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  شناسايي محصول و ارتباط منطقي آن با زنجيره توليدكلياتي در راستاي 

     تعريف ، ويژگيها و مشخصات فني محصول-1-2 

  مقدمه و تاريخچه 

تاريخ نشان داده است كه در ابتداي تمدن بشري نيازي به بسته بندي مواد غذايي نبود، بلكه مردم براي بدست 

در چنين . ه پناهگاههاي دايمي براي خود پيدا كردندآوردن غذا از محلي به محل ديگر مي رفتند تا زماني ك

اين نياز باعث . شرايطي ناچار بودند غذا را از محل هاي مختلف جمع آوري كنند و به محل سكونت خود بياورند

حيوانات و ديگر مواد طبيعي  تهاي خشك شده، صدف ها، برگها، پوسشد كه اولين انواع بسته بندي نظير كدو

از شاخ . استفاده مي شد  براي انتقال آب، شير، ماست، روغن يا دوغ از پوست حيوانات. مورد استفاده قرار بگيرند

هنوز در مناطق استوايي از بامبو (حيوانات براي حمل و نقل و ذخيره غذا و محصوالت كشاورزي استفاده كردند 

  )استفاده مي شود براي ذخيره سازي مواد غذايي

انقالب صنعتي، جهان را . بطور كلي ظهور انقالب صنعتي به راستي تحول اساسي در نظام توليد كااليي ايجاد كرد

تنوع كاالها و رقابت فشرده ميان توليد كنندگان و بازرگانان به . با فوران كاالهاي گوناگون صنعتي روبرو كرد

با پيشرفت بيشتر، علوم ديگري نظير . وارد مجموعه سيستم بسته بندي كردتدريج هند را نيز عالوه بر علوم ديگر 

توسعه بسته بندي سبب مستقل شدن اين . روانشناسي فردي، اجتماعي و ارگونومي به اين مجموعه اضافه شد

    صنعت از مجموعه صنايع ديگر شد و رقابت و نياز سبب گرديد كه صنايع بسته بندي سهمي قابل توجه از 

امروزه صنايع بسته بندي تبديل به يك تكنولوژي . دجه هاي شركتهاي توليدي را به خود اختصاص دهدبو

  .قدرتمند شده است
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  تاريخچه بسته بندي فلزي

قوطي سازي از زمان ناپلئون . ه ظروف فلزي گرديدعنياز به بسته بندي بهتر و مقاوم تر منجر به پيدايش و توس

از اوايل قرن بيستم، قوطي هاي فلزي كه . قوطي هاي كنسرو با دست ساخته مي شدبراي مدت مديدي . شروع شد

شكلي بهداشتي داشت رواج يافت و اين امكان بوجود آمد كه بتوان از تجهيزات سريعتري براي ساخت، پر كردن 

  .و بستن درب قوطي هاي فلزي استفاده نمود

   

  تاريخچه بسته بندي كاغذي و مقوايي

تكاملي بسته بندي با مقوا و كاغذ به تاريخچه ساخت كاغذ بر مي گردد، اگرچه چوب و  تاريخچه و سير

محصوالت فرعي ديگر آن از دير باز در خدمت بشر بوده، ولي بسته بندي به صورت مقوايي و كاغذي پس از 

مي دانيم اولين همانطور كه . پيدايش كاغذ به وجود آمد و روند تكميلي خود را تاكنون به سرعت طي نموده است

بشري محسوب  تمدن بار در سه هزار سال قبل از ميالد مسيح، مصريان قديم كه در آن زمان يكي از مراكز مهم

  .استفاده مي كردند) Papyrus( مي شدند، براي نوشتن از پاپيروس

توسط اعراب اين هنر به آنها آموخته  كه نخستين كارخانه كاغذ سازي در قرن ششم توسط چيني ها در سمرقند

سپس اعراب كارخانه اي در بغداد تاسيس كردند كه در اين كارخانه نخستين بار به جاي بامبو  و ه بود ، ايجادشد

  .از پارچه هاي سفيد استفاده شد

آبي استفاده نمودند اسپانيايي ها براي توليد خمير از آسيابهاي . نخستين كارخانه كاغذ اروپا در اسپانيا بوجود آمد

و كم كم توري سيمي جايگزين توري هاي بامبو كه بوسيله چيني ها بكار مي رفت، بعد ها اين هنر وارد 

در ايران بعد از كارخانه سمرقند كه توسط چيني ها اداره مي شد، اولين . كشورهايي ديگر نظير فرانسه و هلند شد

داث شد كه كاغذ هاي باطله را براي توليد كاغذ و مقوا در كهريزگ اح 1328كارخانه كاغذ سازي در سال 

اولين كارخانه مدرن ايران . استفاده مي كرد، بعد از آن تعدادي واحد توليدي ديگر در ساير نقاط ايران بوجود آمد
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ث احدا) baggasse(براي توليد كاغذ هاي تحرير با استفاده از تفاله نيشكر » هفت تپه خوزستان«در  1349در سال 

با استفاده از خمير هاي وارداتي و خمير هاي داخلي، كاغذ ) چوكا(متعاقب آن كارخانه چوب و كاغذ ايران . شد

  .هاي كرافت و بسته بندي را توليد نمود

  تاريخچه بسته بندي پالستيكي 

جراح آفريقايي گزارش داد كه  montgomericبرمي گردد، وقتي دكتر  1843توسعه صنعت پالستيك به سال 

بعد از اين كه شركت . دسته خوبي براي چاقو ساخت )Percha gutta(مي توان با استفاده از ماده اوليه كائوچو 

gutta Percha شكل گرفت جوهردان و توپ بيليارد نيز تهيه گرديد.  

 1935در دسامبر . در انگستان رخ داددر رابطه با صنعت بسته بندي با اختراع پلي اتيلن پيشرفت غير منتظره اي 

شيميدان هاي انگلستان طي واكنشي، تحت فشار زياد و با تغيير دادن ميزان به ماده جديدي به نام اتيلن دست يافتند 

  .كه خواص عايق حرارتي خوبي داشت

  تاريخچه بسته بندي منسوج 

همان چيزي است كه هم ويژگي ديده شدن  منسوجات توري) مثال ميوه و سبزيجات(براي بسته بندي مواد غذايي 

بعضي گوشت و فرآورده هاي گوشتي آماده، نياز به محافظت دارند و بدين منظور . و هم دوام را برآورده مي كند

در نگهداري گوشتهاي يخ زده توريهاي كشدار كار جابه جايي و محافظت . از توريهاي كشدار استفاده مي شود

  .گي تسهيل مي كنندآنها را در برابر سرما زد

  تاريخچه بسته بندي شيشه اي

پيش از اواخر قرن نوزدهم، نه تنها ابجو بلكه آب معدني، سس، ترشي، مربا، و محصوالت ديگر كه پيش از اين 

بطري هنوز با روشي به . بصورت آزاد فروخته مي شدند براي فروش در ضرفهاي شيشه اي بسته بندي مي شدند

بطريهايي كه به روش باد كردن در قالب، در اين دوره توليد مي شدند از آن چنان . مي شد نسبت عقب مانده توليد
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اشكال عجيب و غريبي برخوردار بودند كه تا پيش از جنگ جهاني اول، هر شيشه اي كه مي شناختند و يك 

  .اشتاما در طول قرون گذشته، توليد بطري بتدريج رو به اصالح گذ. روزنه داشت، بطري مي گفتند

با ساخت و توليد انبوه بطري و تنوع در ابعاد و حجم آن بشر كنوني توانسته است در بسته بنديها ظروف شيشه اي 

امروزه بيش از صدها نوع از اجناس و مواد . را يك امر مهم به حساب آورد و تا حدودي نقش آن را آشكار سازد

البته بايد متذكر شد . برتر به بازار فروش عرضه مي شونددر بسته هاي شيشه اي بسته بندي مي شوند و با كيفيت 

  .كه علم شيشه و شيه گري در ايران نيز از زمانهاي قبل بوده و هم اكنون نيز رو به رشد است

چرا كه شيوه هاي . استفاده از شيشه براي امور بسته بندي بعد از جنگ جهاني دوم همواره سير صعودي داشته است

ته و اتوماسيون توليد بطريها و پركردن آنها به توليدكنندگان اين امكان را داده كه از پس توليد سريع و پيوس

در نتيجه پژوهشگران راههايي براي اصالح هر چه بيشتر مقاومت . تقاضاها بر آيند و قيمت آنها را پايين نگه دارند

گفت شيشه ماده ايده آلي براي  بطور كلي بايد. مكانيكي و شيميايي ظروف شيشه اي پيدا كردند و مي كنند

به عنوان يك مثال زنده مي توان اذعان . ظروف بسته بندي يا تركيبي از كارايي، بهداشتي، و زيبايي آن است

) بخصوص غذاي كودكان(داشت كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته عمده ترين توليد كنندگان مواد غذايي 

با تمام اينها هرچند كه شيشه ماده مناسبي براي بسته . خود قرار داده اند استفاده از ظروف شيشه اي را در روش كار

  بندي بعضي مواد است براي برخي كاالهاي خاص بهترين ماده بسته بندي است

  اهداف بسته بندي

 Shelfمهم ترين هدفي كه در بسته بندي محصوالت غذايي مدنظر است افزايش طول عمر نگهداري محصول يـا  

Life  ماده بسته بندي از طريق تنظيم فضاي مناسب در داخل بسته با توجه به ويژگـي هـاي نگهـداري    . باشدآن مي

      در ايـن مـورد بـه خصـوص همـاهنگي بـين ويژگـي هـاي مـاده          . محصول زمان ماندگاري آن را افزايش مـي دهـد  

اسـتفاده از بسـته بنـدي    هـدف ديگـري كـه در    . بسته بندي و نيازهـاي نگهـداري محصـول مـي بايـد فـراهم گـردد       

ــد         ــي باشــ ــول مــ ــه محصــ ــارداري و عرضــ ــل، انبــ ــل و نقــ ــود حمــ ــت، بهبــ ــدنظر اســ ــوالت مــ                        .محصــ
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امروزه با پيشرفت تكنولوژي و توليد انبوه محصوالت بدون استفاده از بسته بندي، عرضه محصول به صورت عمده 

يك هزينه اضافي  يعني با وجود اينكه به نظر مي رسد بسته بندي. مكان پذير نيستفروشي يا خرده فروشي با بازار ا

    را براي توليد كننده تحميل مي كند، اما بايد در نظر داشت بدون استفاده از بسته بنـدي كـل هزينـه توليـد بـه هـدر      

قـل و عرضـه آن توجـه شـود و     در چنين بسته بندي هايي بايد به ايعاد بسته از نقطـه نظـر قابليـت حمـل و ن    . مي رود

محصـوالت بايـد   . جامعه دقت شود  همچنين بايد به شيوه زندگي مردم و ميزان مصرف محصوالت مختلف در هر

ايـن موضـوع بـه    . در صورت نياز در يك يا دو وعده مورد مصرف قرار گيرند كهدر بسته بندي هايي عرضه شوند 

  .خصوص در مورد محصوالت صادراتي حائر اهميت است

اين جنبه از بسته . بسته بندي از نقطه نظر جذاب نمودن ظاهر بسته و بازار پسند كردن آن نيز اهميت زيادي دارد

در حاليكه توليد كننده هوشيار . بندي كردن در بعضي موارد بقيه اهداف كاربرد آن را تحت پوشش قرار مي دهد

حد و اندازه بر اين جنبه از بسته بندي نه تنها باعث  بايد از اين خطر دوري كند، چرا كه سرمايه گذاري بيش از

در اين مورد مي بايستي همواره . موفقيت محصول در بازار نمي گردد بلكه شكست آن را نيز موجب مي گردد

ميزان سرمايه گذاري انجام شده هماهنگ با محتويات درون بسته باشد چه از بعد اقتصادي و چه از بعد اطالعاتي 

  .طرق در اختيار مصرف كننده گذاشته مي شودكه از اين 

بسته بندي عمل مناسبي براي درج اطالعات و ارايه اطالعاتي است كه توليد كننده موظف است در اختيار  

  .از اين طريق رعايت قوانين و مقررات صنايع غذايي ياري مي گيرند. مصرف كننده قرار دهد

درج اطالعاتي نظير دستورالعمل مصرف . غير مستقيم انجام گيرد ارايه اطالعات ممكن است به صورت مستقيم يا

در . كاال، تركيبات سازنده و ارزش غذايي آن، تاريخ مصرف، تاريخ انقضاء كاال، به طور مستقيم انجام مي شود

ئم ه در طراحي هاي بسته به كار رفته و يا عالكمستقيم با استفاده از رنگي  غير حالي كه برخي اطالعات به طور

  . اختصاري كه به طور بين المللي پذيرفته شده به مصرف كننده منتقل مي گردد
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اين موضوع ممكن است به منشا طبيعي و يا . به عنوان مثال، رنگ سبز نشان دهنده بي ضرر بودن محصول است

حصول به گياهي محصول مربوط گردد و يا به فراوري اضافه اي كه جهت استخراج برخي تركيبات مضر در آن م

  .كار رفته مربوط مي گردد

بي ضرر بودن آن خواهد  رب مبنيالب در بسته احساس مطلوبي غمصرف كننده با ديدن رنگ سبز در هر حال 

  .داشت

مانند رنگ قهوه اي يا طاليي براي . برخي رنگ ها به طور بين المللي براي برخي محصوالت پذيرفته شده اند

  .كاكائومحصوالت با منشا قهوه يا 
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در بسياري از موارد براي ايجاد هماهنگي بين نيازهاي نگهداري محصول غذايي مورد نظر و ماده بسته بندي الزم 
چرا كه يك اليه بسته . استفاده گردد Multi Layer Packaging Material است از مواد بسته بندي مركب يا 

بنابر اين از مواد بسته بندي مركب كمك . بندي به تنهايي قادر نيست مجموعه نيازهاي مورد نظر را تامين كند
در انتخاب اليه هاي مختلف كه در بسته بندي محصول استفاده مي شوند يكي از مسائل مهم . گرفته مي شود

سبت به اكسيژن، نور و رطوبت عدم نفوذپذيري آن نسبت به تركيبات فرار مي عالوه بر ممانعت كنندگي آن ن
علي الخصوص در مورد محصوالتي مثل قهوه، ادويه جات و پودر آبميوه جات و سبزيجات معطره و غيره . باشد

  .كه با ويژگي عطر و طعم خاص خود شناخته مي شوند

ات معطره از نفوذ تركيبات معطره مولد عطر و طعم نامطلوب در يعني ماده بسته بندي بايد عالوه بر حفظ اين تركيب

  .محصول نيز جلوگيري نمايد

  :طريق وارد محصول گردد 3كه اين مواد ممكن است از 

  در اثر تجزيه ماده بسته بندي      )1

  از طريق نفوذ تركيبات افزودني ماده بسته بندي      )2

  از محيط اطراف بسته بندي      )3

همي كه در ارتباط با انتخاب ماده بسته بندي براي محصول در نظر گرفته مي شود تاثير ميكي از مسايل  بنابر اين

  .مي گويند Interactionمتقابل محصول و بسته بر روي هم مي باشد كه اصطالحا 

  :مهم ترين ويژگي هايي كه در انتخاب مواد بسته بندي ورد توجه قرار مي گيرد عبارتند از

  :و ماده بسته بندي لبين محصو ،عدم تاثير متقابل سوء      )1

در اين مورد اثر محصول غذايي بر روي ماده بسته بندي و اثر ماده بسته بندي بر روي محصول به طور متقابل 
  :ماده بسته بندي از طرق مختلف مي تواند اثرات سوء بر محصول ايجاد كند. مطرح مي باشد
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مونومرهاي سازنده آن كه به طور آزاد در بافت ماده پليمري وجود دارند و با در نتيجه از طريق انتقال ) الف
انتقال اين مونومرهاي آزاد به محصول . حرارت فرايند هاي شكل دهي به واسطه تجزيه حرارتي آزاد شده اند

  .باعث مسموم شدن محصول مي گردد

ود ويژگي هاي ماده بسته بندي به كار رفته اند به درون قال تركيبات افزودني كه به منظور بهبتاز سوي ديگر ان

محصول مطرح مي باشد، كه در صورت استفاده بيش از حد مجاز در ماده بسته بندي انتقال آنها باعث ايجاد 

اشاره كرد كه به  Plasticizerدر اين مورد مي توان به استفاده از تركيبات نرم كننده يا . مسموميت مي گردد

اين ماده بسته بندي .مورد استفاده قرار مي گيرد P.V.C يا  Vingl chlorileورد ماده پليمري خصوص در م

بنابر اين فيلم آن انعطاف الزم را ندارد و در مواردي كه انعطاف فيلم . به صورت فيلم سخت تهيه مي گردد

آروماتيك هستند كه اين تركيبات جزء تركيبات . مدنظر باشد از اين تركيب افزودني، استفاده مي شود

مه محصول منتقل مي گردد  VCيعني وينيل كلرايد يا  PVCاز سوي ديگر مونومر سازنده . سرطان زا هستند

به واسطه اين اثرات سوء در بسته بندي  P.V.Cبنابراين اصوال استفاده از . و اين عامل نيز سرطان زا مي باشد

  .محصوالت غذايي بسيار محدود مي گردد

در چنين مواردي . تركيبات از محصول و اثرات سوء آن بر ماده بسته بندي نيز حائز اهميت است انتقال) ب

يكي از موضوعات . ماده بسته بندي بايد نسبت به تركيبات واكنش دهنده از محصول مورد نظر، مقاوم باشد

محصوالت بسته بندي  تحقيقي كه در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته مربوط به اثراتي است كه از سوي

تحقيقات . روي مي دهد Terta Packيا تتراپك  Tetra brikگوش چند اليه به نام  4شده در قوطي هاي 

  .انجام شده نشان مي دهد تركيبات اسيدي محصول مي تواند بر روي اين نوع بسته بندي اثر گذارد

  :درون به بيرون عبارتند ازاين اليه ها از . اليه تشكيل يافته است 5اين نوع بسته بندي از 

اليه پلي اتيلني مجاور با محصول، آلومينيوم فويل، اليه پلي اتيلني، مقوا و پس از آن نهايتا اليه پلي اتيلني 

  .مجاور به هوا
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  :هر كدام از ان اليه هاي به هدف خاصي تهيه شده اند

ا محصول واكنش نداده و ثانيا ب بوده كه اليه داخلي پلي اتيلني اوال به عنوان فيلم خنثي         

  .را فراهم مي كند Pقابليت دوخت حرارتي 

  .اليه آلومينيوم فويل براي ممانعت از حضور نور بكار برده مي شود         

  اليه پلي اتيلني مياني اوال نقش ممانعت كنندگي دارد و ثانيا عامل چسباننده مقوا و                    

  .فويل مي باشدم ومينيوآل                             

  اليه مقوا استحكام بسته و قابليت چاپ را تامين مي كند      

  .اليه پلي اتيلني خارجي از چاپ روي مقوا محافظت مي كند و آن را براق مي كند         

تركيبات اسيدي . در چنين ماده بسته بندي مركب امكان نفوذ برخي تركيبات اسيدي وجود دارد

نفوذ كننده دو نوع اسيد يعني اسيد استيك و اسيد پروپيونيك قادرند از اليه پلي اتيلني عبور كرده و 

ده، ثانيا ه در اين صورت اوال باعث خوردگي اين اليه ها شكاليه آلومينيوم فويل واكنش دهند با 

اين اليه ها از هم جدا شده و در برخي موارد ديده شده كه نمك آلومينيومي اسيد نفوذ كرده، قادر 

  .است به طور مجازي باعث چسبيدن دو اليه پلي اتيلني گردد

به همين دليل اين . و اسيد ماليك چنين نفوذي را نشان نداده اند كتركيبات ديگر مثل اسيد سيتري

با اين توضيح چنين بسته بندي كه به نام . مشكل در رابطه با آن ميوه جات كمتر ديده شده اند

Laminated Layers محصوالتي مثل سركه مناسب نمي باشد چرا كه نفوذ  ايناميده مي شود بر  
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يعني عكس المينه شدن  Delaminationه ها و پديده اي موسوم به اسيد استيك باعث جدا شدن الي

  .مي گردد

از ديگر ويژگي هايي كه بايد در انتخاب ماده بسته بندي دقت گردد ويژگي هاي مكانيكي ماده بسته       )2

  .بندي يعني مقاومت آن در برابر برخورد ضربه و سوراخ شدگي است

  يمقاومت حرارتي ماده بسته بند      )3

بسياري از محصوالت غذاي بالفاصله پس از فرآوري يعني به صورت گرم و داغ در داخل بسته          -

بندي وارد مي شوند و همچنين بسياري از محصوالت را به شكل آماده به مصرف توليد مي كنند و 

ين بنابر ا. تنها در هنگام مصرف نياز به حرارت دهي مجدد جهت گرم كردن نهايي وجود دارد

  .مقاومت حرارتي ماده بسته بندي حايز اهميت است

  :كم بودن وزن مخصوص ماده بسته بندي      )4

اين مساله به طور مشخص از نظر حمل و نقل اهميت دارد و ويژگي اصلي مواد پليمري و برتري           -

  .آن بر فلزات و شيشه از اين نقطه نظر مي باشد

ده محتويات درون بسته و جذاب نمودن ظاهر بسته اين مساله امري مطلوب از نقطه نظر قابليت مشاه      )5

اما در عين حال از نقطه نظر حساسيت محصول غذايي نسبت به تابش نور در بسياري از موارد الزم . است

در . است ماده بسته بندي از نوعي انتخاب شود كه از اثرات سوء نور بر روي محصول غذايي ممانعت كند

د معموال از رنگي كردن بسته با استفاده از رنگدانه ها و يا متابوليزه كردن بسته به استفاده از اين مور

رسوب آلومينيوم بر روي ماده بسته بندي و يا با استفاده از يك اليه مستقل از فويل آلومينيوم در كنار 

  .ماده بسته بندي اصلي كمك گرفته مي شود
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  انواع بسته بندي      

  پلي اتيلن      )1

  پلي اتيلن با دانسيته كم LDPE) الف

  پلي اتيلن با دانسيته زياد HDPE) ب

اين دو پليمر با وجود آنكه فرمول شيميايي يكساني دارند ولي مجموعه ويژگي هاي آن از نقطه نظر كاربردي 
  كامال متفاوت است

LDPE: دو ويژگي مهم آن كه . معموال به صورت فيلم هاي نازك انعطاف پذير مورد استفاده قرار مي گيرد
  :كاربرد وسيع تر آن را به ويژه در صنعت بسته بندي محصول غذايي موجب مي شود عبارتند از

  خنثي بودن آن يعني عدم واكنش با محصول      )1

  قابليت دوخت حرارتي آن      )2

به همين دليل الزم است حداكثر بسته بندي هاي چند اليه به عنوان اليه دروني و در تماس مستقيم با 
بنابراين در . اين فيلم شفاف بوده و قابل نفوذ به نور. استفاده شود LDPEمحصول از فيلم نازك 

  .موارد نياز به همراه آلومينيوم فويل بكاربرده مي شود

براي شير استريل و آب ميوه،  Tetra Packبندي هاي تتراپك  در بسته LDPEكاربرد مشخص 
پيورپك براي بسته بندي شير پاستوريزه و ماست، تري پك براي بسته بندي هاي كيسه اي، سه اليه 

  .براي شير پاستوريزه و پنج اليه براي شير استريل است

HDPE  :كنندگي بهتر آن و  اين ماده پليمري سختي است كه از استحكام آن و ويژگي ممانعت
  .عدم شفافيت آن استفاده مي شود

انواع بطري شير است كه جهت بهبود ممانعت كنندگي در مقابل نفوذ  HDPEنمونه بارز كاربرد 
  .به آن اضافه مي شود) تينانيوم دي اكسايد ( نور، رنگ سفيد 
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  پلي پروپلين      )2

  :كه در سه نوع خالصه مي شود          ·

  ساده Plan P.P) الف

براي توليد بطري ها نيز در . كه براي توليد انواع درب پالستيكي بطري ها از آن استفاده مي شود
  .استفاده مي شود P.Pبعضي موارد از اين 

  خطي شده Biorient P.P) ب

اين ماده در حين فرايند توليد تحت نيروي كششي در دو جهت عمود بر هم قرار داده مي شود در 
نتيجه فيلم نازك شفاف و با ويژگي ممانعت كنندگي مناسب تر توليد مي گردد كه براي بسته بندي 

  .مناسب مي باشد Snack Foodsانواع چيپس، پفك، ماكاروني، بادام زميني و مجموعاٌ 

  Pearlized Borient P.P) ج

 به جاي. اين فيلم،فيلم نازك انعطاف پذيري است به رنگ سفيد صدفي جايگزين مناسبي است
  كاغذ در بسته بندي ويفر، شكالت، پودر سوپ مورد استفاده قرار مي گيرد تا حدودي پوشاننده 

  .مي باشددارا  ي لكه چربي است و از اين نقطه نظر كاربرد بيشتري در چنين محصوالت

   

3(      ( PET ) Poly ethylene terephthalate  

مورد استفاده قرار مي گيرد و شيوه خاص  ،در بسته بندي نوشابه و روغن مايع به شكل بطري          ·
  :شكل دهي اين نوع بطري ها باعث مي شود

مقابل نفوذ گازها و  اوال شفافيت بطري و ثانيا ويژگي ممانعت كنندگي برتر آن به خصوص در          ·
  .ثالثا سبك بودن بطري و مقاومت مكانيكي زياد آن تامين گردد
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 PETاز اين ماده پليمري به صورت فيلم نازك نيز استفاده مي گردد و در اين مورد فيلم           ·

نمونه آن در بسته بندي آب ميوه جات مانند محصوالت . استحكام الزم بسته را تامين مي كند
  :و گلديس است كه در اين مورد ترتيب استقرار اليه هاي ماده بسته بندي به شكل زير است سانديس

PET/Alofoil/PET  

   

4(     (P.S)Poly Styrene  

اين ماده به صورت ساده و شفاف بوده و نيـز شـكننده اسـت و بـراي توليـد ظـروف يكبـار مصـرف يـا سـيني           
بكاربرده مي شود و در عين حال نوع خاصي از پلي استايرن ضربه پذير يا مقاوم به ضربه يـا مـي باشـد كـه در     

كـه باعـث مقاومـت در مقابـل     استفاده مـي شـود    H.I.PSتوليد اين نوع پلي استايرن از نوعي پالستيك به نام 
نـوع ديگـر آن بـه    . از اين نوع براي توليد ظروف ماست و مرباهاي يك نفره استفاده مي گردد. ضربه مي شود

نيز گفته مي  Expandedاست كه بعضي اوقات به آن  Foomeel Poly Styrenنام پلي استايرن حجيم شده 
اي فراري استفاده مي شود كه موجب انبساط بافت پليمري و در فرايند توليد اين ماده بسته بندي از گازه. شود

  .ايجاد سلول هاي بسته توخالي در بافت ماده پليمري مي گردد

اوال ضربه را به محصول منتقل نمي كند بنابراين براي محصوالت شكننده مناسـب مـي باشـد مثـل     : چنين بافتي
  .تخم مرغ

  .الت گرم آماده مناسب مي باشدثانيا عايق حرارتي خوبي است و براي عرضه محصو

  .ثالثا سبك بودن ماده پليمري، آن را در موارد حمل و نقل مناسب تر مي كند

  نايلون     )5

نايلون در فرآورده هاي گوشتي انواع سوسيس، كالباس كاربرد وسيعي دارد همين طور پلي آميد همراه با پلي 
  .ير استفاده وسيعي دارداتيلن در بسته بندي هاي تحت خالء گوشت تازه و پن

  

  



١٨ 
 

6(     (PVDC) Poly Vinily dene choloricle  

اين ماده پليمري از نظر ويژگي ممانعت كنندگي در مقابل نفـوذ گازهـا و رطوبـت بهتـرين نـوع مـاده پليمـري        
بـه  . انعطاف آن بسيار خوب اسـت . فيلم بسيار نازك از آن مي تواند ممانعت كنندگي الزم را تامين كند. است

ه بندي گوشت به صورت عمـده  همين دليل براي بسته بندي فرآورده هاي گوشتي و به طور مشخص براي بست
به عبارت ديگر در بسته بندي هاي تحت خالء، از نوعي كه فيلم پليمري كامال به . فروشي كاربرد وسيعي دارد

  . سطح محصول مي چسبد از اين ماده پليمري استفاده مي شود

  ته بنديستگاههاي بسنمونه هايي از برخي د

  

 

 
 

  دستگاه بسته بندی گرانول وزنی
  )توزین٢(توزین الکترونيکی

MODEL: MPW-1005 
  توزین دار الکترونيکی
MODEL: MPW-1111 

  
  دستگاه بسته بندی گرانول

Model  :FM-1008 
  دستگاه بسته بندی پودر

Model : FM-1012 
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   دستگاه بسته بندی گرانول

Model : MPW-1006  

  
  دستگاه باالبر پياله ای

Model:M-1031 
Model:M-1032 
Model:M-1034 

 

 
 

  دستگاه تسمه نقاله
Model:M-1041  

 دستگاه باالبرپودر

Model:M-1035 
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 بادام

 .اسپانيادرخت بادام همراه ميوه، 

 بندي علمي طبقه

 

 نام علمي

Prunus dulcis 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 aePlant :فرمانرو

 Magnoliophyta :دسته

 Magnoliopsida :رده

 Rosales :راسته

 گلسرخيان :خانواده

 Prunoideae :زيرخانواده

 Prunus :سرده

 بادامي وارها :زيرسرده

 P. dulcis :هاگونه
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   انواع زردآلو

 
 

ميرســد معنــي التــين زردآلــو بــه معنــاي       بــه نظــر 
زردآلــو مخصوصــاً بــراي افراديكــه    . پــرارزش باشــد 

ــا از خــارج ــا    كاليفرني ــد بســيار ب ــدگي مــي كنن زن
ــت ــردن    ارزش اس ــدا ك ــواحي پي ــن ن ــون در اي  چ

زردآلـو  .بسـيار دشـوار اسـت    ميـوه  بـالغ ايـن   درخـت 
ــه    اگــر كــامالً رســيده باشــد بســيار خوشــمزه اســت و ب

ند شــده و خيلـي ســريع خـراب مــي شــو   راحتـي آبگــز 
كـه   Blenheim بنـابراين بهتـرين نـوع زردآلـو بـه نـام      

ــا  ــانتاكالراي كاليفرني ــد دردره س ــه      رش ــد ب ــي كن م
گونــه . نــدرت بــه خــارج از كاليفرنيــا صــادر مــي شــود 

ظـاهر مرغوبشـان دربـازار،     هاي ديگـري كـه بـه جهـت    
ــه     ــايي ك ــد اززردآلوه ــي شــوند عبارتن ــا صــادر م ــه خــارج از كاليفرني ــاي خــارج  ب ــا وجــود در بازاره كاليفرني

ــتند ماننـــد   .دارنـــد ــا بـــي مـــزه ترهسـ   .Kat و Patterson گونـــه هـــاي گونـــه هـــاي بـــادوام امـ

 
 

هسـتند درايـن منـاطق     چـين  ميـوه متعلـق بـه نـواحي مركـزي شـمال و شـمال غربـي         اعتقاد بـراين اسـت كـه ايـن    
 ، اروپــا زردآلــو تــا طــي ســاليان طــوالني كشــت.ســال اســت كــه زردآلــو كشــت مــي شــود 4000بــيش از 

كاشــته مــي شــود گســترش  آمريكــا غــالت درصــد 97تقريبــاً  و ســرانجام كاليفرنيــا كــه درآن خاورميانــه
گونـه  . گرديـد  منجـر بـه پيـدايش انـواع متفـاوتي از گونـه هـاي زردآلـو در سراسـر جهـان           ايـن مهـاجرت  . يافـت 
 را از از زردآلــو كــه در آمريكــا ديــده مــي شــوند عمــدتاً منشــاء اروپــايي دارنــد ومبلغــان دينــي آنهــا   هــايي

  .به كاليفرنيا آوردند اسپانيا

در رده بندي  و ايران كه و آمريكا يونان ، اسپانيا ، ايتاليا ، تركيه كشورهاي اصلي توليدكننده زردآلو عبارتند از
  .داراي رتبه ششم مي باشد ميوه توليد اين
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  نتخاب وانبارا

 
بايد زردآلوهاي . تندبسيار خوش خود معروف هس عطر و زردآلوها به خاطرخوشمزگي ، پوست نرم ومخملي

             را انتخاب كرد كه به رنگ نارنجي مايل به زرد تا نارنجي  نسبتاً سفت ، صاف ، گوشتالو و خوش شكل
نرمي و . سفت و داراي رنگ سبز باشد نمي تواند عطر و طعم واقعي خود را نشان دهد اگر زردآلو خيلي.مي باشند
  .كردن مي توان احساس كرد و بايد هرچه زودترخورده شودميوه كامالً رسيده را بالمس  پرآبي

مستقيم نگهداري  نور زردآلوي نپخته را دربسته هاي كاغذي و در درجه حرارت اتاق و به دور از حرارت و
ممكن است هنگام رسيدن فقط يك يا  اگر زردآلو را در كيسه هاي پالستيكي در يخچال نگهداري كنند. كنيد

در دماي اتاق قرار گيرد و تاقبل از خوردن اين ميوه آنرا  بگذاريد زردآلو قبل از خورده شدن.روز دوام آورنددو 
   .آن آسيب نرسد پوست زردآلوي رسيده را به آرامي برداريد مخصوصاً مراقب باشيد به مراقب باشيد تا. نشوييد

 
   آماده سازي

) . ياالزم نيست( صالح نمي باشده پوست كندن اين ميوه ب به علت ساختارظريف زردآلو و اندازه كوچك آن
به محض . آنرا از شكاف جداكنيد يا با انگشتان خود آنرا از هم جدا كنيد براي خوردن زردآلو فقط كافيست

  .زردآلو از هم جدا شد هسته آن به راحتي بيرون مي آيد اينكه دونيمه

 كيك ، شيريني اين ميوه در. دارد مورد استفاده قرار مي گيرد هلو يا شليل كه نياز به زردآلو دربسياري ازغذاها

خوك  گوشت و و بصورت پخته يا سرخ شده كاربرد دارد؛ خوردن آن باماكيان كمپوت ، چات ني ، مربا ،
بازار پيدا كرد بنابراين  زردآلوي كامالً پخته ، شيرين و معطر را به ندرت مي توان در. بسيار مطلوب است

  .محسوب مي شوند زردآلوهاي كمپوت شده اغلب جانشين مناسبي در بسياري ازخوراك

. خشك شده اند خورشيد باشيد كه بوسيله دنبال زردآلوهايي اگر تصميم به خريد زردآلوي خشك شده داريد به
  .خشك شده اندآنها بسيار خوشمزه تر از انواعي هستند كه با روشهاي ديگر 

  

  انواع مختلف

زمانيكه كامالً مي رسد بسيار خوش طعم مي باشـد امـا همانگونـه     معموالً نارنجي روشن و Castlebrite زردآلوي
از سـال   گونه اي نسبتاً جديد است كه Katy .زردآلوخارج از بازارهاي كاليفرنيا ديده نمي شود كه گفتم اين نوع

  .طعمي بسيار عالي دارد آن زرد نارنجي با مقداري سرخي است كه پخته آنپوست . پرورش يافته است 1978
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Flaming Gold  رنـگ اسـت كـه بـه خوشـمزگي گونـه هـاي        نـارنجي و نـدرتاً زرد   -داراي پوسـت زردkaty 

بـه علـت محصـول زيـاد ، دوام بيشـتر و حمـل و نقـل آسـانتربين          Patterson زردآلـوي  .نميباشـد Castlebriteو
  .برخورداراست كشورهاازمعروفيت بيشتري

تــرين انــواع زردآلوهــا محســوب  يــك گونــه منحصــر بفــرد اســت و يكــي از خــوش طعــم Tilton يزردآلــو
ــد   . مــي شــود ــو جلــب توجــه مــي كن ــوع زردآل ســطح صــاف آن اســت كــه يــك درز   آنچــه در ظــاهر ايــن ن

ــداد دارد ــا دورآن امت ــاني  . دورت ــه زم ــرين ك ــوي دي ــن زردآل ــره  اي ــه چي ــدار و    گون ــف ، آب ــود لطي ــا ب كاليفرني
  .ترش وشيرين است

آن بـه   ي گونـه ، تـازه   بـه علـت ماهيـت ظريـف ايـن     . از تمـامي گونـه هـا لذيـذتر اسـت      Blenheim زردآلـوي 
 يافــت مــي شــود بنــابراين بــراي حفــظ طعــم تــرش و شــيرين و رنــگ خــاص آنهــا معمــوالً ايــن نــوع   نــدرت

  .باشـيد  Blenheim اگـر مـي توانيـد بـه دنبـال زردآلـوي تـازه        شـود پيشـنهاد مـي   . زردآلـو را خشـك مـي كننـد    

ــا    ــز زردآلوه ــم ني ــر طع ــالاز نظ ــودرو      "ك ــق خ ــه از دو طري ــيرين ك ــته ش ــخ و هس ــته تل ــتند هس ــوع هس و  دو ن
معمــولي - 4 مخملــي -3بــادامي  -2 كبــابي-1بعمــل مــي آينــد انــواع خــودرو آن عبارتنــد از ) تبــرزه(پيونــدي 

 ...قره تبرزه و -3ساري تبرزه  -2 آغ تبرزه -1تند ازانواع پيوندي هم عبار... و

كارگاههاي مخصوص كه در تابستان داير مي شوند برگه و  د درني كه معموال از دهم تير ماه مي رسهاياز زردآلو
 خشابي اريك "مصرف خانواده هم آنرا خشك مي كنند كه در زمستان پخته آن به قيصي بعمل مي آورند براي

هاي شيرين و خشك شده آن هم در  خيلي با لذت است بعنوان شبچره استفاده مي كنند از هسته معروف است و "
بعنوان سوخت كرسي استفاده مي كردند همينطور از زردآلو  آجيل استفاده مي كنند در قديم از پوسته هسته ها

 ...لواشك هم استفاده مي كنند كردن درست در
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  گردو

مـي    تعلـق دارد اطـالق   Juglandaceae كه به خانواده گردوهـا يـا   Juglans درخت از ردهنام گردو به هر گونه 
 5-25سـانتيمتر، تعـداد    20-90شانه اي به طول  متر، با برگهاي 10-45آنها درختاني برگريز هستند به ارتفاع . شود

مشترك اسـت   Wingnut (Pterocarya) همههستند كه اين ويژگي در  برگچه و جوانه ها داراي درونه حفره دار
  .در همين خانواده (Carya) بجز گردوهاي آمريكايي

متعلق بـه شـرق آمريكـاي شـمالي و گـردوي       (Juglans nigra) شايد معروف ترين اعضاي اين رده گردوي سياه
اليـا  كه بومي بالكان در جنوب شرقي اروپا، مركز و جنوب غربي آسيا تـا هيما  (Juglans regia) ايراني يا معمولي

انگليسـي   گردوي معمولي را درآمريكا اغلب ولي به صورت نادرسـت گـردوي  . جنوب غربي چين است، باشد و
  .)اين گونه بومي انگليسي نيست. (مي نامند

 گريبانه هاي گردو بـه علـت دارا بـودن   . قابل توجهي كه دارند داراي اهميت مي باشند اين دو گونه از نظر چوب

ــگ زرد    ــادي رنــ ــدار زيــ ــي رود       –مقــ ــمار مــ ــه شــ ــگ بــ ــراي رنــ ــي بــ ــع مهمــ ــوه اي، منبــ   .قهــ

گردوهـايي كـه در    تمامي گونه هايي كه در باال بـه آنهـا اشـاره شـد و سـاير گونـه هـا، خـوراكي هسـتند امـا           دانه
پايـداري در   ومغـز  ،به جهت پوسته نازك نوع باغي كه. فروشگاهها موچود مي باشند از نوع گردوي ايراني هستند

گردو سرشار از روغن است و بصـورت گسـترده   . كارپات مي نامند گاهاً گردوي ،را گرديدنتخاب مناطق معتدله ا
آنها را بايد در مكانهاي خشك و خنك نگهـداري كـرد چـون در    . غذا خورده مي شود هم به شكل تازه و هم در

ــرم  ــرايط گـ ــد شـ ــه در مـ ــد هفتـ ــدن  -ت چنـ ــد از كنـ ــاً بعـ ــوند   مخصوصـ ــي شـ ــد مـ ــته آن، فاسـ   .پوسـ

 
 

  آمريكاييگردو 

 
. غذاي مقوي براي سرخپوستان آمريكاي جنوبي بـوده اسـت   اين گردو بومي آمريكاي شمالي است و زماني، منبع

گـردو آمريكـايي منبـع انـواع ويتـامين و مـواد       . انواع كيك و نان استفاده مي شود در كشور آمريكا از آن در تهيه
  .، كلســــيم، فســــفر، منيــــزيم، روي و پتاســــيم اســــتE و A))،((B بــــويژه ويتــــامين معــــدني،



٢۶ 
 

 
  خواص گردو

 
   وسطي اعتقاد بر ايـن بـود كـه گـردو سـر درد را معالجـه       در قرون. گردو از دوران ما قبل تاريخ وجود داشته است

گـردو هـم بـه    . باغ گردوي بسيار زيبـا در باغهـاي معلـق بابـل وجـود دارد      مي كند حتي شواهد دال بر وجود يك
 گـردو . به صورت تازه و خورده مي شود و از آن در تهيه برخي از غذاها استفاده مي شود صورت خشكبار و هم

  .است E خوبي از فسفر، پتاسيم، منيزيم، پروتئين و ويتامينمنبع 
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 توت خشك

كشـوري داراي قـدمت بـيش از     يك درخت قديمي و يا تاريخي در اكثـر كشـورهاي جهـان كـه معمـوال در هـر      
بيشـتر  (اسـت   هاي جالب آن در زمستان مشخصه داراي پوست زرد نارنجي بوده كه از. دويست ، سيصد سال است

نمايـد و   مقاوم و كم نياز كه در اكثـر منـاطق و آب و هـوا رشـد مـي      درختي است). در مورد درختان نهال و جوان
بنـابراين ميـوه    بعضي از درختان توت فقـط گلهـاي نـر توليـد نمـوده و     . متر نيز برسد 25ارتفاع تا  تواند به حتي مي
  .مناســـب هســـتند دار بســـيار زينتـــي ســـايهايـــن نـــوع درختـــان بـــه عنـــوان يـــك درخـــت . آورنـــد نمـــي

 
 

 

  مشخصات گياهشناسي

توت در گياه . است دو لپه گياهان توت يكي از
ن گونه ميوه گوشتدار يك تكه تري شناسي معمول

شود كه در آن تمام ديواره تخمدان  مي محسوب
 .آيد درون يك پيرابر خوراكي به عمل مي

هميشه در قسمت زيرين گلها كه داراي  تخمدان
 .دارند و داراي قسمتهاي داخلي گوشتداري هستند باشند قرار يك يا چند برچه درون يك پوشش نازك مي

  .اند اي محصور شده مشترك يك تخمدان يك يا چند برچه درون گوشت ها دانه

  ها واريته

Morus.nigra هاي تمشك مانند آن برگهاي بزرگ و قلبي شكل كه در خرداد و تير تا شهريور ميوه داراي 

ها معموال تا سن  اين ميوه. نمود آن استفادههاي  توان به صورت تازه و يا براي ساخت مربا از ميوه رسند، كه مي مي
سفيد است كه  يا توت Morus.alba واريته ديگر. شوند نمي درخت به چهار يا پنج سالگي نرسيده باشد ظاهر

توان آن را يافت و در مقابل نوسان درجه  مي رسد و در همه جا متر مي 18 - 20اصل آن از چين بوده و به ارتفاع 
دهد و در مقابل سرما و كم آبي نيز  سازگاري بيشتر نشان مي كه در هواي گرم و خشكحرارت مقاوم است 

افتد و  ولي با گذشت سن از فرم مي كه در جواني زيباست دنيز وجود دار واريته توت مجنون .مقاوم است
  .شوند هاي زيرين خشك مي شاخه
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  جا و خاك مناسب

روشن به در هر نوع خاك ، در آفتاب يا سايه 
چون سيستم ريشه سطحي و عميق  آيد و عمل مي

دارند لذا خاكهاي عميق و قوي و آهكي را 
  .دهد ترجيح مي

  هرس

نكنيد، مگر الزم  هرس تا آنجا كه امكان دارد
   .هاي مرده را خارج نمود توان شاخه مي در زمستان. باشد

  تكثير

. كنند كش با خاك مخلوط مي ود و سپس آن را توسط شنش كاشته مي از فروردين تا خرداد ماه بطور سطحي بذر
معمولي و  توان انواع مجنون ، توت سياه بر روي آنها در شهريور مي) كامل را با ماسه بكوبيد بهتر است قبال ميوه(

توان  پاييز يا اسفند در فضاي بيرون مي در. يا شاه توت را پيوند زد كه در زمستان سال دوم قابل بهره برداري هستند
توان اقدام به تكثير نمود كه در شهريور يا بهار  خوابانيدن نيز مي با شاخه. سانتيمتري آن را كاشت 30هاي  قلمه
  .شود مي انجام

 
 

 

  استفاده غذايي و دارويي

 ميوه شيرين و مطبوع توت خوراك انسان و برگ آن

ميوه سفيد توت را خشك . خوراك كرم ابريشم است
شيرين هستند اما  هاي خشك با اينكه ميوهكرده و اين 

ميوه توت . ضرري ندارند قند بيماري براي ابتاليان به
كند و  غ را برطرف ميچه خشك و چه تازه خشكي دما

كند و شيره برگهاي آن به  جوشانده پوست ريشه و برگ توت ادرار را زياد مي .است طحال و كبد دوستان از
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باعث  قند توت. عصاره برگ توت ضد سم قوي است. شد و التيام دهنده زخم در گذشته استفاده مي بر عنوان تب
  .شود چاقي نمي

  

  يگالب

  

  

  

 Pyrus ردهگالبي ميوه خـوراكي درختـاني اسـت كـه بـه      

ميوه هـاي منـاطق آب    گالبي يكي از مهمترين. تعلق دارند
اين درختان بـراي ميـوه   . و هوايي معتدل به حساب مي آيد

درختـان گالبـي از نظـر    . دوره سرما نياز دارند دهي به يك
باشند امـا شـباهت    پايداري دقيقاً همانند درختان سيب نمي

يك شفت  سيب مانندميوه گالبي نيز . زيادي به آنها دارند

گالبـي پـرورش يافتـه     اكنـون هـزاران گونـه    .است
ــي( ــود دارد) اهل ــه   . ، وج ــتوايي بكلم ــاطق اس در من

 Persea) آووكادو براي ناميدن گالبي را مي توان

Americana) هـم بـا گالبـي هـاي      كه هيچ ارتباطي
گالبــي داراي گونــه هــاي . واقعــي نــدارد بكــار بــرد

 آنهـا از نظـر توليـد    مهمتـرين  متعددي مي باشد كه

) گالبي اروپايي يـا سـاده  ) Pyrus communis ميوه
-گالبـي آسـيايي يـا گالبـي    ) pyrus pyrifolia و

تزييني اسـتفاده   گالبي هاي آسيايي و اروپايي و يا بعنوان درختانساير گونه ها بعنوان پيوند براي  از. هستند) سيب
 بـا نـوع  ) هايي بي مزه توليد مـي كنـد    گالبي سيبريايي كه ميوه) pyrus ussuriensis مي شود با پيوند زدن نوع

pyrus communis هســــتند حاصــــل مــــي گــــردد گونــــه هــــايي از گالبــــي كــــه پايــــدارتر.  

 

  شکوفه های گالبی
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بهترين كيفيت، بايد آنها را پس از رشد كامـل امـا قبـل از     ي بصورت يكدست و بابه منظور حفظ گالبيهاي اروپاي
ميوه هايي كه بر روي درخت مي رسند قبل از اينكه بتوانيم آنها را برداشت كنيم از  اغلب. رسيدن، از درخت چيد

  .خواهـد بـود   درخت كنده شده و به زمين مي افتد در هر صورت چيدن گالبيها بدون آبگـز شـدن دشـوار    روي

بطور كامل رسيده شوند، مي توان آنها را به راحتي  اگر بتوانيم گالبيها را در محلهاي خنك نگهداري كنيم تا بعداً
گالبيهاي آسـيايي روي  . هاي گالبي فقط در معرض هواي سرد رسيده مي شوند برخي از گونه. انبار و حمل نمود
ــه شــكل .تــرد مــي باشــند درخــت شــيرين و ــا آب ميــوه مصــرف مــي گــردد  ايــن ميــوه ب   .تــازه، كنســرو و ي

سازهاي بـادي   از چوب درخت گالبي در ساخت وسايل خانه و نيز. مي نامند perry گالبيهاي تبخير شده را آب
  .با كيفيت بسيار باال استفاده مي شوند

  نام و كاربرد محصول -1-1-2
بـادام و  ،ميوه هاي خشـك شـده بسـته بنـدي شـده     ، برگه ميوه جات بسته بندي شدهنام محصوالت توليدي اين واحد 

در استان كردستان تاكيد بيشتر روي  تمي باشد كه البته با توجه به توليد زياد اين محصوال  گردوي بسته بندي شده
ديگر   محصوالت غذايياما ساختار ماشين آالت و تجهيزات طوري است كه اغلب  اين گونه محصوالت مي باشد

  .است بسته بندينيز توسط اين واحد قابل 
  
    محصولطبقه بندي  – 2-1-2

خشكبار درگذشته در كشور ما به صورت فله اي عرضه شده است اما بويژه دريكي دو  دهـه اخيـر ،بسـته     "معموال
هـان نيـز   بندي اين گونه محصوالت رواج بيشتري يافته و حتي توانسته است تا حـد زيـادي بـه سـاير كشـورهاي ج     

در حال حاضر نيز اين فراورده ها در دو شكل بسته بندي شده و فله اي در دسـترس  بنابراين ،بطور كلي .صادر شود
   .مي باشند

  مشخصات فني محصول -3-1-2
روشـهاي خشـك كـردن مـي تواننـد تـا       همانند ميوه هاي تازه است با اين تفاوت كـه   "خواص برگه ميوه ها تقريبا

بـديهي  .   Cحدي برخي از مواد مغذي حساس به حرارت را تقليـل داده و از ارزش آنهـا بكاهنـد هماننـد ويتـامين      
است كه خشك كردن تاثيري بر مواد معدني و امالح يا كربوهيـدراتهاي ان نداشـته و بـر ايـن اسـاس محصـوالت       

ح معدني و ويتامينها بوده كه مي توانـد در فصـول مختلـف مـورد اسـتفاده      خشك شده ميوه ها سرشار از انواع امال
بوده و مي توانند اثر زيادي در   Eبادام و گردو نيز منابع اصلي انواع اسيدهاي چرب غير اشباع و ويتامين .قرار گيرد

  .ن كنندابتال به بيمايهاي قلبي ، عروقي داشته و سالمت انسان را در اين زمينه تا حد زيادي تضمي
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  بسته بندي محصول – 4-1-2
بسته بندي اي فراورده ها در اشكال و اوزان مختلف قابل عرضه مي باشد ، ماشين آالت نيز طوري انتخاب شده اند 

بسـته  .تا بتوانند انواع بسته بندهاي مختلف را توليد نموده و به اين ترتيب گستره مصرف كننـدگان وسـيع تـر گـردد    
  . گرمي قابل انجام مي باشد 200تجاري و صادرات تا  "م جهت مصارف تقريباكيلو گر 5بنديها از 

  شماره تعرفه ي گمركيجدول 
  زرگانياسود ب  حقوق گمركي  نوع كاال  كد سيستم هماهنگ شده  شماره تعرفه
      برگه ميوه جات       15131122   08134000

      بسته بندي بادام         15492132   08021200
      توليد وبسته بندي گردو  15492132   08023200
      )توت خشك(ميوه جات خشك   15131121   08135000

  

  استاندارد محصول -6-1-2
جهت جلب اعتماد مصرف كنندگان و نيز رعايت كليه نكات مربوط به كنترل كيفيت محصوالت توليدي توجه به 

بطور كلي در مورد هر محصول استانداردهاي مختلف ملي و بين المللي وجود .استانداردها بسيار ضروري مي باشد
تهيـه شـده و كليـه توليدكننـدگان ملـزم بـه       دارد، استاندارد ملي توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران  

مـي باشـد لـذا      (ISO)اجراي آن مي باشند، با توجه به اينكه كشور ما نيز عضو سازمان بين المللي استاندارد سازي 
در جـدول زيـر شـماره و موضـوع     .بديهي است كه استاندارد ملي ايران با استانداردها بين المللي نيـز مطابقـت دارد  

  .رتبط به محصوالت توليدي اين طرح مشاهده مي گردداستانداردهاي م
  

  فهرست موضوعي استاندارد هاي مرتبط با محصوالت توليدي جدول
  موضوع استاندارد  شماره استاندارد  نوع استاندارد  رديف

  آئين كار تهيه انواع برگه از مرحله برداشت تا بسته بندي  2383  ملي  1
  توت خشكويژگيها و روشهاي آزمون   3507  ملي  2
   كار ضدعفوني خشكبار و حبوبات آئين  2339  ملي  3

  
  كاالهاي قابل جانشين -2-2

از گردو و بادام در تهيه انواع آجيل ها و همچنين جهت روغن كشي مي توان استفاده نمود كه البتـه هـدف اصـلي    
باال بـردن ارزش غـذايي    اين طرح بسته بندي جهت مصارف مستقيم و يا به عنوان مكمل انواع مواد غذايي و جهت

بـه عنـوان كـاالي حـد      عالوه بر مصرف بصورت تفنني،نيز  اين واحد ميوه ايمحصوالت .محصول نهايي مي باشد
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؛از محصوالتي كـه  ند رواسط در توليد انواع محصوالت نهايي مانند مربا ، مارماالد ،انواع دسرها، و غيره كاربرد دا
  .توان به انواع ميوه هاي تازه اشاره نمود مي توان به عنوان جانشين نام برد مي
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  فصل سوم 

  مطالعات فني 
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  بررسي روشهاي مختلف توليد -1-3
  تشريح فرايندها -2-3
  )زردآلو ـ قيسي ـ هلو ـ شليل و نظاير آن ( تهيه انواع برگه فرآيند  -1-2-3
  
  ـ كارگاههاي مقدماتي تهيه برگه   
رسيده باشد عالئم كلي شروع رسيدن عبارتست از شروع , ميوه بايد در موقع برداشت :) چيدن ( ـ مرحله برداشت   

منطقه و , شرايط آب و هوائي , تغيير رنگ و درجه رسيدگي و زمان رسيدن محصول بستگي به نوع و رقم آن 
  . يده شود رسد بايد چ از اينرو ميوه بتدريج كه مي. محل كاشت و غيره دارد 

باشد بخصوص در مورد قيسي و بعضي از انواع  بهترين طريقه جهت چيدن ميوه براي تهيه برگه چيدن  با دست مي 
توان از طريق تكان دادن  در صورتيكه چيدن با دست مقدور نباشد مي. هلو حتمأ بايستي با دست چيده شوند 

هنگام . شود  ليل ايجاد صدمه مكانيكي در ميوه توصيه نميدرخت نيز ميوه را برداشت نمود كه البته اين روش به د
چيدن ميوه بايدرعايت كامل ازنظرنظافت وسالمت نسبي بشودودرزيردرختان بايد از چادر يا حصير و يا پوشش 

  . مناسب ديگري جهت جلوگيري از آلوده شدن ميوه به خاك و خاشاك و گل و الي و نظاير آن استفاده نمود 
  . شود  هاي چوبي تميزي قرار داده مي ها درون جعبه ت ميوهپس از برداش 
ـ ميوه مورد استفاده براي تهيه برگه زردآلو و قيسي بايد داراي درجه رسيدگي متوسطي باشد يعني نه  1يادآوري  

  . خيلي رسيده باشد و نه خيلي نارس 
سته آنها بĤساني جدا شده و ميوه آن درشت هائي هستند كه ه ها واريته ـ در مورد هلو بهترين واريته 2يادآوري  

  . باشد و بهتر است از انواع گوشتي انتخاب گردد نه هلوي آبي 
براي تهيه برگه ) اند  كه خود به خود ريخته( ـ بايد دقت نمود كه از ميوه ريخته شده در زير درخت 3يادآوري  

به آنها و همچنين آلوده بودن به خاك و خاشاك ها به دليل صدمه مكانيكي وارده  استفاده نشود زيرا اين ميوه
هاي چيده شده و سالم  ها بهيچ وجه نبايد با ميوه در صورت استفاده از اين ميوه. باشند  جهت تهيه برگه مطلوب نمي

  . مخلوط شوند 
طور ـ چنانچه در باغي چند رقم ميوه كاشت شده باشد هنگام برداشت بايد دقت شود كه هر ميوه ب 4يادآوري  

هاي مختلف ميوه با هم مخلوط  هاي مختلف با يكديگر مخلوط نگردند و همچنين اندازه جداگانه چيده شود و ميوه
  . نشوند 

  . شود بايد متناسب با حجم كار و ظرفيت كارگاه مقدماتي باشد  اي كه روزانه چيده مي ـ مقدار ميوه 5يادآوري  
  : گيري و لپه كردن  ـ هسته  
عمل برش گيري وهسته گيري بايددراطاقهاي . گيري و لپه كردن انجام شود  پس از چيدن ميوه بايد عمل هسته 

در ضمن سقف اطاق نبايد فلزي باشد زيرا در اثر تشعشع و تابش نور خورشيد . مسقف ودورازنورخورشيدباشد
و لپه كردن بهتر است بر روي گردد و نيز عمل برش  خيلي گرم شده و حرارت آن در داخل اطاق منتشر مي
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ميزهائي با ارتفاع مناسب انجام گيرد و كف اطاق برش بايد سيماني و يا موزائيك شده باشد تا نظافت آن بĤساني 
  . پذير باشد  بوسيله آب امكان

گيرد  باشد و بايد بوسيله كارد يا چاقوهاي تيز و تميز صورت برش ميوه براي تهيه برگه از مراحل بسيار حساس مي 
در مورد قيسي و بعضي از انواع برگه . توان از دستگاههاي اتوماتيك نيز استفاده نمود  و در صورت امكان مي

شود بدين ترتيب كه نيمه  گيري بر روي آنها انجام مي شوند فقط عمل هسته زردآلو كه به صورت درسته تهيه مي
تذكردادكه عمل هسته گيري ولپه كردن بايد تماما شياردار و محل گود ميوه با كارد يا چاقو بريده شودبايد

باكاردياچاقو صورت گيرد و به هيچ وجه نبايد نصف ميوه را بريده و بقيه را با دست قطع كرد بلكه بايد تمام 
اطراف ميوه را با كارد يا چاقو بريده و از وجود هر گونه زائده و يا بريدگي در هر نيمه جلوگيري گردد زيرا باعث 

هاي  گيري شده و لپه شده را بايد بر روي طبق هاي هسته ميوه. كاهد  نسج ميوه شده و از مرغوبيت آن ميصدمه 
  . چوبي مناسب بطور يك رديفه قرار داد تا از چسبيدگي و لهيدگي آنها جلوگيري شود 

رات بهداشتي شود بايد رعايت نظافت و مقر گيري و لپه كردن با دست انجام مي ـ چون عمل هسته 1يادآوري  
  . بشود 

هاي مختلف محصول با يكديگر  ها و ارقام مختلف و اندازه ـ هنگام برش و نيمه كردن دقت شود ميوه 2يادآوري  
  . مخلوط نشوند 

  :) دود دادن با گوگرد ( ـ مرحله انيدريد سولفورو زدن   
عمل گوگردزني بايد سريعأ و . گيرد  پس از مرحله بريدن و لپه كردن ميوه عمل دود گوگرد دادن صورت مي 

بايد متعاقب بريدن ميوه انجام شود تا از سياهرنگ شدن محصول از يك طرف و حذف و نقصان ويتامينهاي 
هاي بريده شده را بايد طوري بر روي طبقهاي  ميوه. از طرف ديگر جلوگيري شود  Cموجود بخصوص ويتامين 

نوع طبقهاي چوبي بايد به نحوي انتخاب شوند كه به .  قرار گيرد چوبي قرار داد كه قسمت مقعر آنها به سمت باال
  . اندازه كافي سخت بوده و در مقابل عوامل جوي و وزن محصول مقاوم باشد 

  .)باشد  سانتيمتر و ضخامت چوب يك سانتيمتر مي 5ـ  7ها  عمق طبق(  
  : گيرد كه  عمل دود گوگرد دادن به اين صورت انجام مي 
در كارگاه عمل تهيه برگه اطاق مخصوص دود گوگردزني وجود داشته باشد طبقهاي حاوي ميوه را  در صورتيكه 

نمايند معموال ابعاد اطاقها طوري ساخته  روي چرخهاي دستي گذاشته و به داخل اطاق دود گوگردزني هدايت مي
سانتيمتر  15ديگر حدود شود كه كمي بيشتر از حجم كلي طبقهاي حاوي كاال باشد فاصله هر طبق از طبق  مي
  . باشد  مي

شود كه گاز و هوا بتواند از البالي طبقها به راحتي عبور  طبقهاي حاوي ميوه در اطاق به نحوي روي هم چيده مي 
گوگرد مورد استفاده بايد . سوزانند  و پس از آن گوگرد را مي. هاي داخل طبقها برسد  كرده و به كليه ميوه

گاهي براي بهبود عمل احتراق . تا بهتر بسوزد و مخصوصأ بايد عاري از آرسنيك باشد  المقدور خالص بوده حتي
توان هم در خارج از اطاق دودگوگردزني  گوگرد را مي. كنند  درصد نيترات پتاسيم اضافه مي 5به آن حدود 

انجام داد در هر دو  توان عمل سوزاندن را در داخل اطاق سوزاند و دود آنرا به داخل اطاق هدايت نمود و هم مي
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زنند در صورتيكه  حالت گوگرد را در داخل گودالي كوچك و يا در منقل و سيني و نظاير آن ريخته و آتش مي
گوگرد در خارج از اطاق سوزانده شود گاز انيدريدسولفور روي توليد شده به قسمت باالي اطاق دودگوگردزني 

گردد و هواي مورد احتياج براي احتراق از قسمت پائين اطاق  ميوارد شده و از آنجا بوسيله منافذي وارد اطاق 
هاي ميوه عبور نموده و به علت سنگيني آن به سمت  شود انيدرنيدسولفور روي توليد شده از البالي طبق وارد مي

گرم  40ـ  80مقدار گوگرد مورد احتياج براي هر متر مكعب اطاق گوگردزني حدود . كند  پائين اطاق حركت مي
مقدار انيدرنيدسولفورو در محصول خشك شده ( باشد  ساعت مي 6الي  3بوده و طول مدت دودگوگرد دادن 

گاهي گوگرد را در منقل يا سيني كوچكي ريخته و آن را آتش زده .) نبايد از دو گرم در هزار گرم تجاوز نمايد 
قف اطاق گوگردزني داراي منفذي باشد كه دهند براي آنكه گوگرد مرتب بسوزد بايد س و در كف اطاق قرار مي

هدف از اين عمل سهولت ورود هوا به داخل اطاق و . بتوان دهانه آنرا بطور دلخواه كم و بيش يا باز و بسته نمود 
باشد همچنين براي همگن شدن پخش دود گوگرد در  ها مي يكنواختي عمل پخش انيدريدسولفورو به البالي طبق

ديگري در پائين اطاق وجود دارد كه با باز و بسته كردن تدريجي دريچه پائين و باالي  اطاق  گوگردزني دريچه
  . شود  اطاق جريان هوا در داخل اطاق برقرار مي

در صورتيكه در محل كارگاه اطاق مخصوص دودگوگردزني وجود نداشته باشد كليه طبقهاي حاوي ميوه را با  
نظير چادر برزنتي يا ( ي آنرا با پوشش مناسب غير قابل نفوذي فواصل معيني روي يكديگر قرار داده و رو

و پس از مدت زمان الزم . پوشانده آنگاه عمل احتراق طبق آنچه كه در باال گفته شد انجام شود ) پالستيكي 
  . پوشش مذكور جهت عمل تهويه برداشته شود 

ي باشد كه تمام رنگها باستثناي رنگ كاروتن را ـ مقدار انيدريد سولفوروي مورد استفاده بايد به قدر 1يادآوري  
  . بنابراين رنگ برگه پس از گوگرد زدن بايد زرد روشن و شفاف باشد . از بين ببرد 

  . ـ هنگام عمل انيدريدسولفورو زدن بايد دقت شود كه مقررات بهداشتي و ايمني كامال رعايت شود  2يادآوري  
هاي مختلف هنگام گوگرد  مختلف و ارقام گوناگون و همچنين اندازه هاي ـ از مخلوط كردن ميوه 3يادآوري  

  . زدن خودداري شود 
ـ دقت شود كه عمل گوگورد زدن بخوبي صورت گيرد چون در غير اينصورت رنگ برگه به سرعت  4يادآوري  

  . شود  تيره خواهد شد و از مرغوبيت آن كاسته مي
  : ـ مرحله خشك كردن   
ميوه بريده شده و دودگوگرد زده شده را بايد . ره كردن ميوه بايد هرچه زودتر خشك شود بعد از عمل سولفو 

فورا از اطاق يا چادر گوگردزني خارج ساخت و اقدام به خشكانيدن آن نموده چنانچه اين عمل سريعأ انجام نشود 
محل . فيت ميوه خواهد شد ها و پائين آمدن كي محل گودي برگه پر از شيره سلولي گشته و باعث كثيف شدن طبق

خشكانيدن برگه بايد دور از جاده و محل عبور و مرور اشخاص باشد و نزديك به محل بريدن و نيمه كردن ميوه 
باشد كف محوطه خشك كردن بايد از سيمان يا آجر با سنگ ساخته شود و اطراف محل خشك كردن بايد از 

جود در اطراف محل در موقع وزش باد بر روي برگه حمل علفهاي ريز پوشيده شده باشد زيرا گرد و خاك مو
دار بوده تا از حداكثر نور  شده و باعث تنزل مرغوبيت آن خواهد شد محل مورد استفاده براي خشكانيدن بايد شيب
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سطح . سانتيمتر از سطح زمين اطراف بلندتر باشد  30خورشيد استفاده گردد و محوطه خشك كردن حداقل حدود 
هاي حاوي برگه بايد  انيدن بايد متناسب با سطح كلي باغ و محصول باغ و برگه تهيه شده باشد طبقمحوطه خشك

در فواصل معيني بر روي محوطه خشكانيدن قرار گيرد و براي جلوگيري از نفوذ گرد و غبار و مواد خارجي و 
ري كه هوا را از خود عبور ها با تورهاي نازك و يا پوشش مناسب ديگ همچنين حمله آفات بهتر است روي طبق

 7تا  1دهد پوشانده شود مدت زمان خشكانيدن برگه بسته به اندازه ميوه و شرايط آب و هوائي متغير بوده و بين  مي
ها را پشت و رو كرد تا تمام قسمتهاي برگه بطور يكنواخت خشك  باشد هر چند بار يكدفعه بايد برگه روز مي

. تر شود  د كه رنگ ميوه پس از خشك شدن كمي تغيير نموده و پررنگشوند حرارت آفتاب باعث خواهد ش

ها را روي يكديگر دسته كرده و در سايه قرار داده تا  ها خشك شده باشد بايد طبق ميوه وقتي كه بطور متوسط
كه هوا هاي محتوي برگه بايد به نحوي باشد  ها و طبق طرز گذاشتن سيني. بقيه رطوبت آن نيز بتدريج تبخير شود 

در خاتمه عمل رطوبت برگه بايد به حدي باشد كه برگه در اثر فشار . بتواند بĤساني از بين طبقات آن عبور نمايد 
  . معمولي بين انگشتان به هيچ وجه له نشده و مايعي از آن خارج نگردد و بدست نچسبد 

براي كوتاه كردن زمان خشك  در مواقعي كه هوا باراني بوده و خطر ضايع شدن محصول وجود داشته باشد 
ها را به مدت يك روز در  هاي محتوي برگه ها و طبق توان از گرمخانه استفاده نمود بدين ترتيب كه سيني كردن مي

. درجه سانتيگراد كامال خشك نمود  60تا  55ساعت در حرارت  12مقابل آفتاب قرار داده و سپس به مدت 
  . تا كردن باشد ولي به هيچ وجه نبايد چسبيده و لوله شده باشد  هاي بدست آمده بايد نرم و قابل برگه

  . گاه در تماس مستقيم با زمين و با خاك و خاشاك نباشد  ها هيچ ـ بايد دقت شود كه برگه 1يادآوري  
ـ بهتر است هنگام بارندگي از پالستيك يا پوشش مناسب غيرقابل نفوذ به آب براي پوشاندن محصول  2يادآوري  

  . استفاده نمود تا از باران خوردگي و ضايعات بعدي جلوگيري به عمل آيد 
هاي  هاي ديگر و همچنين اندازه هاي مختلف و ارقام و گونه ـ هنگام خشك كردن دقت شود كه ميوه 3يادآوري  
  . ختلف برگه با يكديگر مخلوط نشوند م

  
  : آوري محصول خشك شده  ـ جمع  
آوري گردد رطوبت برگه  پس از آنكه برگه به اندازه كافي رطوبت خود را از دست داد بايد هر چه زودتر جمع 

ريم بعد هاي هر طبق را بطور جداگانه ميان دست بفشا آوري بايد بحدي باشد كه اگر مقداري از برگه هنگام جمع
  . از باز گردن دست به هيچ وجه حالت چسبندگي نداشته باشد 

بندي  هاي چوبي تميز و ضدعفوني شده قرار داده شده و به مراكز بسته آوري شده در داخل جعبه هاي جمع برگه 
  . شود  انتقال داده مي

  .آوري برگه بايد دقت شودكه انواع واندازه هاي مختلف ان بايكديگرمخلوط نشوند ـ هنگام جمع 1يادآوري  
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هاي چوبي بايد دقت شود كه در هر جعبه بيش از ظرفيت و گنجايش  هنگام قراردادن برگه ها  در جعبه - 2ياداوري
گي و چسبندگي شده و از ها بطور فشرده روي يكديگر قرار گيرند باعث لهيد آن پر نشود چون اگر برگه

  . شود  مرغوبيت آن كاسته مي
  

  : ـ مرحله انبار كردن 
آوري شده بايد در انبارهاي كامال خنك و خشك و قابل تهويه و تميز و بهداشتي كه غيرقابل نفوذ  برگه جمع 

  . بندي انتقال داده شوند  حشرات و آفات انباري باشد نگهداري شود تا بعد به كارگاههاي بسته
  . و شو باشد و نظافت كامل در آن رعايت شود  ـ انبار بايد قابل شست 1يادآوري  
  . هاي انبار شده بايد در فواصل زماني مناسب ضدعفوني شود  ـ برگه 2يادآوري  
هاي تهيه شده باشد و بايد دقت شود كه از تلنبار شدن برگه بر  ـ حجم انبار بايد متناسب با مقدار برگه 3يادآوري  

  . سانتيمتر و در نتيجه ايجاد لهيدگي و شكستگي و چسبندگي جلوگيري به عمل آيد  75روي يكديگر بيش از 
  . هاي مختلف با يكديگر مخلوط نشوند  ـ بايد دقت شود كه برگه4يادآوري  

  
  بندي انواع برگه  بندي و بسته ـ كارگاههاي درجه 
باشد  پس از طي مراحل مقدماتي فوق كه در ضمن از مهمترين مراحل تهيه برگه مرغوب و با كيفيت مطلوب مي 

بندي منتقل  بندي و ضدغفوني به كارگاههاي بسته بسته, بندي  درجه, سورت , وشو  ها را جهت شست برگه
زدگي كمتر خواهد بود در  آفت بندي سريعتر انجام گيرد درصد آلودگي و خطر نمايند هرچه عمليات بسته مي

مخلوط نشده و نيز صدماتي به آن وارد يكديگرضمن بايد دقت نمود كه هنگام حمل و نقل ارقام مختلف برگه با
  . نيايد 

جوئي در هزينه حمل و  شود كه براي جلوگيري از صدمات ناشي از حمل و نقل و نيز صرفه يادآوري ـ توصيه مي 
  . در محل توليد ميوه دائر شوند بندي  نقل كارگاههاي بسته

  : باشد  بندي بر روي محصول بايد انجام گيرد بشرح زير مي عملياتي كه در كارگاههاي بسته 
  
  وشو  ـ شست  
بندي ابتدا بايد شسته شود زيرا هر قدر كه رعايت  هاي تهيه شده به شرح فوق پس از ورود به مراكز بسته برگه 

آلودگي آنها بشود با وجود اين ممكنست در حين خشكانيدن و يا حمل و نقل و يا نكات الزم براي جلوگيري از 
و  ها بايد شسته شوند كه البته عمل شست رو برگه به علل ديگر كثافات و گرد و خاك به سطح ميوه بچسبد از اين

تواند به صورت  مي و شو شست. شو بسته  به نوع و درجه تميزي آن ممكن است بطور كمتر و يا بيشتر انجام گيرد 
و يا خيساندن در آب به مدت معيني در ) در صورت كم بودن آلودگي ( ها  پاشيدن آب بر روي برگه

  . وشو صورت گيرد  هاي مخصوص و يا بوسيله دستگاه شست حوضچه
دگي و يا ها وارد نيايد كه باعث لهي اي به برگه ـ در موقع شست بايد بايد دقت شود كه هيچ نوع صدمه 1يادآوري  

  . ها شود  پاره گي و تغيير فرم برگه



٣٩ 
 

  . وشو بايد آب پاك و تميز باندازه كافي وجود داشته باشد  ـ براي شست 2يادآوري  
  . وشو بايد از سيمان ساخته شود و فاضالب يا شيب مناسب داشته باشد  هاي شست ـ حوضچه 3يادآوري  
  . در صورت لزوم بتوان آنرا ضدعفوني كرد ـ مخزن آب بايد قابل كنترل بوده و  4يادآوري  
  . هاي مختلف با يكديگر مخلوط نشوند  ـ دقت شود كه هنگام شستشو برگه 5يادآوري  

  
  ـ عمل سولفوره كردن   

  . هاي مناسب و تميز چوبي بطور يك رديفه چيد ها را روي طبق برگه بايد
ها باندازه مطلوب دود دادن مجدد  يادآوري ـ چنانچه پس از شستشو ميزان گاز اندريد سولفورو موجود در برگه 

  . الزم نيست 
  
  ـ خشك كردن  
كارگاه بايد محلي براي خشك . ها بايد بالفاصله خشك شوند  وشو و سولفوره كردن برگه پس از عمل شست 

ير عبور و مرور افراد و همچنين دور از محل  نگهداري حيوانات و پرندگان ها داشته باشد كه دور از مس كردن برگه
  .و ساير عوامل آلوده كننده باشد 

  
  بندي  ـ سورت و درجه  
هاي شسته شده انجام  آوري و خشك شدن برگه بندي بالفاصله پس از جمع بهتر است عمل سورت كردن و درجه 

توان بتدريج از انبار خارج و  آوري شده را مي هاي جمع اشد برگهدرصورتيكه انجام اين عمل مقدور نب. گيرد 
قبل از شروع عمل بايد مطمئن شد كه برگه عاري از هر گونه . بندي آن اقدام نمود  نسبت به سورت كردن درجه

بيني و تخمير و فساد واقع نشده  آفات انباري زنده در مراحل مختلف زندگي بوده و مورد حمله موجودات ذره
درشتي و , رنگ , سپس براي سورت كردن آنرا بر حسب نوع و رقم روي نوار نقاله ريخته و از نظر كيفيت . اشد ب

بندي و تفكيك و درصورتيكه  زدگي و ساير عوامل مؤثر در درجه آفت, لهيدگي , نارسي , آلودگي , ريزي 
و شوئي كه روي آن با پارچه  و قابل شستتوان برگه را روي ميزهاي تميز  كارگاه مجهز به نوار نقاله نباشد مي

تميزي پوشانده شده باشد ريخته و عمل تفكيك را انجام داد در غير اينصورت ممكنست پارچه تميزي روي كف 
  . اطاق پهن كرد و برگه را روي آن ريخته و نسبت به تفكيك و سورت آن اقدام نمود 

بندي  ها را از نظر ابعاد طبقه گيري ميوه ل برش و هستهيادآوري ـ ممكنست پس از برداشت محصول و قبل از عم 
دود , گيري  و محصول هر طبقه را از يكديگر جدا نموده و بطور مجزا اعمال هسته) از نظر ريزي و درشتي ( نمود 
 هاي با ابعاد خشكانيدن و غيره را كه شرح داده شده بر روي آنها انجام داد و بايد رعايت نمود كه برگه, دادن 

  . مختلف از نظر تأمين يكنواختي با يكديگر مخلوط نشوند 
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  بندي  ـ بسته  
توان آنها را به  باشد كه مي بندي مي ها بسته به نوع و درجه آنها آماده بسته الذكر برگه پس از انجام عمليات فوق 

هاي چوبي  و جعبه سلوفاني و يا در كارتن, هاي پالستيكي  در كيسه, ها كوچك و بزرگ  بندي صورت بسته
در اين مرحله بايد رعايت كامل بهداشت و حفاظت از نفوذ آفات انباري و ساير , بندي نمود  بسته

به نحوي كه هيچگونه امكان . بندي انجام گيرد  هاو نظاير آن طبق استانداردهاي مربوط به بسته ميكروارگانيسم
  . بندي بايد رعايت گردد  ع برگه در مورد بستهآلودگي در آن نباشد و همچنين مفاد استانداردهاي انوا

  
  ـ ضدعفوني   
كار ضدعفوني خشكبار و حبوبات شماره  تواند طبق آئين ها مي بندي مرحله ضدعفوني برگه پس از عمليات بسته 

  . انجام گيرد  2339
  
  ـ انبار كردن  
جهت نگهداري مواد غذائي بايستي  بطور كلي انبار. از مراحل مهم نگهداري محصول مرحله انبار كردن است  

همواره خشك و خنك و غيرقابل نفوذ آفات بخصوص آفات انباري باشد و نيز انبار نبايد در مكان مرطوب و 
ها با تور سيمي ريز مجهز باشد تا آفات و حشرات  درز بوده و پنجره بدوننمناك باشد و ديوارها و كف بايد 

  . بداخل آن راه نيابند 
و نيز استاندارد ) روشهاي انبارداري (  444و  58ـ  57ـ  56ـ  55ط انبار بايستي طبق استانداردهاي شماره ساير شراي 

  . كامال رعايت شود  1836شماره 
  . ـ از انبار كردن محصول سال قبل با محصول جديد خودداري شود  1يادآوري  
  . نظافت و ضدعفوني گردد , ـ محل انبار كردن بايد حداقل سالي يكبار مرمت  2يادآوري  

  
  ـ ويژگيهاي بهداشتي كارگاه   
سالن كار , بندي از قبيل وضعيت ساختمان كارگاهها  ويژگيهاي بهداشتي كارگاههاي مقدماتي و كارگاههاي بسته 

وضعيت آب و , نور، حرارت , تهويه , وضعيت بهداشتي لوازم و ماشين آالت , توالت , حمام , سالن غذاخوري , 
  . ات بهداشتي وزارت بهداري عمل گردد مسائل امدادي و كمكهاي اوليه و غيره بايد طبق مقرر, فاضالب 
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  بسته بندي بادام و گردوتشريح فرايند  -2-2-3
در اين طرح ابتـدا  . سختي بوده و بنابراين جداسازي اين پوسته تا حد زيادي مشكل است بادام و گردو داراي پوسته

سپس اين محصـوالت شكسـته   .مي شوند بادام و گردو از باغداران خريداري شده و سپس در انبار واحد نگهداري 
شده و پوست آنها جداسازي و پاك مي شود ، جهـت اطمينـان از پـاك شـدن كامـل آنهـا ، اپراتورهـاي كنتـرل و         

سـپس مغـز فـرآورده    .بازرسي اقدام به كنترل چشمي آنها نموده و در صورت وجود پوسته ، آنها را جدا مـي كننـد  
ده و در اوزان و اشـكال مختلـف بنـا بـه تقاضـاي بـازار بسـته بنـدي مـي          هاي مذكور به قسمت بسته بندي منتقل شـ 

  .محصوالت بسته بندي شده بعد از آن به انبار محصول منتقل شده تا در صورت لزوم عرضه گردند.گردند
  

  بررسي ايستگاهها و شيوه هاي كنترل كيفيت-3-3

در اين راستا هر واحد  عتي مي باشدرشد و تكامل صنايع در جهان تا حدود زيادي مرهون بين واحدهاي صن
اين روند به مرور .صنعتي سعي دارد با افزايش كيفيت محصوالت خود سهم بيشتري از بازار را در اختيار بگيرد

كنترل كيفيت جهت تعيين صحت عمل براي .باعث افزايش باعث افزايش كيفيت و رشد جوامع شده است 
است ، اين عمل باعث مي شود تا ضمن جلوگيري از توليد دستيابي به محصولي با مشخصات تعريف شده 

  .محصوالت معيوب از هدر رفتن سرمايه جلوگيري شده و قيمت تمام شده محصول نيز كمتر شود

  :بطور كلي اهداف كنترل كيفيت شامل موارد ذيل مي باشد

  حفظ معيارهاي تعريف شده -الف
  تشخيص و بهبود انحرافهاي توليد -ب
  بهبود محصوالت خاج از معيارتشخيص و  -ج
  ارزيابي كارايي افراد و واحدها -د

در اين فرايند بازرسي به عنوان يكي از اجزاء جدايي ناپذير كنترل كيفيت محسوب شده و بطور كلي داراي مرال 
  :زير مي باشد

 در مرحله تحويل مواد اوليه  -1

 فراينددر مرحله  -2

 قبل از آغاز عمليات پرهزينه -3

 مليات غير قابل برگشتقبل از شروع ع -4

 .پيش از آغاز عملياتي كه سبب پوشيده شدن عيوب ونواقص گردد -5
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 در مرحله پاياني كار -6

در اين واحد با توجه به خصوصيات .هر يك از اين عمليات ممكن است در محل عمليات يا آزمايشگاه انجام گيرد
  :محصوالت مورد نظر اين مراحل روي مواد و محصوالت انجام مي گيرد

  كنترل كيفيت مواد اوليه -3- 1-3
انجام مي .....عالوه بر بررسي خصوصيات ظاهري مواردي مانند بو ، رنگ ، طعم ، وجود ناخالصي هاي مختلف و 

آزمون كپك و مخمر و آزمونهاي شيميايي مانند تعيين وضعيت آزمونهاي مختلف ميكربي مانند همچنين . گيرد 
بديهي است يكي از مهمترين مواردي كه در اين خصوص حائز .جام مي شود انديس پراكسيد در گردو و بادام ان

  .اهميت است سيستم تضمين كيفيت تامين كننده است كه بايد سعي شود به اجراي دقيق آن مبادرت ورزيد
  كنترل عمليات توليد-3- 2-3

، محصوالت  GHPدر حين توليد عالوه بر كنترل بهداشتي خط توليد و پرسنل و نيز مسائل مربوط به  مساله مهم
   .ف ميكربي در صورت نياز مي باشد تا بتوان محصوالتي ايمن توليد نمودلانجام آزمونهاي مخت

  كنترل نهايي محصوالت -3- 3-3
  .مطابقت با استاندارد ملي و كارخانه اي نيز آزمايش شود محصول مورد نظر بايد عالوه بر رنگ ، طعم و بو از نظر 

  
  تعيين ظرفيت ، برنامه توليد و شرايط عملكرد -4-3

انتخاب ظرفيت و برنامه  توليد مناسب براي واحدهاي صنعتي عالوه بر بهره برداري بهينه از سرمايه گذاري انجام 
نظر به اينكه احداث واحدهاي صنعتي مستلزم . شده عاملي در جهت كسب بيشترين سود ممكن خواهد بود 

ثابت است لذا انتخاب ظرفيتهاي پايين ، سودآوري طرح  "است كه در بعضي موارد تقريباسرمايه گذاري اوليه اي 
لذا در اين بخش با توجه به وجود مواد اوليه ، بررسي بازار ، شناخت كانونهاي مصرف ، .را غير ممكن مي سازد

با در نظر .امكان صادرات ، ظرفيت طرح با توجه به سودآوري ظرفيتهاي باال تعيين مي گرددنيازهاي داخلي و 
بديهي است اغلب .تن برآورد ميگردد 1100 نوع محصول  چهاربر اساس  گرفتن موارد فوق ظرفيت اين طرح

صحنه رقابت مي صنايع و طرحهاي توليدي در سالهاي اوليه احداث داراي مشكالت فني ، بازاريابي و ورود به 
براي پنج  باشند ؛ بنابراين راه اندازي طرح با ظرفيت اسمي غير ممكن است ؛ بر اين اساس برنامه توليد پيشنهادي

ظرفيت شروع شده ، در سال %  70سال اول راه اندازي به اين صورت مي باشد كه راه اندازي طرح در سال اول با 
  .ظرفيت اسمي خود برسد%  100وسال پنجم به%  100، سال چهارم % 85،سال سوم  %  80دوم به 

باال بودن هزينه هاي متغيرتوليد ، مشكالت ناشي از مديريت واحدهاي چند شيفت و مشكالت فرهنگي ناشي از 
از سوي ديگر .كوچك بودن واحدهاي توليدي مواردي هستند كه در تمايل به كاهش شيفتهاي كاري موثرند

سرمايه گذاري انجام شده ، توانايي افزايش ظرفيت با سرمايه گذاري ثابت وزمانهاي  تمايل به استفاده بيشتر از
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در اين طرح با . كاري موثرند تلف شده در راه اندازي خط توليد از جمله مواردي هستد كه در افزايش شيفتهاي 
كار با توجه به زمان مفيد .ساعته در روز منظور مي گردد 8در نظر گرفتن چنين مواردي ، يك شيفت كاري 

تعداد روزهاي كاري در سال با توجه به تعطيالت رسمي و با عنايت به .ساعت مي باشد 30/7بيكاريهاي مجاز 
اينكه در فصولي كه مواد اوليه به ميزان كافي در دسترس نمي باشد ونظر به اينكه اغلب محصوالت اين طرح حد 

  .ر نظر گرفته مي شودروز كاري د 300مي باشند   (Semi processed)واسط 
  برآورد ميزان مصرف مواد اوليه  -5-3

با توجه به فرايندهاي منتخب توليد و شرايط عملكرد واحد ، ميزان مصرف هر يك از مواد اوليه در اين بخش 
براي توليد محصول بيان خواهد شد لذا پس از معرفي مشخصات فني هر يك از اين مواد نسبت به منابع تامين آنها 

در مرحله بعد با توجه به فرايند توليد و ضايعات مواد اوليه بر حسبفرايند و ظرفيت طرح ، .تصميم گيري مي گردد
در اين بررسي از ذكر ملزومات غير اصلي و كم مصرف .مقدار مصرف ساليانه هر يك از اقالم محاسبه مي گردد

  .كه داراي ارزش اقتصادي ناچيزي هستند ، خودداري مي گردد
  ل برآورد ميزان مواد اوليه مورد نياز ساليانهجدو

 رديف

مشخصات   نام ماده اوليه
  فني

مورد 
مصرف در 
  محصول

ميزان مصرف 
در واحد 
  محصول

منبع   مصرف ساليانه
  تامين

  واحد  مقدار
  داخلي  تن  403  15/1ميانگين   ماده اصلي    برگه ميوه جات  1
  داخلي تن  313  25/1 ماده اصلي    بادام  2
  داخلي تن  455  3/1 ماده اصلي    گردو  3
  داخلي تن  173  15/1 ماده اصلي    )توت خشك(ميوه جات خشك   4
  خارجي  بسته 4400000  بسته4000 بسته بندي    سلوفان با چاپ  5
  خارجي  كيلوگرم  700  كيلوگرم/.7 بسته بندي    چسب  6
  داخلي  عدد  55000  عدد50 بسته بندي    كارتن  7

  

  خط توليد و تجهيزات  دستگاهها -6-3
بكارگيري ماشين آالت و دستگاههاي مناسب از اساسي ترين اركان طراحي واحدهاي صنعتي مي باشد،چرا كه 
انتخاب ماشين آالت مناسب مي تواند در بهبود كيفيت محصول و بهينه سازي سرمايه گذاري نقش اساسي داشته 

در بخش هاي قبلي تشريح گرديد  ، ماشين آالت مناسب در اين بخش با توجه به نيازهاي فني طرح كه .باشد
  .انتخاب خواهد شد
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  معرفي ماشين آالت و دستگاهها -1-6-3
انتخاب ماشين آالت با توجه به ظرفيت توليد طرح و همچنين ظرفيت هر دستگاه تعداد ماشين آالت مورد نياز  

الزم به ذكر است كه در اين برآورد ابزارآالت و قيدوبستهاي موردنياز كه داراي قيمت پاييني .محاسبه خواهد شد
خارجي آالت داخلي و قسمتي از آنها نيز  اشيندر اين طرح بخشي از م. هستند ، مورد بررسي قرار نمي گيرند 

  .انتخاب شده اند
  
  

  آالت و تجهيزات خط توليد ماشينجمع بندي 
  منبع تهيه  تعداد برق مصرفي  مشخصات فني  نام ماشين آالت و تجهيزات  رديف

  : خط بسته بندي برگه ميوه
  داخلي دستگاه3    مخزن و باال بر 1

 داخلي دستگاه 1    بوجاري 2

 داخلي دستگاه 1    ميز  بازرسي 3

 داخلي دستگاه 1    نقاه دستچين 4

 داخلي دستگاه 1    باالبر 5

 داخلي دستگاه 1    بسته بندي 6

 داخلي دستگاه 1    تاريخ زن 7

 داخلي دستگاه Z    1باالبر  8

 داخلي  دستگاه 3    مخزن و باال بر 9

 داخلي دستگاه 3    بوجاري 10

 داخلي دستگاه 3    ميز  بازرسي 11

  : بسته بندي گردو و بادامخط 
 داخلي  دستگاه3    مخزن و باال بر 1

  دستگاه    جداكننده پوسته 2  1  داخلي 

 داخلي 1  دستگاه    نقاه دستچين 3

دستگاه 1    تاريخ زن 4  داخلي 

دستگاه Z    1باالبر 5  داخلي 

دستگاه 1    سيستم تزريق گاز ازت 6  داخلي 

دستگاه 3    مخزن و باال بر 7  داخلي 

دستگاه 1    جداكننده پوسته 8  داخلي 
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  التآنقشه استقرار ماشين  -2-6-3
آالت بررسي شود و بر اساس  با توجه به فرايند توليد محصول و توالي عمليات مورد نياز ، الزم است روابط ماشين

با رعايت موارد فوق ، طبق اصول مهندسي صنايع نقشه استقرار . اين روابط ، ماشينها در كارگاه مستقر شوند 
  .، طرح بهينه طراحي و ترسيم مي شودماشين آالت 

  
  نقشه جريان مواد -3-6-3

، نمودار جريان مواد ترسيم مي شود كه اين با توجه به روند توليد و توالي عمليات و نقشه استقرار ماشين االت 
  .موضوع در بخشهاي قبلي انجام شده است 

  
  تاسيسات و تجهيزات عمومي -7-3

يك سري تجهيزات و هر واحد توليدي عالوه بردستگاههاي اصلي توليد ، جهت تكميل يا بهبود كاراي ، نياز به 
انتخاب اين موارد با توجه .ب ، برق ، سوخت و غيره دارد تاسيسات جانبي نظير تعميرگاه ، آزمايشگاه ، تاسيسات آ

تاسيسات و تجهيزات مورد .به شرايط منطقه اي ، ويژگيهاي فرايند و محدوديتهاي زيست محيطي انجام مي گيرد 
  .نياز اين طرح بر اساس موارد فوق ، در زير تشريح مي گردد 

  آزمايشگاه  -1-7-3
محصوالت صورت گرفت ، واضح است كه به دليل شرايط و ويژگيهاي  كنترل كيفي از مواردي كه در مبحث

خاص آزمايشها ، وجود يك آزمايشگاه كه متشكل از دو آزمايشگاه ميكربي و شيميايي باشد ، در واحد ضروري 
  :بنابر اين در اين طرح براي انجام آزمايشهاي مختلف بطور كلي  وسائلي به شرح ذيل پيش بيني مي گردد. است 
 د آزمايشگاهيهو -

 كوره الكتريكي -

 آون  -

 ترازوي ديجيتال  -

- pH متر 

 دسيكاتور  -

 انكوباتور -

 شيشه آالت ازمايشگاهي -
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  تعميرگاه -2-7-3
به منظور انجام تعميرات اوليه و اضطراري تجهيزات و تاسيسات واحد و امور مربوط به سرويسهاي فني و 

پيش بيني مي گردد ودر .....گيره ،و نگهداري دستگاهها ، تعميرگاهي با امكانات اوليه مثل ميز كار ، آچار ، 
  .ج از كارخانه استفاده خواهد شدصورتي كه نياز به  تعميرات اساسي باشد از خدمات واحدهاي فعال خار

  
  تاسيسات برق -3-7-3

اساسي ترين و زير بنايي ترين تاسيسات هر واحد صنعتي ، تاسيسات برق مي باشد  زيرا همه دستگاههاي اصلي 
ده انرژي مربوط به ساير تاسيسات  و همچنين ناز طرفي نيروي برق تامين كن. خط توليد به برق نياز دارند 

به منظور بررسي تاسيسات برق موردنياز طرح ، ابتدا مقدار برق مصرفي هر يك از .كارخانه خواهد بود روشنايي 
برآورد مي گردد سپس تاسيسات مورد نياز تامين آن معرفي .......بخشهاي توليدي اعم محوطه ، تاسيسات و 

  .خواهد شد
  ورد نياز خط توليد برق م -الف

در اين بخش با توجه به كاتالوگ .اي از برق مورد نياز كارخانه مي باشد برق مصرفي خط توليد ، بخش عمده 
مجموع اين . دستگاهها ، حداكثر برق مورد نياز هر دستگاه استخراج شده ، در تعداد دستگاه ضرب مي شود 

  .كيلووات مي باشد 100كه برابر با  مقادير ، برق خط توليد را تشكيل مي دهد
  
  ات برق مورد نياز تاسيس - ب

پيش بيني مي  كيلووات 20حدود با توجه به تاسيسات چيش بيني شده براي طرح ، برق مورد نياز تاسيسات واحد 
  .گردد

  
  برق روشنايي و محوطه - ج

براي هر متر .از مقدار برق بر حسب مساحت ساختمانها زده مي شود به منظور برآورد برق مورد نياز ساختمانها ، تخميني 
وات برق در نظر گرفته مي  20سالن توليد ، ساختمان هاي اداري ، رفاهي و خدماتي به طور متوسط مربع زيربناي 

بنابر اين با توجه به مساحت .وات منظور مي گردد  10همچنين براي هر متر مربع مساحت انبارها و تاسيسات .شود 
 8احد توليدي داراي يك شيفت كاري با توجه به اينكه اين و. كيلووات برق پيش بيني مي گردد 75 ساختمان ها

چراغ پايه بلند پيش بيني مي   15ساعته در روز مي باشد ، اگر چه براي روشنايي محوطه در مواقع ضروري تعداد 
گردد و ليكن به علت خاموش بودن دستگاهها و تجهيزات توليدي در هنگام شب برق پيش بيني شده براي واحد 

نموده ، لذا احتياجي به در نظر گرفتن توان برق اضافه تري براي محوطه نمي نياز روشنايي محوطه را تامين 
  .جمع بندي برق موردنياز واحد در جدول زير درج شده است.باشد
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  برآورد برق مصرفي واحد

  مالحظات (Kw)برق مصرفي   نام بخش رديف
    100 ماشين آالتبرق مورد نياز   1
    20 برق مورد نياز تاسيسات  2
    30 روشنايي و محوطهبرق   3

    150  جمع
  
  برق مصرفي ساليانه -د
  

برق مصرفي ساليانه واحد بر اساس زمان كار هر يك از بخسهاي مصرف كننده برق و توان مورد نياز اين اين 
قسمتها محاسبه مي شود لذا با توجه به شرايط عملكرد واحد و مساحت ساختمانها و محوطه برق مصرفي 

  .پيش بيني مي گردد مگاوات360ساليانه 
  
  تاسيسات آب -4-7-3

آب . آب مورد نياز واحدهاي صنعتي شامل مصارف خط توليد ، تاسيسات ،ساختمانها ، و محوطه مي باشد 
به مصرف شستشوي مواد اوليه ، سالن توليد و دستگاهها و آب الزم ديگ بخار مي مورد نياز خط توليد 

همچنين جهت . نه طرح بر اساس مصرف سرانه  هر نفر برآورد مي گرددآب بهداشتي و آشاميدني روزا.رسد
. ليتر در روز برآورد مي شود 5/1تامين آب مورد نياز براي آبياري محوطه ، به ازاي هر متر مربع فضاي سبز 
  .با توجه به اين موارد ، آب مصرفي واحد مطابق جدول پيش بيني مي گردد

  
  برآورد آب مصرفي روزانه واحد

متر (حجم آب مصرفي  نام محل و مورد مصرف  رديف
  )مكعب

  مالحظات

    440  آب فرايند توليد و تاسيسات  1
    200  ساختمانها  2
    360  محوطه  3
    800  شتياآشاميدني و بهد  4

    1800  جمع
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  تجهيزات حمل و نقل -5-7-3
همچنين براي انجام . ليفتراك برقي مورد نياز مي باشد يك دستگاه   جهت انجام حمل و نقل هاي داخل انبار

  .در نظر گرفته مي شود  نيسانيك دستگاه  امور تداركاتي واحد
  
  تاسيسات سوخت رساني-6-7-3

به دليل اهميت گرمايش ، چنين تاسيساتي در همه .يكي از منابع تامين انرژي واحد هاي صنعتي ، سوخت مي باشد
موارد مصرف سوخت در واحدهاي صنعتي شامل تامين دماي مورد نياز .مي گرددواحدهاي صنعتي پيش بيني 

در اين واحد سوخت مورد نياز به مصرف فرايند توليد ، . فرايند ، گرمايش ساختمانها و سوخت وسايل نقليه است 
ش ، تاسيسات گرمايش و وسايل نقليه مي رسد كه پس از برآورد مقدار و نوع سوخت مورد نياز در اين بخ

  .تاسيسات مورد نياز سوخت رساني واحد پيش بيني مي گردد
  فرايند مورد نياز سوخت –الف 

ته لذا مصرف سوخت اين بخش حد نيازي به تاسيسات گرمايشي نداشنوع توليد و دستگاهها ، اين وا با عنايت به
  .صفر منظور مي گردد

  
  برآورد مصرف سوخت روزانه توليد

  )مترمكعب(مقدار مصرف  نوع سوخت مصرفي  تجهيزاتنام ماشين آالت و   رديف
2   -   -   -  

  -  جمع
  
  سوخت مورد نياز تاسيسات گرمايش - ب

برآورد سوخت مورد نياز گرمايش واحد با توجه به سطح سالنهاي توليد ، ساختمانهاي اداري ، رفاهي و خدماتي 
مترمربع زيربناي سالن توليد ، آزمايشگاه  100زاي هر امقدار سوخت مصرفي روزانه به . انجام مي شود

بنابر اين سوخت مصرفي تاسيسات .گاز تخمين زده مي شود مترمكعب 15،ساختمانهاي اداري ، رفاهي و خدماتي 
  .برآورد مي گردد متر مكعب بنزين 5/1و  گازمترمكعب  1500گرمايش 
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  سوخت مورد نياز وسايل نقليه - ج
  .مورد نياز وسايل نقليه واحد مطابق جدول زير مي باشدبرآورد سوخت 

  سوخت مورد نياز وسائط نقليه
  مالحظات  )ليتر(سوخت مصرفي روزانه  شرح  رديف

  گازوييل  بنزين
    ------   5/1  نيسان  1
    برقي  ليفتراك  2

      5/1  جمع
  

مترمكعب گاز طبيعي  15000  حدود طرح ساليانهبنابر اين با توجه به محاسبات انجام شده سوخت مصرفي 
  .گازوييل برآورد مي گردد ليتر  1500و
  ساير تاسيسات -7-7-3

تاسيسات جانبي ديگري نيز وجود عالوه بر تاسيساتي كه در بخشهاي قبل پيش بيني گرديد ، در واحدهاي صنعتي 
پساب مورد بررسي قرار در اين بخش تاسيسات اطفاء حريق ، گرمايش و سرمايش ، ديگ بخار ، تصفيه و . دارد

  .مي گيرد
  تاسيسات گرمايش و سرمايش -الف

گرمايش به منظور گرمايش ساختمانهاي اداري ، رفاهي و خدماتي از يك سيستم مركزي شوفاژ استفاده مي شود 
  .دستگاه بخاري صنعتي تامين مي گردد  5سالنهاي توليد  نيز بوسيله 

تر مربع يك دستگاه كولر آبي شش هزار  وبراي ساختمانهاي اداري م 200جهت سرمايش سالن توليد به ازاي هر 
به " ضمنا.به ازاي هر يكصد متر مربع يك دستگاه كولر آبي چهار هزاردر نظر مي گيريم ،رفاهي، و خدماتي

  . منظور مي گرددمتر مربع از سالن توليد يك دستگاه تهويه  150ازاي هر 
  

  تاسيسات گرمايش و سرمايش
  تعداد  شرح  رديف

  دستگاه 5  بخاري صنعتي  1
  سيستم 1  سيستم گرمايش مركزي  2
  4  كولر شش هزار  3
  2  كولر چهارهزار  4
  5  تهويه  5
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  تاسيسات اطفاء حريق - ب

در اين .در اكثر واحدهاي صنعتي ، كپسولهاي آتش نشاني تكافوي نيازهاي ايمني و اطفاءحريق واحد را مي دهد
تعداد .واحد نيز با توجه به اينكه مواد و محصوالت قابليت احتراق زيادي ندارند از همين سيستم استفاده مي شود

اي هر يكصد متر مربع مجموع سالنهاي توليد به از. كپسولهاي آتش نشاني به مساحت ساختمانها بستگي دارد
عدد   12حدود بنابر اين در اين واحد تعداد .يك عدد كپسول در نظر گرفته مي شود...،انبارها ،تاسيسات و 

  .كپسول آتش نشاني مورد نياز مي باشد
  
  نيروي انساني -8-3

بكارگيري موثر منابع انساني بستگي كارايي و اثر بخشي هر سازمان تا حدود زيادي به مديريت صحيح و 
تعيين تعداد مشاغل و تنظيم شرح وظايف هر شغل در طبقات مختلف سازمان ، از اصول اساسي تشكيالت .دارد

  .مراحل اوليه هر طرح با برآورد نياز نيروي انساني و تعيين پست سازماني همراه مي باشد.يك واحد مي باشد 
اد و تخصص نيروي انساني واحد توليدي دخالت دارند ؛ از جمله اين عوامل مي پارامترهاي مختلفي در تعيين تعد

توان به سطح تكنولوژي مورد استفاده ، تمايل به اشتغال زايي يا اتوماسيون ، حدود تخصص و مهارت مورد نياز 
  .برآورد نيروي انساني طرح در دو بخش پرسنل توليدي و غير توليدي انجام مي شود.اشاره كرد 

  
  غير توليدينيروي انساني 

  مالحظات  تعداد  شرح  رديف
    1  مدير عامل  1
    1 مدير اداري ومالي  2
    1 مدير بازرگاني  3
    1 مسئولين بخشها  4
    2 كارمند  5
    1 راننده  6
    1 خدمات  7

    8  جمع
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  نيروي انساني توليدي
  مالحظات  تعداد  شرح  رديف

    1 مدير كارخانه  1
    1 مدير توليد  2
   1 مهندس  3
   1 تكنيسين  4
   1 سركارگر  5
    2 كارگرماهر  6
    9 كارگر ساده  7

    16 جمع
  
  محاسبه سطح زيربنا و مساحت مورد نياز-3- 9

اختصاص فضاي كافي و مناسب جهت امور توليد و تاسيسات كارخانه از نظر سهولت در امر تردد كاركنان و 
مساحت هر يك از قسمتهاي واحد توليدي اعم از سالن توليد .جابجايي مواد اوليه و محصوالت حائز اهميت است

،انبارها،تاسيسات و تعميرگاه ، آزمايشگاه ،ساختمانهاي غير توليدي و در نهايت زمين و محوطه سازي در اين 
  .بخش برآورد مي گردد

  مساحت سالن توليد - 3- 1-9
توليد ، ابتدا مساحت خالص دستگاهها از كاتالوگهاي مربوط به دستگاه استخراج مي  براي محاسبه سالن

سپس با توجه به خصوصيات كاري هر دستگاه ،فضاي مورد نياز جهت مواد اوليه و محصول خروجي .شود
اين . شود برآورد شده ، به مساحت خالص دستگاه افزوده مي.....دستگاه ، مانور اپراتور ، تعميرات و نگهداري و 

سپس با در نظر گرفتن تعداد دستگاه مورد نياز جمع كل . جمع ، مساحت مورد نياز هر دستگاه را بيان مي كند
براي كارهاي غير ماشيني نيز مساحت ميز كار و محوطه مورد نياز به .مساحت هر نوع ماشين محاسبه مي شود

  .همين صورت محاسبه مي گردد
به منظور تامين مساحت راهروها ، .شين آالت يا تجهيزات را تشكيل مي دهدجمع مساحتهاي فوق ، مساحت ما

اين عدد كل مساحت كل .ضرب مي شود 5/2توسعه آتي و ساير موارد مورد نياز ، مساحت ماشين آالت در عدد 
  .مي باشد متر مربع 800كه براي اين طرح   مي باشدسالن توليد

  مساحت انبارها - 3- 2-9
ير صنايع به سوي كاهش موجودي انبارها ، انبارها به عنوان يكي از اركان مهم كارخانجات عليرغم حركتهاي اخ

لذا در كشورهاي در حال توسعه مانند .محسوب مي شوند و در اكثر قريب به اتفاق واحدها غير قابل حذف هستند
جلوگيري از وقفه هاي  ايران كه وضعيت بازارهاي فروش ، مواد و محصوالت داراي نوسانات زيادي است ، براي
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صرف نظر از اينكه انبارها مجزا يا تلفيق شده .توليد ، الزم است كه انبارهاي مناسبي در واحد پيش بيني گردد
  .باشند ، وظايف هر انبار مشخص شده و مسئول انبار در محدوده وظايف تعيين شده عمل مي كند

  :بطور كلي وظائف زير به انبار مواد اوليه محول مي شود
 .انبار كردن مواد خام كه در انتظار ورود به جريان توليد هستند -1
 انبار كردن قطعات خريداري شده كه در انتظار ورود به جريان توليد هستند -2

 انبار كردن قطعات و لوازم يدكي مورد استفاده -3

مالي وظايف ديگري نيز از قبيل صورت برداري و گزارش وضعيت موجوديها  به منظور تهيه گزارشات 
طراحي انبار .شركت و همچنين سفارش خريد مواد اوليه و قطعات مورد نياز نيز به اين بخش محول مي شود

محصول با توجه به تنوع كمتر اقالم انبار شده نسبت به انبار مواد راحت تر مي باشد ولي با توجه به وظايف 
بندي و ارسال محصوالت و تهيه اين بخش مثل تحويل گرفتن و مراقبت از كاالي ساخته شده ، بسته 

لذا طراحي .مشهود است "گزارشات و اسناد الزم در مورد ورود و خروج اقالم ، اهميت اين بخش نيز كامال
براي موارد فوق از هدر رفتن سرمايه براي انبارها بايد به گونه اي باشد كه عالوه بر تامين فضاي كافي 

 650با عنايت به موارد فوق مجموع مساحت انبارها .شوداحداث انبار و نگهداري موجودي جلوگيري 
  .مترمربع انبار عادي برآورد مي گردد

  مساحت تاسيسات  - 3- 3-9
مساحت مورد نياز براي .....با توجه به تاسيسات مورد نياز اين واحد شامل تاسيسات آب ، برق ، سوخت و 

  .پيش بيني شده استمتر مربع  40حدود اين موارد نيز 
  
  
  مساحت آزمايشگاه - 3- 4-9

با توجه به ضرورت انجام آزمايشهاي ميكربي و شيميايي مورد نياز واحد و همچنين با در نظر گرفتن حجم 
  . موردنياز مي باشد متر مربع24حدود مساحت  در مجموع،كار روزانه آزمايشگاه ، پرسنل

  مساحت ساختمانهاي اداري ، رفاهي وخدماتي - 3- 5-9
منظورهاي مختلف مانند ارائه سرويس به كاركنان ، ارائه سرويس به مشتريان و طرفهاي قرارداد بخشهاي اداري به 

در صنايع ساختمانهاي اداري در معرض ديد يعني در "معموال.در كارخانه ها احداث مي شوند.....تامين مواد و 
يسها نيز در محلي مناسب ساير سرو.قسمت جلوي اولين ساختمان بعد از درب ورودي كارخانه احداث مي شوند

در محاسبه مساحت مورد نياز بخشهاي اداري ، . كه دسترسي استفاده كنندگان را ميسر سازد ، مستقر مي شوند 
متر مربع  10مترمربع  و به ازاي هر كارمند اداري  20مترمربع ، به ازاي هر مهندس  30براي اتاق مدير عامل 
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بنابر اين براي .متر مربع پيش بيني شده است 60گهباني و سرايداريهمچنين براي ساختمان ن.تخصيص مي يابد
  .متر مربع مورد نياز مي باشد190بخشهاي مورد نظر بطور كلي حدود

  مساحت زمين،ساختمان و محوطه - 3- 6-9
انبارها (براي محاسبه زمين مورد نياز واحد الزم است مساحت كل مورد نياز بخشهاي توليدي ،خدمات توليد 

جهت برآورد مساحت مورد نياز واحد ، جمع مساحتها در .محاسبه شوند ....، اداري ، رفاهي و ..) سات و تاسي،
اين ضريب بر طبق اصول و استانداردهاي طراحي كارخانه به منظور تامين محوطه سازي .ضرب شده است  5/2عدد

  .تعيين گرديده است... ، راهروها و خيابان كشي ، توسعه و 
  زمانبندي اجراي پروژه -3- 10

. ريزي دوران اجراي پروژه است  باشد ، برنامه ها كه ضامن موفقيت پروژه مي ن مهم اجراي پروژهايكي از ارك
مند  بندي فعاليتها ضمن سازماندهي فعاليتها و قاعده زمان.احداث واحدهاي صنعتي نيز از اين قاعده مستثني نيست 

به اين منظور اولين قدم ، شكستن يك پروژه به . گردد  يص به موقع منابع ميكردن آنها باعث مديريت بهتر و تخص
بنابراين ضرورت دارد .گردد  فعاليتهاي اساسي است كه انجام به موقع آنها باعث خاتمه موفقيت آميز پروژه مي

برداري  رحله بهرهمجري پروژه با ديد جامعي هر كدام از فعاليتها از مرحله تحقيقات اوليه و انتخاب مشاور تا م
سپس با شناخت روابط پيش نيازي .بيني كند  واحد صنعتي را برآورد نمايد و زمان مناسب براي هر فعاليت را پيش

ريزي كند كه بتواند در مدت تعيين شده پروژه را تحويل دهد  فعاليتها زمان شروع و خاتمه فعاليتها را طوري برنامه
برخي موارد باعث وارد نمودن خساراتي خواهد شد كه جبران آن بسيار  ، چرا كه تأخير در اجراي پروژه در

در اين برنامه فعاليتهاي اساسي اجراي پروژه با اخذ مجوزهاي مختلف از ادارات ذيربط شروع .باشد  سخت مي
اليتها و زمان انجام هر يك از فعاليتهاي نيز با توجه به حجم فع. شود  برداري ختم مي شده و به اخذ پروانه بهره

از جمله اين مشكالت مي توان به مقررات اداري .شود  مشكالت احتمالي در اتمام به موقع فعاليت تخمين زده مي
  .اشاره كرد .. اندازي آزمايشي و  آالت و مشكالت راه اخذ مجوز ، مشكالت سفارش ماشين
وليه و انتخاب مشاور تا مرحله بندي طرحهاي صنعتي از مرحله تحقق فكر ا از نظر وسعت و حجم امور ، زمان

گيرد كه در طي اين مراحل اركان اجرائي متعدد اعم از هيئت مؤسس ،  برداري دائم از واحد صنعتي را فرا مي بهره
آالت ، پيمانكاران در مقاطع مختلف ، نقش خود را در پيشرفت كار ايفاء  مشاور ، مجري ، فروشنده ، ماشين

تقسيم ) فاز( مرحلهتوان مراحل اجرائي كار را به شش  متداول در صنعت معموالً ميمطابق روشهاي . خواهند نمود 
  : نمود 
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  :اول  مرحله

سنجي تا مرحله انتخاب محل ، انتخاب  ها از قبيل مطالعات فني ، اقتصادي و امكان اي از فعاليت در فاز اول پاره
مهندسي مشاور و مديريت اجرا را به انضمام تهيه و تكنولوژي ، فرآيند عمليات ، جانمائي موقت ، مجري طرح ، 

 مرحله در اين طرح اين. نويس قراردادهاي مربوطه و هدايت مذاكرات به همراه خواهد داشت  تدوين پيش
  .طلبد  را مي ماه 1محدوده زماني 

  :دوم  مرحله

مهندسي اساسي و طراحي تري برخوردار بوده و در بردارنده فعاليتهائي همچون  اين فاز از ديدگاه تخصصي
آالت و تجهيزات اصلي  آالت ، جانمائي تجهيزات اصلي ، انتخاب ماشين فرآيند ، تهيه مشخصات عمومي ماشين

   .برآورد نمود ماه 1توان  زمانبندي معقول اين فاز را مي. و جانبي و موارد مشابه خواهند بود 

  :سوم  مرحله

توان از فعاليتهائي همچون  شود كه مي عمدتاً مراحل اجرائي كار به عنوان محور اصلي پيگيري مي مرحلهدر اين 
تدارك مصالح و لوازم عمليات اجرائي ، انتخاب پيمان كار سيويل و نصب ، عمليات سيويل كارخانه و نظارت بر 

دازي آزمايشي آنها و موارد مشابه ان هاي نصب و راه العمل آن ، تجهيزات اصلي و فرعي به همراه تعيين دستور
را در بر خواهد  ماه 3هاي بعمل آمده براي طرح حاضر اين فاز فاصله زماني  بيني مطابق پيش. ديگر نام برد 

   .داشت

  :  چـهارم  مرحله

برداري ، طراحي  سازي واحد جهت نصب تجهيزات قلمداد نمود ، آموزشهاي بهره توان فاز آماده را مي مرحلهاين 
كنترل توليد ، تعميرات و نگهداري ، خريد و مديريت مواد ، . ريزي  تدوين سيستمهاي عملياتي كارخانه ، برنامه و

، العملهاي عملكرد و تجهيزات اين مرحله  هاي پرسنلي و مالي تهيه و تدوين دستور فروش و حمل ، مديريت
  .مطلوب خواهد بود  ماه يك مدت

  :پنــجم  مرحله

برداري  هاي بهره اندازي دستگاهها و خطوط توليد و آزمايش اين مرحله با نصب و نظارت برنصب تجهيزات راه
  .باشد  مي ماه يكزمان مناسب براي آن . درگير خواهد بود 
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  :شــشم  مرحله

مجموع زمان مورد نياز . ماه برآورد شده است  يكبرداري دائم خواهد بود كه حدود  مرحله بهره ,مرحلهاين 
  .شود  بيني مي پيش ماه 9اجراي طرح 
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  زمانبندي اجراي پروژه

  شرح عمليات  زمان اجرا
  سال دوم  سال اول

1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6  

  كسب مجوزهاي الزم و عقد قراردادبانكي
  

                      
  

    سازي وساختماني  عمليات محوطه
      

                
      

        تأسيسات 
  

                
  

            آالت  اندازي ماشين تامين ،حمل ،نصب و راه
    

          
    

              استخدام نيروي انساني و آموزش
  

          
  

                توليد آزمايشي 
  

        
  

                برداري تجاري   بهره
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  فصل چهارم
  بررسي مالي 
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  سرمايه در گردش -1-4

  برنامه توليد ساليانه -4- 1-1

  برنامه توليد 

  سال

  توليدات

    سال  
  اول

  سال
  دوم

سال 
  سوم

سال 
  چهارم

سال 
  پنجم

سال 
  ششم

  %95  % 95  % 100  % 85  % 75  % 70  درصد استفاده از ظرفيت 

  

  مقدار وارزش مواد اوليه مصرفي -4- 2-1

قيمتهاي مواد اوليه بر اساس استعالم از .مواد اوليه مورد نياز طرح و مقادير هريك از آنها به تفكيك محاسبه شده است
جدول زير برآورد هزينه تامين مواد اوليه اصلي واحد را  .شركتهاي معتبر داخلي و بازار عمده فروشي تعيين گرديده است

  .نشان مي دهد

  

  جدول برآورد هزينه انواع مواد اوليه مصرفي

ميليون (ارزش ساليانه   )ريال(ارزش واحد   مقدار ساليانه  مصرفي موادنام   رديف
  )ريال

  واحد  مقدار
  2415  6000000  تن  403  برگه ميوه جات  1

  21875  70000000 تن  313  بادام  2

  36400  80000000 تن  455  گردو  3

  3105  18000000 تن  173  )توت خشك(ميوه جات خشك   4

  1100  250  بسته  4400000  سلوفان با چاپ  5

  12  17000  كيلوگرم  700  چسب  6

  176  3200  عدد  55000 كارتن  
  65083 جمع
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  هزينه هاي تامين انواع انرژي -4- 3-1

انرژي مورد نياز شامل آب ، برق وسوخت مي باشند ؛ بهاي واحد هريك از انواع انرژي بر مبناي آخرين نرخ هاي  انواع
  .اعالمي از سوي وزارتخانه هاي مربوطه تعيين گرديده است

  جدول هزينه هاي  تامين انواع انرژي مورد نياز

)ريال ميليون(هزينه كل )ريال(قيمت واحد  مصرف ساليانه  واحد  شرح  رديف
  6/3  2000  1800 متر مكعب آب مصرفي  1
  72  200  360000 كيلو وات برق مصرفي  2
  2/1  8000  150 كيلو وات ديماند برق  3
  5/37  2500  15000 متر مكعب گاز مصرفي  4
  8/1  300  6000 ليتر گازوئيل مصرفي  5
  15  1000  15000 ليتر بنزين مصرفي  6

  1/131  جمع كل
  

  نيروي انسانيهزينه خدمات  -4- 4-1

كليه برآوردهاي نيروي انساني و هزينه هاي مربوط به حقوق و مزاياي ساليانه هر يك از آنها وبرآورد پاداش وعيدي و 
همچنين سهم هزينه بيمه كارفرما و ساير موارد .ماه در سال محاسبه گرديده است 14اضافه كاري احتمالي انها بر اساس 
  .  ت شده اضافه شده استمرتبط نيز به مجموع حقوق پرداخ
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 جدول برآورد هزينه حقوق و دستمزد

 نيروي انسانيرديف
  تخصص وميزان

  تحصيالت
حقوق ماهانه تعداد

)ميليون ريال(

  انهيحقوق سال

 )ميليون ريال(

 44  7 1  تجربه مديريتي مدير عامل1

 38  4 1  ليسانس مدير اداري ومالي2

 36  4 1  ليسانس مدير بازرگاني 3

 35  5/3 3  ـ مسئولين بخشها4

 65  5/2 5  ـ كارمند5

 29  3/2 2  ماهر راننده 6

 28  3/2 1  ـ  خدمات 7

 40  5/4 1  مرتبطليسانس  مدير كارخانه 8

 37  4 1  مرتبطليسانس  مدير توليد 9

 36  3 1  صنايع غذايي مهندس10

 35  7/2 1  ـ تكنسين11

 31  6/2 1  ـ سركارگر12

 60  5/2 2  ـ كارگرماهر13

 238  3/2 9  ـ كارگر ساده14

  752 جمع

  301  درصد 40

  1053  جمع كل
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  جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه در گردش -4- 5-1

  جدول جمع اقالم سرمايه در گردش

  مالحظات )ميليون ريال(ارزش كل )ماه(مدت   شرح
    0  5/0  موجودي مواد اوليه خارجي

   905  /.2  موجودي مواد اوليه،كمكي وبسته بندي
   36  5/0  تنخواه گردان

   2246  5/0مطالبات
   2184  5/0شده و در جريان ساخت ساخته موجودي كاالي

    5371  جمع
  

  اطالعات مربوط به سرمايه ثابت -2-4

صنعتي است كه ماهيتي نسبتاً ثابت و دائمي دارند و به هاي متعلق به واحد  منظور از سرمايه ثابت ، آن گروه از دارايي
هاي  به سرمايه ثابت ، دارايي. شوند  منظور استفاده در جريان عمليات جاري شركت و نه براي فروش ، نگهداري مي

  .گردد  اي يا دارايي بلند مدت نيز اطالق مي سرمايه

بنايي ، زمين ، ساختمان و  تجهيزات خط توليد ، تأسيسات زيرتوان دستگاهها و  از اجزاء تشكيل دهندة سرمايه ثابت مي
گرچه هيچ معياري . را نام برد .. برداري و  هاي قبل از بهره محوطه سازي ، وسائط نقليه ، اثاثه و لوازم اداري ، هزينه

ها بايد  دارائي براي حداقل طول عمر الزم جهت شمول يك دارايي در طبقه سرمايه ثابت وجود ندارد ، اما اين قبيل
روند ، جزء  هاي پرداخت شده براي اقالمي كه هر ساله از بين مي بيش از يك سال دوام داشته باشند ، زيرا هزينه

  .شود  هاي توليد ساليانه محسوب مي هزينه

ه قرار منظور زميني است كه براي احداث ساختمان مورد استفاد( هاي ثابت به استثناي زمين  با گذشت زمان ، سرمايه
ها ، بايد در طي عمر  بدين لحاظ بهاي تمام شده اين قبيل دارايي. دهند  دهي خود را از دست مي ، قابليت بهره) ميگيرد 

اين كاهش تدريجي بهاي تمام شده ، استهالك . مفيدشان ، به طور منظم به تدريج به حساب هزينه منظور گردد 
مستهلك شده در تاريخ خروج از خدمت ، ارزش اسقاطي خوانده  ارزش قابل بازيافت دارايي. شود  خوانده مي

مازاد بهاي تمام شده نسبت به ارزش اسقاط دارايي ثابت ، نشان دهندة مبلغي است كه بايد طي دوره عمر . شود  مي
  .مفيد دارايي به عنوان هزينه استهالك در حسابها منظور شود 
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توان از آن صرف نظر كرد  شده دارايي ، قابل توجه نباشد ، در محاسبه ميچنانچه ارزش اسقاط در مقايسه با بهاي تمام 
ترين آن ، محاسبه هزينه استهالك به روش  روشهاي مختلفي براي محاسبه هزينه استهالك وجود دارد كه متداول. 

ه ارزش اسقاط ، شود مازاد بهاي تمام شده دارائي نسبت ب در اين روش كه در اين طرح از آن استفاده مي. خطي است 
شود  هاي استهالك منظور مي شود و هر ساله اين مقدار به حساب هزينه به طور مساوي در طول دوره عمر آن تقسيم مي

ها  هاي مالي كه مشتمل بر برآورد هزينه دهي و شاخصهاي اقتصادي طرح الزم است بررسي به منظور تعيين ميزان سود. 
و تنظيم ) هاي مواد اوليه ، تعمييرات و نگهداري ، باالسري كارخانه ، استهالك  اي ، هزينه هاي سرمايه كل هزينه( 

بايست جداول سود وزيان ، گردش  به منظور تعيين وضعيت مالي نيز مي. باشد ، صورت گيرد  جداول مالي مي
د همزمان و هماهنگ اين جداول باي. بيني و تنظيم گردد  پيش) سال  5(نقدي و ترازنامه طرح براي دوره معين  وجوه

  .تكميل گردند زيرا در آنها ارقام مشتركي وجود دارند كه نياز به همترازي خواهند داشت 

  ـ هزينه ماشين آالت و تجهيزات و نصب آنها 4ـ1-2

معتبـر ،   سـازندگان هاي به عمل آمده از  بر اساس استعالم(آالت و تجهيزات به كار رفته در خط توليد  هزينه ماشين
هـايي نيـز جهـت نصـب و      گرديده است كه عالوه بر نرخهاي ارائه شده از سوي ايـن فروشـندگان ، هزينـه    برآورد

كشـي ،   حمـل و نقـل ، لولـه   . انـدازي   صرف خواهـد شـد كـه شـامل مـواردي همچـون نصـب و راه       .. اندازي و  راه
  .باشند ه ميكاري ، فونداسيون ، ابزار دقيق ، ساختار فلزي ، رنگ كاري و غير كشي ، عايق برق

آالت و تجهيـزات خـط توليـد ، هزينـه      بر اساس مباني فوق و استعالم به عمل آمده در خصوص هريـك از ماشـين  
  .تأمين آنها در جدول آمده است 
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  جدول هزينه هاي تامين ماشين آالت و تجهيزات

هزينه   تعداد  شرح  رديف
ميليون (واحد

  )ريال

  )ميليون ريال(هزينه كل

   : بسته بندي برگه ميوهخط   1
   35 105 دستگاه3 مخزن و باال بر  2
   60 60 دستگاه 1 بوجاري  3
   10 10 دستگاه1 ميز  بازرسي  4
   12 12 دستگاه1 ه دستچينلنقا  5
   14 14 دستگاه1 باالبر  6

   400 400 دستگاه1 بسته بندي  
   15 15 دستگاه1 تاريخ زن  
   40 40 دستگاهZ 1باالبر   
   :خط بسته بندي گردو و بادام   
    35 105  دستگاه3 مخزن و باال بر  
  دستگاه جداكننده پوسته    1  80 80   

   40 40 1  دستگاه ه دستچينلنقا  
دستگاه 1 تاريخ زن    15 15    
دستگاه Z 1باالبر    40 40    
دستگاه 1 سيستم تزريق گاز ازت    15 15    

   951 جمع
  

  تاسيسات عمومي هزينه تجهيزات و-2-2-4

هر واحد توليدي عالوه بر دستگاههاي اصلي توليد ، جهت تكميل يا بهبود كارآيي ، نياز به يك سري تجهيزات و 
انتخـاب ايـن مـوارد بايـد بـا توجـه بـه        . دارد ... تأسيسات جانبي نظير آزمايشگاه ، تأسيسات آب ، برق ، سوخت و 

تأسيسـات و تجهيـزات    هزينه هـاي .يتهاي زيست محيطي انجام گيرد اي ، ويژگيهاي فرآيند و محدود شرايط منطقه
  .گردد اساس موارد فوق ، تشريح مي مورد نياز اين طرح بر
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  جدول هزينه تاسيسات و تجهيزات عمومي

  )ميليون ريال(هزينه   واحد  مقدار ساليانه  شرح
 108  كيلووات  150 انشعاب برق

 25  سري  1 تجهيزات كامل پست برق

 15  سري  1 كشي و خط انتقالكابل 

 6  سري  1 ارتباطات
 50   متر مكعب در ساعت 500 گازرساني

 18   متر مكعب درساعت 50 آب رساني

 25   شوفاژوموتور خانه سرمايش وگرمايش

 3   كپسول  اطفاء حريق
  250  جمع

  

  سازي هزينه زمين ، ساختمان و محوطه -4- 3-2

كشي و پاركينگ ، فضاي سبز ،  خاكبرداري و تسطيح ، خيابان(سازي  هاي محوطه هزينههزينه خريد زمين و 
سالن توليد ، انبارها ، ( سازي  هاي ساختمان و نيز هزينه) كشي و چراغهاي پايه بلند براي روشنايي محوطه  ديوار
اساس قيمتهاي اخذ شده براي  تماماً بر) گاه ، تأسيسات و آزمايشگاه ، ساختمانهاي اداري و ساير موارد  تعمير

مقادير مورد نياز هر يك از موارد فوق در در ذيل محاسبه و در . گردد  شرايط محل احداث واحد محاسبه مي
  .جدول مربوطه درج گرديده است 

  

  آورد هزينه تهيه زمين جدول  بر

 )ميليون ريال(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  )متر مربع(مساحت زمين  رديف

1 6000 100000 600 

 

  

  

  

  

  



۶۵ 
 

  جدول هزينه هاي محوطه سازي

  رديف
 واحد مقدار مشخصات شرح

هزينه واحد 
  )ريال(

ميليون (هزينه كل
  )ريال

 1500   عمليات خاكي وتسطيح 1
متر 
 مكعب

20000 30 

 400 500000 متر  800  حصاركشي پيرامون زمين 2
 15 50000 متر 300   جدول گذاري 3
 120 100000 متر مربع 1200 درصد زمين20 آسفالتخيابان كشي و  4
 0 800000 متر مربع     پاركينگ  5
 40 50000 مترمربع 800 درصد زمين15 فضاي سبز 6
 8 5000000 عدد 15   روشنايي محوطه 7
 0 -  -  2   درب ورودي 8

 613 جمع

  

  هزينه هاي ساختمان سازي

)ميليون ريال(هزينه كل)ريال(واحدهزينه   واحد  مقدارمشخصات  شرح  رديف
 1920  2400000 مترمربع 800   سالن توليد 1
 700 2000000 مترمربع 350   انبار  مواد اوليه 2
 600 2400000 مترمربع 250   انبار محصول 3
 100 2000000 مترمربع 50   انبار بسته بندي 4
 60 2500000 مترمربع 24   آزمايشگاه 5
 150 2500000 مترمربع 60   اداري و مديريت 6
 160 2000000 مترمربع 80   كارگري و بهداشتي 7
 100 2000000 مترمربع 50   سرايداري و نگهباني 8

  3790  جمع
  

  
 ريال ميليون به مبالغ خالصه هزينه محوطه سازي و ساختمان 

 جمع مورد نياز انجام شده شرح رديف

 613 613 0 محوطه سازي 1

 3790 3790 0 سازي ساختمان 2

4403 4403 0 جـمـع

  



۶۶ 
 

  

  برآورد وسائل حمل و نقل مورد نياز -4-2-4

برآورد هزينه "مشروح وسائل حمل و نقل انتخاب شده به همراه تعداد و هزينه واحد هر يك در جدول زير با عنوان 
  . آورده شد است "وسايل حمل و نقل 

 

 نقلجدول برآورد هزينه وسايل حمل و 

 تعداد شرح رديف
هزينه واحد        

 )ميليون ريال(
هزينه كل          

 )ميليون ريال(

 1 120 120 نيسان 1

 80 1 80 ليفتراك  2

 200 جمع كل  

  

  

  هزينه لوازم و اثاثيه اداري-5-2-4

  .ميليون ريال بابت تهيه اثاثيه و لوازم اداري در نظر گرفته مي شود 65با توجه به حجم امور اداري اين واحد توليدي ، 

  :برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري -6-2-4

هزينه هاي اين بخش شامل هزينه تاسيس شركت، هزينه مطالعات اوليه وخدمات مهندسي، هزينه ثبت شركت و اخذ 
  .برداري پرسنل هزينه هاي آموزش پرسنل و توليد آزمايشي ميشودمجوزهاي مربوطه، هزينه هاي پرسنلي قبل از بهره 

آورده  "برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري"با عنوان  زيرموارد فوق الذكر به همراه هزينه هاي مربوطه در جدول 
  . شده است

  

  

  

  



۶٧ 
 

  جدول هزينه هاي قبل از بهره برداري

     )ريالميليون (هزينه كل  مورد نياز هزينه شرح رديف

 8080 هزينه حقوق ودستمزد پرسنل در دوره اجرا 1
 3030 هزينه مسافرت ماموريت و آموزش 2

 4040 وكمكهاي فني طراحي,مشاوره,هزينه مطالعات  3

 5050  )اقرارداده ثبت,اخذمجوزها,شركت يستأس(ها سايرهزينه  4

 200 جمع كل 

  40  هاي قبل از بهره برداري استهالك هزينه

  

  جمع بندي اجزاء وبرآورد سرمايه ثابت -7-2-4

اين رقم كل سرمايه گذاري ثابت مورد نياز جهت ايجاد . جمع بندي اجزاء سرمايه ثابت در جدول زير ارائه شده است
  .طرح را تعيين مي كند

  

  جمع اجزاء سرمايه ثابت

  مالحظات  )ميليون ريال(هزينه كل  شرحرديف
   600 زمين  1
   4403 ساختمان و محوطه سازي  2
   21 تأسيسات  3
   951 ماشين آالت داخلي  4
    200 وسائط نقليه  5
   32 اثاثيه و ملزومات  6
   110 و پيش بيني نشده متفرقه   7
   200 برداري از بهره  قبل    

    6519  جمع
  

  

  

  



۶٨ 
 

  كل سرمايه گذاري -3-4

مقادير سرمايه گذاري ثابت و در گردش محاسبه شده ، كل سرمايه گذاري اين طرح مطابق جدول زير با توجه به 
  .برآورد مي شود

  جدول برآورد كل سرمايه گذاري مورد نياز
  مالحظات )ميليون ريال(هزينه كل   شرحرديف

    6519  سرمايه ثابت  1
    5371  سرمايه در گردش  2

    11890  جمع كل سرمايه گذاري
  

  هزينه هاي توليد -4-4

براي توليد هر محصول عالوه بر سرمايه گذاري مورد نياز جهت ايجاد و راه اندازي واحد،هزينه هايي نيز بايد بصورت 
اين هزينه ها شامل اقالمي مانند حقوق كاركنان ، تامين انرژي و .ساليانه و در طول دوره فعاليت واحد منظور كرد

  .در اين بخش هزينه هاي ثابت و متغير برآورد مي شود .مي باشند.....

  هزينه هاي ثابت -4- 1-4

تعطيلي (هرچند با به صفر رسيدن ميزان توليد .هزينه هاي ثابت ، مخارجي هستند كه با تغيير سطح توليد تغيير نمي كنند
ليلهاي مالي با توجه به كوتاه مدت بودن وقفه ولي در تجزيه و تح بعضي اقالم هزينه ثابت حذف مي شوند) كارخانه 

از بارزترين مثالهاي چنين هزينه هايي ، هزينه بيمه كارخانه .فوق ، مي توان فرض كرد كه چنين هزينه هايي وجود دارند
ثابت نيستند ولي تا حدودي ماهيت ثابت  "برخي اقالم هزينه اي نيز كامال. و هزينه تسهيالت دريافتي مي باشند 

همچنين با تغييرات .به عنوان مثال هزينه حقوق كاركنان دفتر مركزي و اداري واحد بستگي به ميزان توليد ندارد.رنددا
  . جزيي در مقدار توليد ، هزينه حقوق پرسنل توليدي نيز ثابت است

  هزينه هاي متغير -4- 2-4

هزينه هاي متغير اقالمي از هزينه هستند كه با تغيير سطح توليد تغيير مي كنند ، به عنوان مثال هر چه مقدار توليد بيشتر 
در اين بخش نيز برخي اقالم نسبت به ظرفيت توليد تغيير مي كنند ، ولي بستگي .شود،مواد اوليه بيشتري مورد نياز است

ثال با افزايش يا كاهش توليد در حد كم ،هزينه حقوق كاركنان تغيير نمي كند به عنوان م. درصد نمي باشد 100آنها 
د و يا اگر توليد از حدي يابولي در صورتي كه افزايش توليد ممنجر به اضافه كاري شود ، هزينه حقوق افزايش مي 

  .كمتر شود ، به كاهش پرسنل منجر مي شود و حقوق نيز كاهش مي يابد



۶٩ 
 

  

  و متغير اي ثابتبرآورد هزينه هجدول 

 جمع  شرح
 هزينه متغير هزينه ثابت

 مبلغ  درصد مبلغ درصد

 0 0 1112 مواد خارجي 
100 1112 

 0 0 63971 مواد داخلي 
100 63971 

 267 40 400 60 667 دستمزد توليدي 

 92 70 39 30 131 سوخت 

 102 80 25 20 127 تعميرونگهدارى 

 1311 2 9 2 1320 متفرقه 

 0 0 343 100 343 استهالك 

 0 0 385 100 385 حقوق كادر اداري 

 0 100 0 0 0 هزينه توزيع و فروش 

 0 0 0 100 0 هزينه دفتر مركزي 

 0 0 6 100 6 بيمه 

 0 0 0 100 0 )بعد از بهره برداري(هزينه اجاره زمين 

 0 0 40 100 40 بهره بردارى هزينه هاي قبل از

 0 0 0 100 0 سود تسهيالت بانكي 

 66855 ــ 1247 ــ68102 جمع  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧٠ 
 

  قيمت تمام شده محصول -5-4

  .با محاسبه هزينه هاي ثابت و متغير طرح ،كل هزينه هاي طرح مطابق جدول زير جمع بندي مي گردد

  

  جدول برآورد كل هزينه هاي ساليانه

  )ميليون ريال(هزينه هاي ساليانه   شرحرديف
  1247  هزينه ثابت  1
  66855  هزينه متغير  2

  68102  جمع كل هزينه هاي ساليانه
  

  :با توجه به ظرفيت اسمي واحد ، قيمت تمام شده محصوالت برابر است با

  جمع هزينه هاي توليد ساليانه÷  ظرفيت توليد ساليانه=    Kg   ÷68102000000 1100000 =   61910 )كيلوگرم(ريال  

  درصد توليد در نقطه سربسر) = هزينه ثابت( ÷ )   فروش كل   - هزينه متغير(× 100=   4/38درصد  


