 

. سٍؽ ّاي تَليذ كٌؼتي ايي هادُ تِ چْاس عشيك هي تاؿذ

 اص ٍاوٌؾ دي اوؼيذ گَگشد ٍ هحلَل ػَدااؽ .

 اص ٍاوٌؾ تٌضى ػَلفًَات ٍ ػَد 

 تاصياتي ػَلفيت ػذين اص پؼاب واسخاًزات چَب ٍواغز 

 تَليذ ػَلفيت ػذين اص ػَلفيذ ػذين 

 

فزآيىذ تُيٍ سًلفيت سذيم اس دي اكسيذ گًگزد ي سًدااش  (الف
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 دس يه تشد ٍاسد ٍاوٌؾ ؿذُ ٍ تَليذ تي ػَلفيت So2ػَدا اؽ تِ گاص » دسايي فشآيٌذ اتتذا 

تخـي اص ايي هحلَل پغ اص تغليظ ٍ دفغ آب اضافي تِ تاًه رخيشُ هحلَل .ػذين آتذاس هي ًوايذ

تخـي ديگش اص هحلَل كاف ؿذُ ٍاسد يه ساوتَس ؿذُ ٍ دس ضوي ػول تا ػَدااؽ  . تي ػَلفيت هي سٍد

تَليذ هادُ ػَلفيت ػذين هي ًوايذ وِ پغ اص فيلتش ؿذى ٍ تغليظ ٍاسد خـه وي ؿذُ ٍ هحلَل 

ِ تٌذي ٍ اًثاس آهادُ هي گشدد . خشٍچي اص خـه وي رْت تؼت

 

فزآيىذ تُيٍ سًلفيت سذيم اس ياكىص بىشن ي سًلفًوات ي سًد  (ب

  دس ايي فشآيٌذ ػَلفيت ػذين تِ ػٌَاى يه هحلَل راًثي دس تَليذ فٌل اص ٍاوٌؾ تٌضى 

. ػَلفًَات ٍ ػَد هي تاؿذ

oHSoNaNaoHNaHSpo

oHHCNaHsoNaoHHSoHC

2323

35 5636




 

. ايي سٍؽ هتذاٍل ًثَدُ ٍ اص ًظش التلادي تِ كشفِ ًوي تاؿذ

 

فزآيىذ تُيٍ سًلفيت سذيم اس پساب كارخاوجات صىايع چًب ي كاغذساسي  (ت

 ّواًغَس وِ اؿاسُ گشديذ يىي اص هَاسد هلشف هْن ػَلفيت ػذين دس كٌايغ واغزػاصي 

دس ػوليات اًزام ؿذُ تش سٍي چَب ٍ ديگش هَاد ًثاتي يا هحلَل ّاي ػَلفيت ػذين، پؼاب . هي تاؿذ

واسخاًزات هحتَي هَاد ػلَلضي ػذين ٍ گَگشد هي تاؿذ وِ دس فشآيٌذ تاصياتي لاتليت تثذيل تِ ػَلفيت 

. ػذين سا پيذا هي وٌذ

 دس ايي فشآيٌذ گاص تَليذ ؿذُ وِ هحتَي ووي ًيتشٍطى هي تاؿذ تِ ّوشاُ اوؼيظى ٍ تخاس ٍ 

ػَخت اضافي ٍاسد گشهىي ؿذُ ٍ دس ايٌزا دسرِ حشاست احتشاق واّؾ يافتِ ٍ هَادخشٍري اص گشهىي 
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ٍپؼاب تغليظ ؿذُ ٍاسد تشد رزب هي گشدًذ دس ايي تشد پغ اص اًزام ٍاوٌؾ ّاي الصم هحلَل سا ٍاسد 

يه ػيلىَى هي ًوايٌذ تا خاوؼتش هَرَد دس گاص خاسد گشدد تؼذ اص ايي گاص تذٍى خاوؼتش ٍاسد يه 

گاص خشٍري خٌه . تَيلش هي گشدد وِ ايي تَيلش تَػظ آب تاػج خٌه وشدى گاص دٍدوؾ هي گشدد

وشدُ ؿذُ ٍاسد دػتگاُ ؿؼتـَي ػَلفيذ ّيذسٍطى هي گشدد ٍ پغ اص آى گاص ػَلفَس صدايي ؿذُ ٍ ػپغ 

ٍاسد يه گشهىي ٍاص آًزا تِ هحفظِ احتشاق اًتمال هي ياتذ ٍ دس آًزا تا َّا ٍػَلفَس دس كَست لضٍم 

ايي گاص سا ٍاسد يه تشد رزب هي ًوايٌذ ٍ تا . ػَصاًذُ هي ؿَد ٍ گاص دي اوؼيذ ػَلفَس تَليذ هي گشدد

. وشتٌات ػذين ٍاوٌؾ هي دٌّذ ٍ ًْايتاً هٌزش تِ تَليذ ػَلفيت ػذين هي گشدد

232322 CoSoNaCoNaSo   

فزآيىذ تًليذ سًلفيت سذيم اس سًلفيذ سذيم  (ث

اص آًزايي وِ ػَلفيذ ػذين دس كٌايغ واغز ػاصي تِ همذاس صيادي هلشف هي گشدد وِ واستشد آى دس 

ب ٍ هَاد ًثاتي هي تاؿذ پغ اص سليك ؿذى تِ ّوشاُ هَاد ػلَلضي ٍ ديگش هَاد .تَليذ خويش واغز اص چَ

.  صائذ ٍاسد پؼاب هي گشدد

 پؼاب حاكل وِ هحتَي ػَلفيذ ػذين سليك ٍ هَاد ػلَلضي هي تاؿذ دس هخاصى هخلَف رخيشُ 

. هي گشدد

 دس ايي فشآيٌذ َّاي فـشدُ تِ ّوشاُ پؼاب وِ تلَست هحلَل هي تاؿذ ٍاسد هثذل حشاستي ؿذُ 

ٍدس ايي هثذل تَػظ تخاس گشم هي گشدد ٍ ػپغ اص آى ٍاسد يه ساوتَس هي ؿَد ٍ دس ايي ساوتَس هحلَل 

ػَلفيذ ػذين تِ ػَلفيت ػذين تثذيل هي ؿَد ٍ هحلَل ايي لؼوت ٍاسد يه تاًه هي گشدد ٍ اص رْت 

ايي وِ ايي هحلَل حاٍي تخاس ٍ َّا ٍ گاصّاي دٍدوؾ هي تاؿذ ٍاسد يه وٌذاًؼَس ؿذُ ٍ دس آًزا 
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تخاسات آب هايغ ؿذُ ٍ گاصّا ٍ تخاسات ًيض خاسد هي گشدًذ ٍ تذيي عشيك هي تَاى ػَلفيت ػذين 

. تَليذي سا هزذداً دس چشخِ تَليذ واسخاًِ واغزػاصي هَسد اػتفادُ لشاس داد
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ضزح كامل فزآيىذ تًليذ - 3

 تا تَرِ تِ فشآيٌذّاي تـشيح ؿذُ ٍ تَرِ تِ ػَاهلي وِ دس اًتخاب سٍؽ تَليذًمؾ هْوي داسًذ 

تشاي تَليذ ايي هحلَل « فشآيٌذ تَليذ ػَلفيت ػذين اص دي اوؼيذ گَگشد ٍ ػَدااؽ»تِ داليل ريل 

. اًتخاب ؿذُ اػت

  ػادگي فشآيٌذ تَليذ

 ِدس دػتشع تَدى هَاد اٍلي 

 گزاسي هٌاػة ِ  حزن ػشهاي

 

تطزيح فزآيىذ اوتخابي - 3-1

 حاكل اص احتشاق گَگشد اص هٌاتغ رخيشُ هشتَعِ ٍاسد يه تشد رزب So2 وشتٌات ػذين ٍ گاص 

دس ايي هشحلِ تا اضافِ وشدى همذاس الصم آب تش احش فؼل ٍ اًفؼاالتي وِ كَست هي گيشد هادُ . هي گشدد

. تي ػَلفيت ػذين تَليذ هي گشدد

23
3

322 222 CoNaHSooHCoNaSo
CSo

atm




  

 تي ػَلفيت ػذين حاكل دس ايي هشحلِ رْت ٍاوٌؾ تىويلي ٍاسد يه ساوتَس هي گشدد ٍ 

: ػَلفيت ػذين دس هزاٍست ػَدااؽ اضافي تـىيل هي گشدد ٍاوٌؾ ػول تِ كَست صيش هي تاؿذ

oHCoSoNaSoNaNaHSo
C

atm
222 232

40

1
322 



  

. وليِ گاصوشتٌيه حاكلِ اص ايي دٍ هشحلِ تَػظ يه دٍدوؾ تلٌذ تِ هحيظ تخليِ هي گشدد
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همذاس تؼياس ًاچيضي گاص اًيذسيه ػَلفَسٍ وِ ٍاسد ٍاوٌؾ ًـذُ اص تشد رزب تَػظ يه 

هزشي ٍاسد يه هخضى حاٍي ػَدااؽ غليظ هي گشدد تا تلَست واهل رزب  گشدد ٍهحتَيات ّويي 

. هخضى ًيض دس ًْايت تِ ػٌَاى هحلَل لاتل اػتفادُ هي تاؿذ

هحلَل ػَلفيت ػذين حاكل رْت تغليظ تِ ٍاحذ تغليظ وٌٌذُ اًتمال يافتِ ٍ دٍس آى ػول 

وشيؼتال ّاي هشعَب حاكل ٍاسد ػاًتشيفَط . وشيؼتاليضاػيَى تَػظ اػوال تخاس داؽ كَست هي گيشد

 دسكذ هي سػذ ػپغ هادُ حاكل سا ٍاسد يه خـه وي دٍاس 6-10ؿذُ ٍ سعَتت آى تِ حذٍد 

. هي ًوايٌذ تا ػَلفيت ػذين خـه ٍ تذٍى آب تذػت آيذ

ِ تٌذي ؿذُ ٍ  ِ تٌذي ٍاسد لؼوت تؼت ػَلفيت ػذيوي وِ تذيي عشيك تذػت هي آيذ پغ اص داً

. پغ اص آى تِ اًثاس رْت ػشضِ تِ تاصاس هلشف اسػال هي ؿَد

تٌاتش ٍضؼيت تاصاس ٍ ًياص آى هي تَاى پَدس تي ػَلفيت ػذين ًيض تَليذ ًوَد تذيي عشيك وِ پغ اص 

. تشد رزب هحلَل سا تغَس هؼتمين ٍاسد تغليظ وٌٌذُ هي ًوايٌذ ٍ تميِ فشآيٌذ سا ػيٌاً اداهِ هي دٌّذ
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. اسائِ هي ؿَد« فلَدياگشام تَليذ ايي هحلَل»دس ؿىل ريل 

Na2Co  3  Co2  H2o   Na2Co      

       So2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تِ تاصاس Na2So3فلَدياگشام تَليذ ػَلفيت ػذين                   اسائِ  * 

 كىره احتزاق گىگزد بزج جذبرآكتىر 

 تغليظ كننده
 خشك كن سانتزيفىژ

آسياب و غزبال 

 بستو بندي
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بزرسي ايستگاَُا، مزاحل ي ضيًٌ َاي كىتزل كيفيت - 3

. سؿذٍ تىاهل كٌايغ تا حذٍد صيادي هشَّى سلاتت تيي ٍاحذّاي تَليذ هي تاؿذ 

 دس ايي ساػتا ّش ٍاحذ تَليذي تا افضايؾ ٍ تاال تشدى ػغح ويفي هحلَالت خَد ػؼي دس وؼة 

ػْن تيـتشي اص تاصاس سا داسًذ ٍ ايي سًٍذ تِ هشٍص صهاى تاػج تْثَد ويفيت هحلَالت ٍ دس ًتيزِ سؿذ 

. ويفي رَاهغ كٌؼتي ؿذُ اػت

 وٌتشل ويفيت رْت تؼييي كحت ػول تَليذ، هغاتك هـخلات تؼييي ؿذُ تشاي هحلَل اًزام 

ايي ػوليات ػثة هي گشدد تا ضوي رلَگيشي اص تَليذ هحلَالت ًاهٌغثك، اص ّذس سفتي . هي گيشد

ِ ّا رلَگيشي تِ ػول آهذُ ٍ ليوت توام ؿذُ هحلَل واّؾ ياتذ . ػشهاي

.  تغَس ولي اّذاف وٌتشل ويفيت دس ّش ٍاحذ تَليذي سا هي تَاى تِ كَست صيش خالكِ وشد

  ُحظ اػتاًذاسدّاي تؼييي ؿذ

 تـخيق ٍ تْثَد اًحشافات دس فشآيٌذ تَليذ 

 تـخيق ٍ تْثَد هحلَالت خاسد اص اػتاًذاسد 

 اسصياتي واسائي افشاد ٍ ٍاحذّا 

ػثاست اػت اص اعويٌاى اص تْيِ ٍ تَليذ « وٌتشل ويفيت»تِ ػثاست ديگش هي تَاى گفت وِ 

هحلَل ٍ خذهات تش عثك اػتاًذاسدّاي تؼييي ؿذُ ٍ تاصسػي تِ ػٌَاى يىي اص ارضاء رذايي ًاپزيش 

« ٍاحذ وٌتشل ويفي»وٌتشل ويفيت، تِ هٌظَس ؿٌاخت ػيَب ٍ تْيِ اعالػات هَسد ًياص تشاي ػيؼتن، 

هشاحل، تاصسػي ولي تا تَرِ تِ ٍضؼيت ّش كٌؼت تِ . سا دس ّش ٍاحذ كٌؼتي هذ ًظش لشاس هي دٌّذ

. تشتية ريل هي تاؿٌذ

  ِدس هشحلِ تحَيل هَاد اٍلي
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 دس هشحلِ آغاص تَليذ 

 ٌِلثل اص ػوليات پش ّضي 

 لثل اص ؿشٍع ػوليات غيشلاتل تاصگـت 

 پيؾ اص آغاص ػولياتي وِ ػثة پَؿيذُ ؿذى ػيَب هي گشدد. 

 دس هشاحل ًْايي واس. 

. تا تَرِ تِ هَاسد فَق، دس ايي ٍاحذ تَليذي، ايؼتگاّْاي وٌتشلي ريل هذ ًظش لشاس گشفتِ ؿذُ اػت

 

ايستگاٌ كىتزل كيفي مًاد ايليٍ - 3-1

تَليذيه هحلَل هشغَب ٍهغاتك اػتاًذاسد اص اّذاف اكلي ّش ٍاحذ تَليذي هي تاؿذ وِ ايي 

هَاد اٍليِ اكلي . حاكل ًوي ؿَد هگش آى وِ هَاد اٍليِ هشغَب ٍاػتاًذاسد هَسد اػتفادُ لشاس گيشد

: ايي ٍاحذ تَليذي ػثاستٌذ اص

گَگشد  -

 وشتٌات ػذين -

 

: دس ٌّگام خشيذ ّش يه اص هَاسد فَق تايذ تِ هَاسد ريل تَرِ ًوَد

اػتاًذاسدّاي تَليذ ايي هَاد  -

 هـخلات فٌي ٍٍيظگي ّاي خاف ايي هَاد -

 ؿىل ظاّشي هَاد -

 دسكذ خلَف هَاد -



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 27 

 «تَليذسَلفيتسذين»:عٌَاىطشح

 

دس ايي ايؼتگاُ الصم اػت وِ هَاد اٍليِ خشيذاسي ؿذُ هَسد وٌتشل دليك لشاس گيشد ٍ دس ّش هَسد 

ُ ّاي فٌي ٍ اػتاًذاسد هادُ خشيذاسي ؿذُ همايؼِ ؿَد . ًتايذ حاكلِ تا داد

 

ايستگاٌ كىتزل كيفيت محصًل حيه فزآيىذ - 3-2

ُ آل ٍ دس ًتيزِ آى لاتل اسائِ دس تاصاس   تشاي ايي وِ هَاد ؿيويايي داساي ؿشايظ هٌاػة ٍ ايذ

هلشف تاؿذ تايذتحت ؿشايظ خاكي تَليذ گشدد ٍ الضاهاً تشاي سػيذى تِ ايي اّذاف هشاحل هختلف 

فشآيٌذ تَليذ دس ايي ايؼتگاُ تايذ تحت وٌتشل لشاس گشفتِ تا ويفيت هحلَالت تِ ًحَدلخَاُ تأهيي 

. گشدد

 دس ايي دػتگاُ ػَاهلي هخل فـاس، دسرِ حشاست، تشوية هَاد، صهاى اختالط ٍ ؿىل ظاّشي 

. هحلَل ًين ػَختِ هَسد وٌتشل دليك لشاس هي گيشد

 

ايستگاٌ كىتزل كيفيت محصًل وُايي - 3-3

 دس ايي ايؼتگاُ هحلَل تَليذي لثل اص اًثاسؽ هَسد آصهَى هزذد لشاس هي گيشد وِ هؼوَالً 

: آصهَى ّاي صيش اًزام هي ؿَد

ؿىل ظاّشي  -

 دسكذخلَف -

 هيضاى سعَتت هحلَل -

ِ تٌذي  -  ًحَُ تؼت

ِ تٌذي هحلَل تَليذ ؿذُ -  داً
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بزآيرد ظزفيت ي بزوامٍ تًليذ ساالوٍ - 4

بزآيرد ظزفيت تًليذ - 4-1

ُ تشداسي تْيٌِ اص   اًتخاب ظشفيت ٍ تشًاهِ تَليذ هٌاػة تشاي ٍاحذّاي كٌؼتي ػالٍُ تش تْش

ِ گزاسي اًزام ؿذُ ػاهلي دس رْت وؼة تيـتشيي ػَد هوىي خَاّذ تَد ًظش تِ ايي وِ احذاث . ػشهاي

ِ اي اػت وِ دس تؼضي هَاسد تمشيثاً حاتت اػت ِ گزاسي اٍلي لزا اًتخاب . ٍاحذّاي تَليذي هؼتلضم ػشهاي

ػالٍُ تش آى دس كٌايغ وَچه اًتخاب . ظشفيت ّاي خيلي ون، ػَدآٍسي عشح سا غيشهوىي هي ػاصد

ِ  صيادي هي وٌذ وِ دس آى كَست عشح هَسد ًظش اص  ِ گزاس سا هزثَس تِ تأهيي ػشهاي ظشفيت ّاي تاال، ػشهاي

لزا دس ايي لؼوت تا تَرِ تِ تشسػي تاصاس، . چْاسچَب هغالؼات كٌايغ وَچه ٍ احذاث آى فشاتش هي سٍد

ظشفيت عشح تا دس ًظش گشفتي ... ؿٌاخت واًَى ّاي هلشف، ًياصّاي داخلي، اهىاى كادسات ٍ 

تا دس . ػَدآٍسي دس ظشفيت ّاي تاال ٍ هحذٍديت ّاي كٌايغ وَچه ٍ ًياصّاي هلشفي تؼييي هي گشدد

.  تي دس ػال پيؾ تيٌي ؿذُ اػت3000ًظش گشفتي هَاسد فَق ظشفيت تَليذ ايي عشح تِ هيضاى 

 

بزرسي بزوامٍ تًليذ ساالوٍ ي ضزايط عملكزد ياحذ - 4-2

 اوخش كٌايغ دس ػال ّاي اٍليِ احذاث، داساي هـىالت فٌي داخلي، هـىالت تاصاسياتي ٍ ٍسٍد تِ 

ُ اًذاصي عشح تا ظشفيتي اػوي دس ػال ّاي اٍليِ اهىاى پزيش ًوي تاؿذ ٍ . كحٌِ سلاتت هي تاؿٌذ تٌاتشايي سا

 دسكذ ظشفيت اػوي ٍ اص ػال ػَم تِ 90 دسكذ ظشفيت اػوي دس ػال دٍم 80تشايي اػاع دس ػال اٍل 

. تؼذ ايي ٍاحذ تَليذي تا ظشفيت اػوي خَد تَليذ خَاّذ ًوَد
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ِ ّاي هتغيش تَليذ، هـىالت ًاؿي اص هذيشيت ٍاحذّاي چٌذ ؿيفتِ ٍ هـىالت   تاال تَدى ّضيٌ

 ارتواػي ًاؿي اص وَچه تَدى ٍاحذّاي تَليذي هَاسدي ّؼتٌذ وِ دس توايل يا واّؾ –فشٌّگي 

اص ػَي ديگش توايل تِ اػتفادُ تيـتش اص ػشهايِ گزاسي اًزام ؿذُ، تَاًايي . هؤحشًذؿيفت ّاي واسي 

افضايؾ ظشفيت تا ػشهايِ گزاسي حاتت، هـىالت ًاؿي اص ػولىشد ًاپيَػتِ خظ تَليذ ٍ صهاى ّاي تلف 

تا . ؿذُ دس ساُ اًذاصي خظ تَليذ اص رولِ هَاسدي ّؼتٌذ وِ دس افضايؾ ؿيفت ّاي واسي دخيل هي تاؿذ

. تَرِ تِ ايي هَاسد، ؿشايظ ػولىشد ايي ٍاحذ دس عَل ػال تِ ؿشح ريل هي تاؿذ

 

 

 

 

 سٍص دس ػال 300              :زؼذا سٍص واسي  *

 ًَتر 3     :زؼذادًَتر واسي *

 ػاػر 8   :ػاػر واسي ّش ًَتر *
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 آشىايي با ماشيه آالت تًليذ، تجُيشات ي تأسيسات عمًمي -5

 آشىايي با ماشيه آالت تًليذ-5-1

تِ واس گيشي هاؿيي آالذ ٍ دػسگاّْاي هٌاػة اص اػاػي زشيي اسواى  

عشاحي ٍاحذّاي كٌؼسي هي تاؿذ چشا وِ اًسخاب هاؿيي آالذ هٌاػة هي زَاًذ دس 

 .تْثَد ويفير ٍ ووير هحلَل ٍ تْيٌِ ػاصي ػشهايِ گزاسي ًمؾ هؤثشي داؿسِ تاؿذ

. هَسد تشسػي لشاس هي گيشًذ« ػَلفير ػذين»دس ايي لؼور هاؿيي آالذ زَليذ 

 

بزج جذب * 

:  يه ػذد تشج جزب تا هـخلاذ صيش هَسد ًياص اػر

 c50° ازوؼفش ٍ دسجِ حشاسذ حذالل 3زحول فـاس  -

 هسش تا آوٌذُ 5/1 ػاًسي هسش داساي دٍ تؼسش آوٌذُ ّش يه تِ اسزفاع 50×350تِ اتؼاد 

 ٍ 316 ويلَ ٍاذ، اص جٌغ اػسيل 5 زَاى تشق هلشفي 5/1تِ لغش « ساؿيگ سيٌگ»ّاي 

.  ويلَگشم دس ػاػر1000ظشفير 

 

  آسياب ي غزبال اس وًع گلًلٍ اي

. يه دػسگاُ آػياب تا هـخلاذ صيش هَسد ًياص اػر

ِ اي15زَاى تشق هلشفي  .  ويلٍَاذ ٍ اص ًَع گلَل
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 (So2)مخشن جذب وُايي دي اكسيذ گًگزد

.  وِ يه ػذد هَسد ًياص اػر316 هسش ٍ اص جٌغ اػسيل 2/1×7/0تِ اتؼاد  

 

 راكتًر* 

 2300 ٍ ظشفير آى 316 هسش ٍ جٌغ آى اػسيل 5/2ج2/1 ايي سآوسَس تِ اتؼاد 

. ويلَگشم دس ػاػر ٍ ًياص تِ آى يه ػذد هي تاؿذ

 

َمشن رآكتًر * 

 ػاًسي هسش 80 ػاًسي هسش، عَل ؿاخر 25= اتؼاد ػشم خشُ - 

 316 ويلٍَاذ ٍ جٌغ اػسيل 5/7زَاى تشق هلشفي - 

 ػذد 1: زؼذاد - 

 (زثخيش وٌٌذُ)زغليظ وٌٌذُ * 

 زي دس سٍص 30: هيضاى تخاس هلشفي- 

 هسش 5/2×75/0: اتؼاد- 

 ويلَ ٍاذ 65 زَاى تشق هلشفي 

 316جٌغ اػسيل  -

 .atm3 دس فـاس c130°دهاي تخاس هلشفي  -

  زي دس ػاػر3/1ظشفير  -

  دػسگا1ُ: زؼذاد -
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ساوتزيفًص  *

 هسش 4/3×8/1×2 دٍس دس دليمِ ٍ تِ اتؼاد 1400: حذاوثش دٍس- 

 ويلٍَاذ 35زَاى تشق هلشفي - 

 316جٌغ اػسيل - 

 ويلَگشم دس ػاػر 800: حذاوثش ظشفير جذاػاصي هَاد- 

 دػسگاُ 1: زؼذاد- 

 

خشك كه ديار با آتش غيزمستقيم * 

 دسكذ سعَتر 10خَسان ٍسٍدي تا - 

جٌغ وشتي اػسيل - 

 ويلٍَاذ 15زَاى تشق هلشفي - 

 هسش 1/1×5اتؼاد - 

 ويلَگشم دس ػاػر 700: ظشفير - 

 دػسگاُ 1: زؼذاد- 

 

پزكه ي ماشيه ديخت سزكيسٍ َا *

 ويلٍَاذ 3زَاى تشق هلشفي - 

 هسش 22 ×1 × /1/1: اتؼاد- 
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 ويلَيي دس ػاػر 50 ويؼِ 40: حذاوثش ظشفير- 

 ػذد 1: زؼذاد - 

 

تسمٍ وقالٍ * 

 ويلَ ٍاذ 3زَاى تشق هلشفي - 

 هسش 6×7/0: اتؼاد- 

 ػذد 2: زؼذاد - 

 

پمپ * 

 ويلَ ٍاذ 2زَاى تشق هلشفي - 

 هسشهىؼة تش ػاػر 10: دتي- 

اػسيل : جٌغ- 

 ػذد 6: زؼذاد- 

 

مخاسن آمادٌ ساسي محلًل كزبىات سذيم *

 هسشهىؼة ٍ اص جٌغ خلي ازيلي 54: حجن هخضى- 

 ػذد 4: زؼذا- 
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كًرٌ احتزاق گًگزد ي ملحقات *

 زي گَگشد دس سٍص 8/3احسشاق : ظشفير - 

 cfm400-300: هيضاى َّادّي دهٌذُ- 

 ويلٍَاذ 5زَاى تشق هلشفي - 

 هسش 3/3×6/1اتؼاد - 

وشتي اػسيل : جٌغ- 

 ػذد 1: زؼذاد- 

 

وقشٍ استقزار ماشيه آالت - 5-2

 تا زَجِ تِ فشايٌذ زَليذ هحلَل ٍ زَالي ػولياذ هَسد ًياص، الصم اػر سٍاتظ 

تا سػاير . هاؿيي آالذ تشسػي ؿَد ٍ تشاػاع ايي سٍاتظ، هاؿيي ّا د سواسگاُ هؼسمش ؿًَذ

هَاسد فَق ٍ عثك اكَل هٌْذػي كٌايغ ًمـِ اػسمشاس هاؿيي آالذ عشح دس ؿىل ريل اسائِ 

 .هي ؿَد
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 (زَليذ ػَلفير ػذين)ًمـِ اػسمشاس هاؿيي آالذ 

ػاًسشيفَس - 6وَسُ احسشاق    - 1

خـه وي - 7تشج جزب     - 2

آػياب ٍ غشتال - 8هخضى جزب دي اوؼيذ گَگشد  - 3

ِ تٌذي - 9ساوسَس     - 4 تؼس

زغليظ وٌٌذُ - 5

 

 

            

 
   

 

 

 
        

4 

7 6 
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  (ػَلفيت ػذين)ًوَداس گشدؽ هَاد دس ٍاحذ تَليذي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقشٍ جزيان مًاد - 5-3

تا زَجِ تِ سًٍذ زَليذ ٍ زَالي ػولياذ ٍ ًمـِ اػسمشاس هاؿيي آالذ، ًوَداس جشياى 

. گشدؽ هَاد دس ػغح واسگاُ دس ؿىل صيش هـخق ؿذُ اػر

 

 

 

 كىره احتزاق گىگزد بزج جذب راكتىر

 خشك كن سانتزيفىژ تغليظ كننده

 آسياب و غزبال

انبارش  بستو بندي

 محصىل
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آشىايي با تجُيشات ي تأسيسات عمًمي - 5-4

ّش ٍاحذ زَليذي ػالٍُ تش دػسگاّْاي اكلي زَليذ جْر زىويل يا تْثَد واسآيي ًياص 

تِ يه ػشي زجْيضاذ ٍ زأػيؼاذ جاًثي ًظيش زؼويشگاُ، آصهايـگاُ، زأػيؼاذ آتف تشق، 

ِ اي، ٍيظگي ّاي فشآيٌذ ٍ . داسد... ػَخر ٍ  اًسخاب ايي هَاسد تا زَجِ تِ ؿشايظ هٌغم

دس ايي لؼور ايي زأػيؼاذ هَسد تشسػي . هحذٍدير ّاي صيؼر هحيغي اًجام هي ؿَد

. لشاس هي گيشًذ

 

آسمايشگاٌ - 5-4-1

هحلَالذ تشاي حضَس دس تاصاس ٍ « وٌسشل ويفي» ّواًغَسي وِ لثالً گفسِ ؿذ 

تشآٍسدُ ًوَدى سضاير هـسشياى ضشٍسي هي تاؿذ ٍ دس ّش ٍاحذ زَليذي تِ ايي هٌظَس 

تا « ٍاحذ آصهايـگاُ»سا دس ًظش هي گيشًذ، دس ايي ٍاحذ زَليذي ّن يه « ٍاحذ آصهايـگاُ»

 هسش، والشزيش، وشًَهسش، ّيسش، تي هاسي، خـه وي، خوح خالء، ليف pHاهىاًازي هثل َّد، 

تَخسش، وَسُ ٍ ّوضى الىسشيىي، هخلَط وي، ّاذ خلير ٍ لَاصم ؿيـِ اي ٍ چيٌي آالذ دس 

. ًظش گشفسِ ؿذُ اػر

 

تعميزگاٌ - 5-4-2

 زْيِ ٍ زذاسن اهىاًاذ ٍ هاؿيي آالذ تِ هٌظَس زؼويش دػسگاّْا ٍ زجْيضاذ واسخاًِ 

لزا دس ايي ٍاحذ زَليذي . تِ دليل ووي زماضا دس كٌايغ وَچه همشٍى تِ كشفِ ًوي تاؿذ

زؼويشگاّي تا اهىاًاذ هحذٍد واسگاّي هثل هَزَس جَؽ، جَؽ اػسيلي، اًَاع تاالتشّا، 
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خيؾ تيٌي هي گشدد ٍ دس كَسزي وِ ًياص تِ ... وودشػَس َّا، هيضواس، اتضاس واسگاّي ٍ 

. زؼويشاذ اػاػي تاؿذ اص خذهاذ خيواًىاساى فٌي اػسفادُ خَاّذ ؿذ

 

تأسيسات بزق ي بزق رساوي - 5-4-3

 اػاػي زشيي ٍ صيشتٌايي زشيي زأػيؼاذ ّش ٍاحذ كٌؼسي، زأػيؼاذ تشق هي تاؿذ 

اص عشفي ًيشٍي تشق زأهيي . صيشا زمشيثاً ّوِ دػسگاّْاي اكلي خظ زَليذ ًياص تِ تشق داسًذ

دس جذاٍل ريل . اًشطي هشتَط تِ ػايش زأػيؼاذ ٍ ّوچٌيي سٍؿٌايي واسخاًِ خَاّذ تَد

. تشآٍسد ًياص تشق ٍاحذّاي زَليذي ٍ غيشزَليذي اسائِ هي ؿَد

 

بزق مًرد وياس ياحذَاي غيزتًليذي  (الف

 

 (ويلٍَاذ)همذاسؿشح سديف 

 23ػاخسواى ّا ٍ ػالي ّاي زَليذ  1

 22هحَعِ  2

 45جوغ ول  3
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بزق مًرد وياس ياحذَاي تًليذي ي تأسيساتي  (ب

 

همذاسهلشفي ول زؼذاد ؿشح سديف 

 (ويلٍَاذ)

 10 1ديگ تخاس  1

 15 1آػياب ٍ غشتال  2

 8 1ّوضى ساوسَس  3

 35 1ػاًسشيفَط  4

 65 1زغليظ وٌٌذُ  5

 9 6خوح  6

 6 2زؼوِ ًمالِ  7

 3 1خشوي  8

 15 1خـه وي  9

 5 1وَسُ احسشاق گَگشد  10

 170- جوغ ول  11

 

ِ ّاي 5/2جذاٍل فَق ًـاى هي دّذ وِ تايذ يه اًـؼاب   ويلٍَازي تِ ّوشاُ ّضيٌ

. اؿسشان، وٌسَس، زاتلَي تشق اص ؿشور تشق خشيذاسي ؿَد
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تأسيسات آب ي آب رساوي - 5-4-4

 آب هَسد ًياص ٍاحذّاي زَليذي ؿاهل هلاسف خظ زَليذ، زأػيؼاذ، 

. ػاخسواى ّا ٍ هحَعِ هي تاؿذ

  آب هلشفي خظ زَليذ ؿاهل آب هلشفي ديگ تخاس، ؿؼسـَي ٍاحذ ٍ آب هَسد

.  هسشهىؼة دس سٍص هي تاؿذ35ًياص ٍاوٌؾ ّاي فشايٌذ دس هشاحل هخسلف حذٍد 

  ليسش هحاػثِ ؿذُ اػر300آب تْذاؿسي ٍ فضاي ػثض تِ اصاي ّش ًفش . 

تِ .  ايٌچ اػسفادُ هي گشدد1جْر زأهيي آب هلشفي ايي ٍاحذ اص يه اًـؼاب آب تا لغش 

 35ػالٍُ يه هخضى َّايي جْر رخيشُ آب ٍ اػسفادُ دس هَالغ ضشٍسي تِ ظشفير 

. هسشهىؼة دس ًظش گشفسِ هي ؿَد

 

تجُيشات حمل ي وقل - 5-4-5

 تشاي جاتجايي هَاد ٍ هحلَالذ زَليذي، زذاسواذ ٍ اهَس اداسي دس ايي عشح 

. زجْيضاذ ريل دس ًظش گشفسِ ؿذُ اػر

زؼذاد ًام ٍػيلِ ًمليِ سديف 

 1ػَاسي  1

 1 زٌي 2ليفسشان  2

 1ٍاًر دٍ زٌي  3
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تأسيسات سًخت ي سًخت رساوي - 5-4-6

 يىي اص هٌاتغ اًشطي ٍاحذّاي كٌؼسي، ػَخر هي تاؿذ وِ هؼوَالً دس هَاسد ريل 

. اػسفادُ هي ؿَد

  جْر واسوشد ديگ تخاس، ليفسشان ٍ طًشازَس ٍ هـؼل خـه وي ٍ هلاسف ديگش

.  ليسش گاصٍئيل دس سٍص هَسد ًياص اػر2000حذٍد 

  ًِليسش تٌضيي دس ًظش گشفسِ ؿذُ 50جْر واسوشد ازَهثيل ػَاسي ٍ ٍاًر سٍصا 

 .اػر

  ّضاس ليسشي خيؾ تيٌي ؿذُ اػر35 هخضى 2جْر رخيشُ ػاصي گاصٍئيل . 

 

سيستم گزمايش ي سزمايش - 5-4-7

 حشاسذ هَسد ًياص تؼضي اص لؼور ّاي فشآيٌذ زَػظ ديگ تخاس تايذ زأهيي ؿَد ٍ 

جْر ػيؼسن گشهايؾ ػالي ّاي زَليذ ٍ اداسي ًيض هي زَاى اص ػيؼسن ؿَفاط ٍ تخاسي 

تيـسشيي گشهاي هَسد ًياص جْر زأهيي گشهاي ػالي ّا ٍ ػاخسواى ّا . كٌؼسي اػسفادُ ًوَد

 ويلَوالشي اًشطي حشاسزي تِ اصاي ّش هسشهشتغ دس ًظش گشفسِ هي ؿَد تا زَجِ تِ 30حذٍد 

 زي هَسد 2ايي همذاس ٍ تخاس هَسد ًياص فشآيٌذ خيؾ تيٌي هي گشدد وِ ديگ تخاسي تا ظشفير 

 تخاسي كٌؼسي جْر ػايش لؼور ّا 4ًياص تاؿذ ٍ يه ػيؼسن ؿَفاط جْر لؼور اداسي ٍ 

 ػذد وَلشآتي اػسفادُ 5 ػذد وَلشگاصي ٍ 5جْر ػيؼسن ػشهايؾ اص . اػسفادُ هي ؿَد

. هي گشدد
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سيستم اطفاء حزيك - 5-4-8

 تا زَجِ تِ ًَع هحلَالذ ٍ هَاد اٍليِ دس ايي عشح جْر هماتلِ تا آزؾ ػَصي ّاي 

.  ػذد ودؼَل هخسلف آزؾ ًـاًي دس ًظش گشفسِ هي ؿَد20احسوالي اص زؼذاد 

 

سيستم دفع فاضالب - 5-4-9

 تشاي دفغ فاضالب كٌؼسي ٍ اًؼاًي ايي ٍاحذ زَليذي زجْيضاذ هَسد ًياص خيؾ تيٌي 

. ؿذُ اػر

 

صوزاتًر بزق - 5-4-10

 ويلَ ٍازي دس ايي 150 جْر جلَگيشي اص ٍلفِ دس اهش زَليذ، يه ػذد طًشازَس تشق 

. عشح خيؾ تيٌي ؿذُ اػر

 

بزآيرد اوزصي مًرد وياس طزح - 6

 ّواًغَسي وِ اؿاسُ ؿذ دس ايي ٍاحذ زَليذي اص تشق، آب، تٌضيي ٍ گاصٍئيل اػسفادُ 

. هي ؿَد وِ دس جذٍل ريل هيضاى هلشف ػاالًِ ايي اًشطي ّا اسائِ هي گشدد
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هصشف ػاالًِ ٍاحذ ًَع اًشطي سديف 

 000/050/1ويلَ ٍات ػاػت تشق  1

 15000هتش هىؼة آب  2

 18000ليتش تٌضيي  3

 000/600ليتش گاصٍئيل  4

 

بزآيرد سميه، ساختمان َاي تًليذي ي غيزتًليذي - 7

بزآيرد ساختمان َاي تًليذي ي غيزتًليذي - 7-1

 اختلاف فضاي هٌاػة ٍ وافي رْت اهَس تَليذ ٍ تأػيؼات واسخاًِ اص ًظش ػَْلت دس اهش 

.  تشدد ٍ واسوٌاى ٍ راتزايي هَاد اٍليِ ٍ هحلَالت حائض اّويت اػت

هؼاحت هشتَط تِ ّش يه اص لؼوت ّاي ٍاحذتَليذي اػن اص ػالي تَليذ، اًثاسّا، تأػيؼات ٍ تؼويشگاُ، 

ِ ػاصي دس ايي لؼوت تشآٍسد هي ؿَد . آصهايـگاُ، ػاختواى ّاي غيشتَليذي ٍ دس ًْايت صهيي ٍ هحَع

تشاي هحاػثِ هؼاحت ػالي ّاي تَليذ ٍ اًثاسّا تِ هَاسد ريل تَرِ هي ؿَد 

اتؼاد هاؿيي آالت  -

 فضاي هَسد ًياص تشاي تشدد پشػٌل ٍ ٍػايل حول ٍ ًمل هَادٍ هحلَالت -

  ها3ُهيضاى رخيشُ هَاد اٍليِ تشاي  -

 فضاي الصم تشاي تاسگيشي ٍ تاسگزاسي -
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ِ ّاي  -  . هاُ هحلَل1 ويلَيي هحلَل ٍ هيضاى رخيشُ 50هيضاى ويؼ

. تا تَرِ تِ هَاسد فَق، صيشتٌاي هَسد ًياص دس رذٍل ريل اسائِ هي ؿَد

 

 (هتشهشتغ)همذاسؿشح سديف 

 540ػالي تَليذ   1

 260اًثاسّا  2

 120تؼويشگاُ ٍ آصهايـگاُ   3

 170ػاختواى ّاي اداسي، سفاّي    4

 1070جوغ ول  5

 

بشآٍسدصهييٍهحَطِساصي-7-2

 

همذاس ضشية ؿشح سديف 

هتشهشتغ 3200تشاتش صيشتٌا 3صهيي  1

 هتشهشتغ 1280دسصذ صهيي 40خياتاى وـي ٍ پاسويٌگ  2

 هتشهشتغ 480دسصذ صهيي 80×40ديَاسوـي  3

 2350هؼادل صيشتٌا ٍ خياتاى وـي تؼغيح ٍ خاوثشداسي  4

" 680دسصذصهيي 20فضاي ػثض  5

 30هتشهشتغ يه چشاؽ تشق 80تِ اصاي ّش سٍؿٌايي  6
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« سىلفيت سديم»نقشو جانمايي ساختمانهاي واحد تىليدي 

 

زؼويشگاُ - 7ػشٍيغ ّاي تْذاؿسي  - 4ػالي زَليذ    - 1

ػاخسواى ّاي اداسي - 8آصهايـگاُ    - 5اًثاس هَاد اٍليِ   - 2

ًواصخاًِ ٍ غزاخَسي -9زأػيؼاذ    - 6اًثاس هحلَل    - 3

ًگْثاًي - 10

 

 

 

 

 

 

ًمشِجابجاييساختواىّا-7-3

تشاػاع ...  ًمـِ پيـٌْادي جاًوايي ػاختواى ّا اػن اص ػالي تَليذ، اًثاسّا، تؼويشگاُ ٍ 

ِ ػاصي هؼيشّاي حول ٍ ًمل هَاد، هحصَالت ٍ پشػٌل ٍ هغاتك اصَل هٌْذػي صٌايغ دس ؿىل  تْيٌ

. صيش اسائِ هي گشدد



 2 

3 

 

1 

4  

5     6 

 

 

9 8 

 

10 
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بشآٍسدًيشٍياًساًيهَسدًياص-8

 واسآيي ٍ اثشتخـي ّش ػاصهاى تا حذٍد صيادي تِ هذيشيت صحيح ٍ تِ واسگيشي هؤثش هٌاتغ 

اًؼاًي تؼتگي داسد، تؼييي تؼذاد هـاغل ٍ تٌظين ؿشح ٍظايف ّش ؿغل دس عثمات هختلف ػاصهاى اص 

اصَل اػاػي تـىيالت يه ٍاحذ هي تاؿذ هشاحل اٍليِ ّش عشح تا تشآٍسد ًيشٍي اًؼاًي ٍ تؼييي پؼت 

.  ػاصهاًي ّوشاُ هي تاؿذ

ػَاهل هختلفي دس تؼييي تؼذاد ٍ تخصص ًيشٍّاي اًؼاًي ٍاحذ تَليذي دخالت داسًذ اص جولِ 

ايي ػَاهل هي تَاى تِ ػغح تىٌَلَطي هَسد اػتفادُ، توايل تِ اؿتغال صايي يا اتَهاػيَى، حذٍد 

تا تَجِ تِ هَاسد فَق دس جذٍل ريل ًيشٍي اًؼاًي ايي عشح . تخصص ٍ هْاست هَسد ًياص اؿاسُ وشد

اسائِ هي گشدد  
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ºc316 

خاكير اًفجاسي ٍ . دس آب هحلَل تَدُ ٍلي دس الىل ًاهحلَل هي تاؿذاين ماده 

دسكذ 96وشتٌاذ ػذين زجاسي داساي دسجِ خلَكي تاالزش اص . ػوي تَدى ًيض ًذاسد

داسا هي تاؿذ ٍ اص هْوسشيي هَاد ؿيويايي اػر وِ دس دًيا هَسد هلشف لشاس هي 

. گيشد

هيضاى ًياص تِ ايي هادُ دس ايي عشح تِ اصاي ّش زي زَليذ هحلَل تا احسؼاب 

 ويلَگشم هي تاؿذ يؼٌي هيضاى هلشف ػاالًِ ايي هادُ 890دسكذ ضايؼاذ هؼادل 5

: ػثاسذ اػر اص

 890×3000=2670 زي 

 

گًگزد - 9-2

 جذٍل زٌاٍتي تا ٍصى VIA دس گشٍُ 16يىي اص هَاد غيش فلضي تا ػذد ازوي 

 سا دس زشويثاذ هخسلف تِ خَد هي گيشد ٍ 6ٍ 2،4ظشفير ّاي.  هي تاؿذ32ازوي 

.  ايضٍزَج هي تاؿذ4داساي 
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تِ كَسذ وشيؼسال ّاي صسد سًگ هي تاؿذ وِ تِ آّؼسگي تِ  (هًََوليٌيه) گَگشد Bًَع 

 ٍ ًمغِ 96/1ٍصى هخلَف ايي ًَع .  زثذيل هي گشدد cº 5/94دس دهاي (خاساوليٌيه) aًَع 

 هي تاؿذ ٍ تا زَجِ تِ cº207ٍ ًمغِ اؿسؼال آى cº 6/244 ٍ ًمغِ جَؽ آى cº119رٍب آى 

ّش .  آى، ايي هادُ سا تِ ساحسي هيسَاى رخيشُ ػاصي وشدcº 232ًمغِ آزؾ خَد تِ خَدي 

دٍ ًَع ايي هادُ دس آب ًاهحلَل تَدُ ٍ ووي دس الىل ٍ ازش هحلَل هي تاؿٌذ ٍلي دس دي 

لاتلير احسشاق ٍ اًفجاس داؿسِ ٍلي . ػَلفيذ وشتي ٍ زسشاولشيذ وشتي ٍ ًيسشى حل هي گشدد

ايي هادُ اص هٌاتغ خسلف تذػر هي آيذ ٍ هْوسشيي هٌثغ ٍ زَليذ آى دس . خاكير ػوي ًذاسد

ُ ّاي گاص هي تاؿذ  زثذيل ؿذُ ٍ SO2ايي هادُ دس اثش احسشاق تِ گاص . وـَس ها، دس خااليـگا

.  سا زاهيي هي ًوايذSO2ًياص ايي فشآيٌذ تِ گاص 

S+(O2+4N2)                   SO2+4N2+70/9 KCaLMole 

 

هَسد ًياص عشح دس يه ػال هي تاؿذ وِ دس ايي كَسذ تِ  SO2 زي گاص 1620حذٍد 

دس جذٍل ريل تلَسذ خالكِ هيضاى هَاد اٍليِ .  زي گَگشد ًياص هي تاؿذ1000حذٍد 

. هلشفي ايي ٍاحذ دس ػال اسائِ هي ؿَد
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*

* 

  تْثْاى *

*

*

*
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*

*

 ساهْشهض *

 ٌّذيجاى *

ا ًذيوـه *

 دصفَل *

 ؿَؽ *
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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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 س


هعشفيهحصَل-1

ًؼاجي، »هي تا ؿذ وِ دس صٌايغ واغز ػاصي « ػَلفيت ػذين» هحصَل تَليذي ايي ٍاحذ 

. صٌؼت آب ٍ فاضالب ٍ ػيؼتن ّاي تصفيِ فاضالب واستشد گؼتشدُ اي داسد

 

هيضاى ؿشح سديف 

 تي 3000ػَلفيت ػذين  1

سٍص 300تؼذاد سٍص واس دس ػال  2

 ًَتت 3تؼذاد ًَتت واس دس سٍص  3

 ػاػت 8ػاػت واسي دس ّش ًَتت  4

 

سٍشتَليذهحصَل-2


:اييهحصَلطبكهشاحلريلتَليذهيگشدد

 دس وَسُ احتشاق گَگشد So2تَليذ * 

 دس تشج جزب So2 ٍH2oٍاوٌؾ *

ٍاوٌؾ هخلَط هشحلِ دٍم ٍ وشتٌات ػذين دس ساوتَس *

تغليظ ٍ خـه وشدى ٍ آػياب هصَل تَليذي *

ِ تٌذي ٍ اسائِ هحصَل تِ اًثاس * تؼت
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بشآٍسدهمذاسيسياليهَاداٍليِ-3



تْاي ٍاحذ ٍاحذ هيضاى هَسد ًياص هَاد اٍليِ  سديف 

 (سيال)

 (سيال)تْاي ول

 000/000/600 000/600تي  1000گَگشد  1

 000/000/680/10 000/000/4تي  2670وشتٌات ػذين  2

 000/000/120 2000ػذد  000/60ويؼِ پلي اتيلي  3

 000/000/400/11- - - جوغ ول  4

 

بشآٍسدهمذاسيٍسيالياًشطيهَسدًياص-4



تْاي ٍاحذ همذاس ٍاحذ ؿشح سديف 

 (سيال)

تْاي ول 

 (سيال)

 000/500/367 350 000/050/1ويلَ ٍات ػاػت تشق  1

 000/000/15 1000 15000هتش هىؼة آب  2

 000/000/18 1000 18000ليتش تٌضيي  3

 000/000/150 250 000/600ليتش گاصٍئيل  4

- - - هتشهىؼة گاص  5

 000/500/550   جوغ ول 
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 بشآٍسدًيشٍياًساًيهَسدًياص-5

 

هتَػظ حمَق  (ًفش)تؼذاد ؿشح سديف 

 (سيال)هاّاًِ 

حمَق ول تشاي 

 (سيال) هاُ 14

 140000000 10000000 1هذيشػاهل  1

 112000000 8000000 1واسؿٌاع  2

 000/000/504 000/500/4 9واسگش هاّش  3

 000/000/323/1 3500000 27واسگش ػادُ  4

 000/000/315 000/500/4 5تىٌؼيي  5

 000/000/280 4000000 5واسهٌذ  6

 000/000/674/2-  48هجوَع  7

 000/020/615- -  دسصذ تيوِ حك واسفشها 23 8

 000/020/289/3  جوغ ول  
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ِّايهاشييآالتتَليذ-6  بشآٍسدّضيٌ



 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذ تؼذاد ًام هاؿيي آالت سديف 

 000/000/90 000/000/90 1تشج جزب  1

 000/000/65 000/000/65 1هخضى جزب ًْايي  2

 000/000/145 000/000/145 1ساوتَس ٍ هلحمات  3

 000/000/280 000/000/280 1تثخيشوٌٌذُ يه هشحلِ اي  4

 000/000/175 000/000/175 1ػاًتشيفيَط  5

 000/000/165 000/000/165 1خـه وي دٍاس  6

 000/000/30 000/000/30 1دػتگاُ پشوي  7

 000/000/50 000/000/25 2تؼوِ ًمالِ  8

 000/000/90 000/000/15 6پوپ  9

هخاصى آهادُ ػاصي هحلَل وشتٌات  10

ػذين 

4 000/000/10 000/000/40 

 000/000/55 000/000/55 1وَسُ احتشاق گَگشد  11

 000/500/7 000/500/7 1چشخ دٍخت ػشويؼِ ّا  12

 000/000/55 000/000/55 1آػياب ٍ غشتال  13

 000/000/255/1- - هجوَع  14
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ِّايتجْيضاتٍتاسيساتعوَهي-7  بشآٍسدّضيٌ

 

 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذتؼذاد ًام تجْيضات سديف 

 000/000/250 000/000/250يه ػشي تاػيؼات تشق ٍ تشق سػاًي  1

 000/000/50 000/000/50يه ػشي تاػيؼات آب ٍ آب سػاًي  2

 85000000 000/000/85يه ػشي تاػيؼات ػشهايـي ٍ گشهايـي  3

 000/000/45 000/000/45يه ػشي ػيؼتن ػَخت سػاًي  4

 000/000/30 000/000/30يه ػشي ػيؼتن اعفاي حشيك  5

 000/000/100 000/000/100يه ػشي ػيؼتن تصفيِ فاضالب  6

 000/000/200 000/000/200يه ػشي تجْيضات اصهايـگاّي ٍ واسگاّي  7

 000/000/200 000/000/200 1طًشاتَس  8

 000/000/150 000/000/150 1تٌي 2ديگ تخاس 9

 000/000/10 000/000/10 1تاػىَل  10

 000/000/120/1- - هجوَع  11
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ِّايٍسائطًمليِعوَهيٍٍسايلحولًٍمل-8  بشآٍسدّضيٌ



 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذتؼذاد ًام ٍػيلِ  سديف 

 250000000 250000000 1 تي  2ليفتشان  1

 000/000/80 80000000 1 تي  2ٍاًت  2

 000/000/150 000/000/150 1ػَاسي  3

 000/000/480  هجوَع  4

 

بشآٍسدّضيٌِّايلَاصمٍاثاثيِاداسي-9

 : ّضيٌِ ّاي هشتَط تِ تجْيضات  ٍ ٍػايل اداسي ٍ خذهاتي تِ ؿشح ريل اػت

 

 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذتؼذاد ؿشح سديف 

 000/000/60 000/000/15چْاس ػشي خظ تلفي ٍ فاوغ  1

 000/000/60 15000000چْاسػشي هثلواى اداسي  2

 000/000/35 1000000سي ع35ووذ ٍ فايل   3

 000/000/35 1000000 ػشي 35هيض ٍ لَاصم التحشيش  4

 000/500/22 000/500ػذد 45صٌذلي  5

 000/000/60 15000000ػشي واهل 4ساياًِ  6

 000/500/272- - جوغ ول  7
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ِّايصهيي،س-10 ختواىٍهحَطِساصيابشآٍسدّضيٌ

بشآٍسدّضيٌِّايصهيي-10-1



 (سيال)تْاي ول  (سيال)تْاي ٍاحذٍاحذ همذاس سديف 

 000/000/320 100000هتش هشتغ   3200 1

 

بشآٍسدّضيٌِّايساختواىساصي-10-2



 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذ (هتشهشتغ)همذاسؿشح سديف 

 000/000/810 1500000 540ػالي تَليذ   1

 000/000/540 000/500/1 260اًثاسّا  2

 000/000/228 000/900/1 120آصهايـگاُ ٍ تؼويشگاُ ٍ ػايش  3

 000/000/375 000/200 170اداسي، سفاّي ٍ خذهاتي  4

 000/000/935/1-  1070جوغ ول  5
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ِّايهحَطِساصي-10-3 بشآٍسدّضيٌ

 

 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذهمذاس ؿشح سديف 

 000/500/117 50000 2350خاوثشداسي، خاوشيضي ٍ تؼغيح  1

 000/000/96 200000هتشهشتغ 480ديَاسوـي  2

 000/000/384 300000"  1280خياتاى وـي ٍ پاسويٌگ  3

 000/000/136 200000"  680فضاي ػثض  4

 9 300000ػذدچشاؽ تشق 30سٍؿٌايي  5

 000/500/742  جوغ ول  6

 

جوعبٌذيبشآٍسدّضيٌِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصي-10-4



 (سيال)ّضيٌِ ّاؿشح سديف 

ِ ّاي ػاختواى ػاصي  1  000/000/935/1ّضيٌ

 000/500/742ّضيٌِ ّاي هحَعِ ػاصي  2

 000/500/677/2 1ٍ2جوغ ّضيٌِ ّاي سديف  3

 000/000/320ّضيٌِ صهيي  4

 000/500/997/2جوغ ول  5
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ُبشداسي-11 ِّايلبلاصبْش بشآٍسدّضيٌ



 (سيال)ّضيٌِ ّا ؿشح سديف 

 000/000/35ّضيٌِ هغالؼات همذهاتي ٍ تْيِ عشح اجشايي  1

ِ ّاي تاػيغ ؿشوت ٍ اخز هجَصّا  2  000/000/40ّضيٌ

ِ ّاي جاسي دٍسُ اجشاي عشح  3  000/000/500ّضيٌ

ِ ّاي هشتَط تِ دسيافت تؼْيالت تاًىي  4  000/000/50ّضيٌ

ِ ّاي آهَصؿي پشػٌل ٍ تْشُ تشداسي آصهايـي   5  000/000/250ّضيٌ

ِ ّا  6  000/750/43ػايش ّضيٌ

 000/750/918جوغ ول  
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بشآٍسدسشهايِثابت-12



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/255/1هاؿيي آالت تَليذ   1

 000/000/120/1تجْيضات ٍ تاػيؼات ػوَهي  2

 000/000/480ٍػائظ ًمليِ  3

 000/000/320صهيي  4

 000/500/677/2ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  5

 000/500/272اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  6

 000/750/118ًصة ٍ ساُ اًذاصي  7

 500/187/312 ( دسصذ الالم فَق5)ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  8

 000/750/918ّضيٌِ ّاي لثل اص تْشُ تشداسي  9

 500/687/474/7جوغ ول   10

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 64 

 «تَليذسَلفيتسذين»:عٌَاىطشح

 

بشاٍسدسشهايِدسگشدش-13



ِ ّاتؼذاد سٍص واسي ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/710/1 سٍص 45هَاد اٍليِ داخلي  1

- - هَاد اٍليِ خاسجي  2

 000/438/767سٍص 70حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  3

 000/275/119" 65اًَاع اًشطي هَسد ًياص  4

ِ ّاي فشٍؽ  5  000/000/50- ّضيٌ

 650/335/132-  ( دسصذ الالم فَق5)ػايش ّضيٌِ ّا  6

 650/048/779/2- جوغ ول   7

 

بشآٍسدسشهايِگزاسيكلًٍحَُتاهييهٌابع-14

بشآٍسدسشهايِگزاسيكل-14-1

ػشهايِ گزاسي ول = ػشهايِ ثاتت +    ػشهايِ دس گشدؽ 

ِ گزاسي ول =650/048/779/2+500/687/474/7=150/736/253/10 ػشهاي
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ًحَُتاهييهٌابعٍاخزٍامباًكي-14-2



ػشهايِ گزاسي دسصذ  ؿشح سديف 

 (سيال)

 000/875/989/2 40ػْن هتماضي ػشهايِ ثاتت   1

ػْن تاًه تِ صَست ٍام دساص 

هذت 

60 500/812/484/4 

 595/714/833 30ػْن هتماضي ػشهايِ دس گشدؽ  2

ػْن تاًه تِ صَست ٍام وَتاُ 

هذت 

70 055/334/945/1 

وَتاُ  )ػشهايِ دس گشدؽ واسهضد  3

 (هذت

14 811/066/389 

پٌج )ػشهايِ ثاتت دساص هذت 

 (ػالِ

14 750/873/627 
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بشآٍسدّضيٌِّاياستْالن-15



ِ ّا دسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/500/125 10هاؿيي آالت تَليذ  1

 000/000/112 10تاػيؼات ػوَهي   2

 000/000/48 10ٍػائظ ًمليِ  3

 000/875/133 5ػاختواى ٍ هحَ عِ ػاصي  4

 000/500/54 20اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

 000/875/11 10ّضيٌِ ًصة ٍ ساُ اًذاصي  6

 750/218/31 10پيؾ تيٌي ًـذُ  7

 750/968/516- جوغ اػتْالن داسايي ّاي ثاتت  8

 000/750/183 20اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  9

 750/718/700- جوغ ول اػتْالن  10
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ِّايغيشعولياتي-16 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/750/183اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  1

 750/873/627واسهضد تؼْيالت تاًىي دساص هذت  2

 750/623/811جوغ ول  3

 

ِّايًگْذاسيٍتعويشات-17 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا دسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/750/62 5هاؿيي آالت تَليذ   1

 000/000/112 10تاػيؼات ػوَهي  2

 000/000/48 10ٍػائظ ًمليِ  3

 000/550/53 2ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  4

 000/250/27 10اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  6  500/177/15 دسصذ الالم فَق 5ّضيٌ

 500/727/318جوغ ول 
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ِّايعولياتي-18 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/45ّضيٌِ ّاي غيش پشػٌلي دفتش هشوضي  1

ِ ّاي جاسي آصهايـگاُ  2  000/000/65ّضيٌ

ِ ّاي فشٍؽ  3  000/000/200ّضيٌ

 000/000/65ّضيٌِ ّاي جول ٍ ًمل  4

 000/000/375جوغ ول  5

 

بشآٍسدّضيٌِّايثابتتَليذ-19



 (سيال)ّضيٌِ ّا دسصذ ؿشح سديف 

 000/667/795/2 85حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  1

 000/100/110 20اًَاع اًشطي  2

 750/718/700 100ّضيٌِ اػتْالن  3

 750/872/31 10ّضيٌِ ّاي ًگْذاسي ٍ تؼويشات  4

 548/342/127-  ( دسصذ5/3)ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  5

 048/701/765/3- جوغ ّضيٌِ ّاي تَليذ  6

 000/250/56 15ّضيٌِ ّاي ػولياتي   7

 375/949/14 100( 002/0)تيوِ واسخاًِ  8

 811/066/389 100واسهضد تؼْيالت تاًىي  9

 234/967/225/4جوغ ول ّضيٌِ ّاي ثاتت تَليذ   10
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ِّايهتغيشتَليذ-20 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا دسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/400/11 100هَاد اٍليِ   1

 000/353/493 15حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  2

 000/400/440 80اًَاع اًشطي  3

ِ ّاي ًگْذاسي ٍ تؼويشات  4  750/854/286 90ّضيٌ

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  5  271/721/441- ّضيٌ

ِ ّاي هتغيش تَليذ   6  021/329/062/13 جوغ ّضيٌ

ِ ّاي ػولياتي  7  000/750/318 85ّضيٌ

ِ ّاي هتغيش تَليذ   8  021/079/381/13 جوغ ول ّضيٌ

 

بشآٍسدّضيٌِّايكلتَليذ-21

ّضيٌِ ّاي ول تَليذ  = ّضيٌِ ثاتت تَليذ + ّضيٌِ هتغيش تَليذ 

ّضيٌِ ّاي ول تَليذ   = 021/079/381/13+234/967/225/4=255/046/607/17
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هحاسبِليوتتوامشذُ-22

ِ ّاي ول تَليذ  ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ  = ظشفيت اػوي تَليذ / ّضيٌ

ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ  =  255/046/607/17 = 5869سيال 

  000/000/3   



بشآٍسدليوتفشٍش-23



ِ ّا ؿشح سديف  ول اسصؽ تَليذ  (سيال)ّضيٌ

تشاػاع ظشفيت اػوي  

 255/046/607/17 5869ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ   1

 000/000/890/22 7630ليوت فشٍؽ ّش ويلَ   2

 000/000/283/5 1761ػَد ّش ويلَ   3
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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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:فشٍشكلهحاسبِ-1

 فشٍؽ ول =  ّش ويلَليوت فشٍؽ ×تَليذ ظشفيت 

فشٍشكل=7630×000/000/3=000/000/890/22

 

 :هحاسبِسَدسالياًِ-2

سَدكل=ظشفيتتَليذ×سَدّشفشًٍذ

سَدكل=000/000/3×1761=000/000/283/5

هحاسبِّضيٌِتَليذدسًمطِسشبسش-3

ِسش=ّضيٌِثابت ًِمطِسشب ّضيٌ

ّضيٌِهتغيش

 فشٍؽ ول    

 

748/826/061/10ريال  
58/01

234/967/225/4

000/000/890/22

021/079/381/13
1

234/967/225/4







ِ  تَليذ دس ًمغِ ػشتؼش  =  ّضيٌ

 

-1  
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تَليذًمطِسشبسشدسصذهحاسبِ  -4

ِثابت×100 ًمطِسشبسشدس دسصذتَليذ=ّضيٌ

ِهتغيش فشٍشكل–ّضيٌ



4/44100درصد
979/920/508/9

234/967/225/4
100

021/079/381/13000/000/890/22

234/967/225/4



 سزبسز درصدتىليددرنقطو= 

   

هحاسبِصهاىبشگشتسشهايِ-5

ًشخباصگشتسشهايِ-5-1

ًشخباصگشتسشهايِ=سَدساالًِ×100

ِگزاسيكل سشهاي



ًشخباصگشتسشهايِ= دسصذ

 

بشگشتسشهايِدٍسُ-5-2

دٍسُ تشگـت ػشهايِ     = ػشهايِ ول         =                  
       ػَدول 

 
دٍسُ تشگـت ػشهايِ       =    150/736/253/10 =   9/1 (يه ػال ٍ ًِ هاُ)  

           000/000/283/5 

 

5/51100
150/736/253/10

000/000/283/5
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حمَق ػشاًِ = ُ    ول حمَق هاّاى    هحاسبِحمَقسشاًِ-6

             تؼذاد ول واسوٌاى 

 

104/710/5ريال    
48

000/085/274
 =  ًِحمَق ػشا



هحاسبِفشٍشسشاًِ-7

       فشٍؽ ػشاًِ   =     فشٍؽ ول                      

     تؼذاد ول واسوٌاى 

 

 فشٍؽ  ػشاًِ =   000/000/890/22  = 000/875/476سيال      

                  48 

هحاسبِسطحصيشبٌايسشاًِ-8

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ     =  هؼاحت ول ػاختواى ّا     

           تؼذاد واسوٌاى 

 

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ  =   1070= 3/22       هتش هشتغ
             48 



هحاسبِسشهايِگزاسيسشاًِثابت-9

ِ گزاسي ثاتت ػشاًِ    = ػشهايِ گزاسي ثاتت       ػشهاي

          تؼذاد ول واسوٌاى

 

ػشهايِ گزاسي ثاتت ػشاًِ     =   500/687/474/7=656/722/155سيال 

           48 
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 ًسبتاسصشافضٍدُهاشييآالت-10

دسصذ اسصؽ هاؿيي آالت تِ ػشهايِ ثاتت    = اسصؽ هاؿيي آالت تَليذ × 100   
ِ گزاسي ثاتت      ػشهاي

 
دسصذاسصؽ هاؿيي آالت تِ ػشهايِ ثاتت  = 000/000/255/1× 100=8/16       دسصذ 

                     500/687/474/7 

 

دسصذكاسكٌاىتَليذبِكلكاسكٌاى-11

دسصذكاسكٌاىتَليذبِكلكاسكٌاى=تعذادكاسكٌاىتَليذ×100
تعذادكلكاسكٌاى


دسصذ واسوٌاى تَليذ تِ ول واسوٌاى  =   28   ×100 = 3/58    دسصذ 

             48 

 

ِدسگشدشبِسشهايِثابت-12 ًسبتسشهاي

ًؼثت ػشهايِ دس گشدؽ تِ ثاتت ػشاًِ    = ػشهايِ دس گشدؽ  ×  100           
     ػشهايِ ثاتت 

 

ًؼثت ػشهايِ دسگشدؽ تِ ثاتت ػشاًِ   =  650/048/779/2× 100=2/37      دسصذ
        500/687/474/7 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 76 

 «تَليذسَلفيتسذين»:عٌَاىطشح

 

هحاسبِشاخصّايبْشٍُسيطشح-13

ًسبتسَدبِفشٍش-13-1

ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ ول    =          ػَد       × 100     
              فشٍؽ ول 

     
ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ     =      000/000/283/5× 100=  1/23دسصذ 

       000/000/890/22 

 

ًسبتسَدبِسشهايِثابت-13-2

ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت     =           ػَد     × 100     
               ػشهايِ ثاتت 

 
ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت   =     000/000/283/5 × 100 = 1/80دسصذ 
        500/687/474/7 
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(صياى)خالصِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391ششحسديف

 100 100 100 90 80دسصذاػتفادُ اصظشفيت  1

 3000 3000 3000 2700 2400 (تي)هيضاى تَليذ  2

 000/000/890/22 000/000/890/22 000/000/890/22 000/000/601/2 000/000/312/18 (سيال)فشٍؽ خالص  3

:  وؼشهي ؿَد 4

ّضيٌِ ّاي تَليذ 

004/637/085/14 630/341/846/15 255/046/607/17 255/046/607/17 255/046/607/17 

 747/953/528 747/953/528 747/953/528 370/658/754/4 996/362/226/4ػَدًاٍيظُ  5

: وؼشهي ؿَد 6

ِ ّاي ػولياتي  ّضيٌ

000/000/300 000/500/337 000/000/375 000/000/375 000/000/375 

 745/953/907/4 745/953/907/4 745/953/907/4 370/158/417/4 996/362/226/4ػَدػولياتي  7

: وؼشهي ؿَد 8

ِ ّاي غيشػولياتي  ّضيٌ

000/299/649 370/158/417/4 750/623/811 750/623/811 750/623/811 

 995/329/096/4 995/329/096/4 995/329/096/4 995/696/686/3 996/063/277/3ٍيظُ (صياى)ػَد 9

- - - - - هاليات ٍ ػَد ػْام  10

ػَدپغ  11

اصهاليات ػْام 

996/063/277/3 995/696/686/3 995/329/096/4 995/329/096/4 995/329/096/4 

 981/420/156/15 986/090/060/11 991/760/963/6 996/063/277/3- ػَدٍصياى ػٌَاتي  12

 976/750/252/19 981/420/156/15 986/090/060/11 991/760/963/6 996/063/277/3ػَدًمل تِ تشاصًاهِ  13
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