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  طرح سردخانه دو منظوره 

  
  فهرست مطالب 

  خالصه گزارش :     فصل اول       

  طرح و سابقه معرفی :     فصل دوم       

  مطالعه بازار :     فصل سوم      

  مواد اولیه و تاسیسات :     فصل چهارم   

  مکان یابی و بررسی جنبه هاي زیست محیطی :     فصل پنجم     

  منابع نیروي انسانی:     فصل ششم     

  فنی و مهندسی:     فصل هفتم      

  ندي برنامه اجرائی  و بودجه ب:     فصل هشتم    

  برآورد ها و تجزیه و تحلیل مالی:     م    نهفصل 
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  فصل اول
خالصه 
  گزارش
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 خالصه مشخصات طرح

 سردخانه نام 

 استفاده صنایع تبدیلی، کشاورزي، بازرگانی ویژگی محصول یا طرح

 0002, )تن(ظرفیت پیشنهادي طرح 

 موارد کاربرد
  جهت نگهداري محصوالت در دماي

 صفر زیر صفر و باالي 

 )مقدار داخلی یا خارجی(مواد اولیه مصرفی عمده 
 

، )قرارداد با سازمان بازرگانی استان(خرید مرغ 
خرید گوشت ، خرید سوسیس و کالباس

 خرید میوه و تره بار، برزیلی
 - 2744703 1393مازاد محصول تا سال / کمبود 

 36 )نفر(اشتغالزایی 

 m2( 31,000(زمین مورد نیاز                   

 زیر بنا

 m2( 4380(تولیدي        

 m2( 1670(اداري           

 m2( 500(انبار              

 میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی

 m3( 122,000(آب               

 kw( 1920,000(برق                

 m3( 20,000(گاز               

 سرمایه گذاري ثابت

 - )یورو(   ارزي        
  263,610,077 )ریال هزار(ریالی 

  263,610,077 )ریال هزار(مجموع 

   305,344,503 )ریال هزار( سرمایه در گردش
میزان واردات محصول مشابه در سه سال 

 گذشته
 - واحد

 -  )ریال هزار(ارزش 

 پیش بینی میزان صادرات محصول ساالنه
 -  واحد

 - )ریال هزار(ارزش 

%14.9  طه سر به سر تقریبینق  
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  
  

  سردخانه دو منظوره عنوان طرح

 84146000 شماره تعرفه گمرکی

)هزار ریال(سرمایه گذاري کل   511,387,906 

)هزار ریال(سرمایه ثابت   263,610,077 

)هزار ریال(سرمایه در گردش   305,344,503 

)هزار ریال(سرمایه گذاري کل   511,387,906 

)هزار ریال(مایه گذار آورده سر  239,387,905 

)هزار ریال(تسهیالت   272,000,000 

)هزار ریال(سرمایه ثابت   263,610,077 

)هزار ریال(آورده سرمایه گذار   233,610,077 

)هزار ریال(تسهیالت   30,000,000 

)هزار ریال(سرمایه در گردش   305,344,503 

)هزار ریال(آورده سرمایه گذار   5,777,828 

)هزار ریال(تسهیالت   242,000,000 

 %14.9 نقطه سربسري

 سه سال پنج ماه دوره بازگشت سرمایه
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  :پیشگفتار
در کشور ما و سایر کشورهاي در حال توسعه و نیز کشـورهاي جهـان سـوم، در حـالتی کـه کمبـود       

جهی از محصـوالت  عرضۀ کل در مقابل تقاضاي کل کامالً محسوس اسـت، بـا ایـن وجـود، بخـش قابـل تـو       

هاي مربوط ایـن مقـدار    خانه ها و وزارت سازمان. رود کشاورزي و فرآیند شده بر اثر مراقبت ناکافی اطز بین می

در . شـود  کنند که بدین ترتیب شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر مـی  درصد از کل برآورد می 50تا  25را بین 

ها نه تنها با جلـوگیري کـردن از ضـایعات غـذا      و سردخانه صورت استفاده از امکانات مناسب و بجا مثل انبار

شود بلکه قیمت مواد اولیه و فرآیند شده هـم تـا    نیاز به کشت و داشت و برداشت محصول بیشتر برطرف می

  .اي کاهش خواهد یافت اندازة قابل مالحظه
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  طرح سردخانه دو منظوره 

 

 مقدمه  -1

فـزوده و اشـتغال، داراي اهمیـت چنـدان     فعالیت انبارداري و سردخانه، هرچند به لحاظ ایجاد ارزش ا

به طوري که امکانات این فعالیـت را  . باشد زیادي در اقتصاد کشورمان نیست، لیکن وجود آن از ضروریات می

توان از جمله امکانات زیربنایی کشور در نظر گرفت گسـترش کارخانجـات و تولیـد مـواد غـذایی خـام و        می

مصرف و تولید داخلی کاالها، نداشتن انطباق زمان و ورود کاالهـاي   فرآوري شده، عدم تطابق زمانی و مکانی

، تأمین ذخیره نیازهاي استراتژیک کشور، لزوم نگهـداري بخشـی   )گندم، روغن(ها  وارداتی و زمان مصرف آن

هاي نظـام مبـادالت داخلـی و     از مواد و کاالهاي مورد نیاز براي فرآیند خط تولید واحدهاي اقتصادي، ویژگی

از جمله عواملی هستند که لزوم فعالیت انبـارداري و سـردخانه و اهمیـت نسـبی آن را در نظـام      ... جی و خار

  .دهد عملکرد اقتصاد کشور نشان می
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 فصل دوم
 معرفی طرح 

 وسابقه
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  

  
  مشخصات کلی طرح -2-1جدول 

  

  توضیحات  عنوان

  سردخانه دو منظوره   طرحنام 

  تن در سال 2000  )در سال  تن( ساالنه  ظرقیت

  10  )سال (  شرکت خدماتمدت زمان 

  ریال هزار  واحد پول داخلی

  دالر  واحد پول ارزي

  ریال 13600 دالرهر   نرخ تسعیر ارز

  درصد معافیت مالیاتی 80سال اول  4  مالیات

  %15  تورم
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  انبار و سردخانه
اي نگهـداري مـواد اولیـۀ کاالهـاي نـیم      در صـنعت بـر  . انبار، محلی براي نگهداري کاالها و مواد است

آالت و اجنـاس اسـقاط و در تجـارت     ها و ماشین ساخته، محصوالت یک واحد تولیدي، قطعات یدکی دستگاه

  .شود به منظور نگهداري اقالم و کاالهاي خریداري شده براي توزیع و فروش، از انبار استفاده می

ر تمام مدت سال به طور تازه در اختیار داشت و یا در توان د نظر به این که اکثر مواد غذایی را نمی

توان نوع خاصی از ماده غذایی را تولید کرد و یا تولید ما  اي بنا به شرایط اقلیمی و جغرافیایی نمی منطقه

بیشتر از مصرف در آن فصل است، انسان ناگزیر است مواد غذایی را به نحوي نگهداري نماید، تا در این 

ر زمان الزم آن را براي مصرف به کار ببرد بنابراین، الزم است ماده غذایی مذکور را از حمله صورت بتواند د

براي نگهداري این گونه مواد غذایی، . و حشرات و موجودات ذربینی در امان نگه دارد) مثل موش(حیوانات 

  .شود چه به صورت خام و چه به شکل فرایند شده، از انبار و سردخانه استفاده می

دهـد کـه    هاي مربوط، نشان مـی  هاي به عمل آمده و آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت خانه بررسی

درصد از کل ماده غذایی در کشور ما به علت نبود امکانات مناسب نگهـداري و فرآینـد الزم از    30-50حدود 

ضـایعات مـواد غـذایی     هاي مناسـب، از جملـه اسـتفاده از انبـار و سـردخانه از      چنانچه با روش. روند بین می

که زمین زیادتري زیر کشت بـرود   تري از جامعه را غذا داد بدون آن توان افراد بیش جلوگیري به عمل آید می

  .و از طرف دیگر قیمت تمام شده مواد غذایی تا اندازه زیادي کاهش خواهد یافت

و به بهترین وجـه ممکـن    ها محصوالت کشاورزي را با نازلترین قیمت مردم عالقه دارند در تمام فصل

چون استفاده از سرما باعـث حفـظ دو   . از نظر خواص ظاهري یا حفظ ارزش غذایی در دسترس داشته باشند

سـرما را  . در نتیجه، جلب رضایت خریدار باعث باال رفتن سطح مصـرف خواهـد شـد   . گردد خاصیت فوق می
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  طرح سردخانه دو منظوره 

محصول را به نحو احسـن نگهـداري نمـود و در    توان در تمام دورة تولید محصول مورداستفاده قرار داد و  می

  .زمان دلخواه به بازار عرضه کرد

بندي نمـود، مـواد غـذایی بـاالي صـفر درجـه و        توان به دو دسته اصلی تقسیم انبار مواد غذایی را می

در انبارهاي با درجه حرارت زیرصـفر درجـه کاالهـاي انجمـادي فاسدشـدنی از      . پایین صفر درجه سانتیگراد

درجه سـانتیگراد زیرصـفر    32کنند که درجه حرارت مذکور گاهی تا  را نگهداري می... گوشت، کره و جمله 

مواد غذایی فاسدشـدنی کـه الزم اسـت در    . توان به دو دسته تقسیم نمود انبارهاي باالي صفر را می. رسد می

میـوه و سـبزي و دیگـر     مـرغ، انـواع   درجه سانتیگراد بوده مثل تخم 5اي بین صفر و  درجه حرارت سردخانه

  .درجه سانتیگراد براي نگهداري انواع حبوبات و غالت 25درجه حرارت معمولی حدود 

نکتۀ قابل توجه در انبار و سردخانه و باال و پـایین نـرفتن درجـه حـرارت آن و عـدم تـأثیر حـرارت و        

د از انـدازه معینـی کـه    باشد به صورتی که درجه حـرارت نبایـ   رطوبت بیرون در درجه حرارت داخل انبار می

  .تغییر پیدا کند 1تنظیم شده است با تناوب 

ست که در اکثـر   هاي نگهداري ترین روش نگهداري مواد غذایی به طریق سنتی در شکل خود از قدیم

  .ارداکنون هم در بعضی نقاط دور افتاده و روستاهاي ایران رواج د نقاط جهان رایج بوده است و هم

هـاي بسـیار ارزان و    هاي نگهداري مـواد غـایی بـه طریـق سـنتی، روش      ست که روش این نکته گفتنی

  .آالت هستند تقریباً بدون خرج و تجهیزات و ماشین
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  ها ها و سبزي سرعت تنفس و فسادپذیري میوه 2-1جدول 

  )mnCO./kg/hrگرم گاز کربنیک در کیوگرم در ساعت  میلی(سرعت تنفس 

  )هفته(زمان نگهداري   گراد درجه سانتی 25  گراد درجه سانتی 5  محصول
  گراد در درجه سانتی

  1  475  50  نخودفرنگی
  2-3  260  45  مارچوبه
  16-20  17  6  شلغم
  12-32  30  3  سیب

  

ها سـریع   محصوالتی که سرعت باالیی در از دست دادن گاز کربنیک دارند و با مصرف اکسیژن در آن

عالوه بر ایـن  . ها در شرایط معین اندك است ها هستند و زمان نگهداري آن سایر فرآوردهاست فسادپذیرتر از 

توان با استفاده از درجه حرارت پایین و یا جو اصـالح شـده افـزایش داد     قابلیت نگهداري یک محصول را می

 معیـار کمـی اسـت کـه تغییـرات      RQنسـبت تنفسـی یـا    . گردد که در این حالت سرعت تنفس کنترل می

  .دهد هاي اکسید کنندگی غیرتنفسی را در بافت گیاهی نشان می هاي متابولیکی یا فعال شدن سیستم راه

RQ  :  نسبت حجمی میزان گاز کربنیک تولید شده یک محصول را به مقدار اکسیژن جذب شـده در

هـا اتفـاق    ها که در جریان تنفس آن در مرحله بحرانی تنفس رسیدن میوه. می نامند» RQ«یک زمان معین 

  .یابد افزایش می RQافتد میزان  می

هاي تنفسی محصوالت مختلف خیلی با هم فـرق دارنـد ولـی علـت آن هنـوز مشـخص        اگرچه سرعت

هاي بیوشیمیایی باشد کـه در اثـر صـدمه دیـدن بافـت       تنفس ممکن است به علت انجام واکنش. نشده است

در برخـی از محصـوالت، ماننـد    . اتفـاق بیفتـد   محصول، برداشـت فـرآورده و شـرایط و تاریخچـه هـر انـدام      
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نخودفرنگی و ذرت شیرین، سوخت مواد قندي بسیار مهم است چون در عـرض چنـد سـاعت اولیـه پـس از      

  .دهند برداشت، مقدار قابل توجهی از قند خود را از دست می

بن و آب اکسـید کـر   ها بـه دي  در گیاهان، اصوالً تنفس اکسید شدن قندهاي شش کربنی و تبدیل آن

اي کـه   معادله شیمیایی سـاده . شود گیرد که در این واکنش انرژس هم تولید می ها صورت می به وسیلۀ آنزیم

  :شود پیوندد به این صورت خالصه می در اثر تنفس به وقوع می

OHCOOOHC+ انرژي                                  2226126 666   

اکسـیژن مصـرف   ) مولکـول گـرم   6(گـرم   192گلـوکز،  ) گرمیک مولکول (گرم  180به ازاي مصرف 

کیلـو کـالري    673آب و ) مولکول گـرم  6(گرم  108اکسیدکربن و  دي) مولکول گرم 6(گرم  264شود و  می

  .گردد انرژي تولید می

اکسـیدکربن،   شود معموالً کم و بـه ازاي هـر یـک گـرم دي     اي که در اثر تنفس مصرف می مقدار ماده

ها در دماي معمـولی بـه ازاي هـر یـک کیلـوگرم       ها و میوه که، اکثر سبزي گرم است نظر به اینتر از یک  کم

اي کـه در واکـنش قـرار     کننـد، مقـدار مـاده    اکسید کربن در ساعت تولید نمی گرم دي 1/0محصول بیش از 

هـا بـا یکـدیگر     ها و میوه البته شدت تنفس در انواع سبزي. درصد در ساعت خواهد بود 01/0گیرد تقریباً  می

هـا را   تـوان آن  ها، پیازها کند است و بنابراین در شرایط مساوي می ها، غده ها، ریشه متفاوت است مثالً در دانه

  .بیشتر نگهداري نمود

شـود کـه نکتـۀ بسـیار مهمـی مـورد        حرارت تولید شده بر اثر تنفس، باعث باال رفتن دماي انبـار مـی  

در این مورد باید اقدامات الزم را بـراي پـایین آوردن   . باشد میوه می نگهداري مواد غذایی، بخصوص سبزي و

  .دما انجام داد و آن را تحت کنترل کامل درآورد
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اي از  هاي گوشتی و آبـدار پـس از برداشـت و در مرحلـه     در بسیاري از میوه :تغییرات شدت تنفس

غییر رنـگ، طعـم و بـو و بافـت محصـول      یابد که این پدیده کم و بیش با ت نگهداري، تنفس بافت افزایش می

» هاي کالیماکتریـک  میوه«هایی که داراي چنین افزایش تنفسی در حین نگهداري هستند  همراه است، میوه

شروع نقطه بحرانی این افزایش تنفس همیشه مورد توجه بوده اسـت چـرا کـه    ) جدول زیر(شوند  نامیده می

هـاي مختلـف    انـدازة افـزایش شـدت تـنفس در میـوه     . ست این مرحله نشان دهندة شروع فساد بافت گیاهی

ها هیچ گونه تغییري در شدت تـنفس خودشـان پـس از     ها و حتی تمام سبزي متفاوت است و برخی از میوه

هرچنـد برخـی از   . نامند می» غیر کالیماکتریک«ها را  ها و میوه دهند، گروه اخیر از سبزي برداشت نشان نمی

  .تنفسی را با تأخیر، از خود نشان دهندها ممکن است بحران  میوه
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  هاي خوراکی بر حسب تغییرات شدت تنفسی بندي میوه طبقه -2-2جدول 

  غیرکالیماکتریک  کالیماکتریک
  اسم معمولی  اسم معمولی

  اخته زغال  سیب
  کاکائو  زردآلو
  گیالس  آووکادو

  خیار  موز
  انجیر  بابابا
  انگور  هلو

  گریب فروت  گالبی
  خربزه  گوجه

  زیتون  فرنگی  گوجه
  پرتقال  هندوانه

  آناناس  -
  فرنگی توت  -

  

ابولیکی در گـروه میـوه و سـبزي مـذکور وجـود نـدارد، هرچنـد        تـ هـاي م  تفاوت مشخصی در فعالیت

هـا دو   اگرچـه در اکثـر وارینـه   . رسـند  هاي غیر کالیماکتریک پس از برداشت، به طور خیلی آهسته مـی  میوه

  .افتد، ولی رابطۀ بین این دو همیشه برقرار نیست حرانی تنفس و رسیدن میوه با هم اتفاق میپدیدة نقطۀ ب

کنند و با شـروع اولـین    ها، ریشه و برگ برداشت شده معموالً با شدت تاینی تنفس می هاي ساقه بافت

حـرارت، مـواد   صدمات مکانیکی با تغییرات شدید درجـه  . یابد عالیم فساد، میزان تنفس به تدریج کاهش می
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شیمیایی و عوامل پیولوژیک باعث فعالیت شدید تنفسـی شـده، رونـد شـدت تـنفس را در محصـوالت غیـر        

  .دهند کالیماکتریک تغییر می

در . فرآیند تنفس در گیاهان، به طور قابـل تـوجهی بـه درجـه حـرارت بسـتگی دارد      : کنترل تنفس

رارت افـزایش یابـد شـدت تـنفس نیـز اضـافه       هاي زنده گیاه، هرقـدر درجـه حـ    محدودة درجه حرارت بافت

هاي کالیماکتریـک باعـث بـه تـأخیر انـداختن شـروع افـزایش تـنفس و          کاهش درجه حرارت میوه. شود می

  .شود همچنین میزان آن می

درصد و یا افزایش میزان گـاز کربنیـک بـه     21به طور کلی، کاهش میزلن اکسیژن محیط به کمتر از 

تواننـد   هاي زراعی مـی  برخی از فرآورده. گردد ها می ها و سبزي سرعت تنفس میوه ، باعث کاهش% 3باالتر از 

 50چنـین، افـزایش فشـار گـار کربنیـک را تـا بـیش از         درصد و هم 1کاهش شدید اکسیژن و حتی کمتر از 

هـا مـؤثر هسـتند و باعـث      هـا و سـبزي   مواد شیمیایی مختلف نیز در کنترل تنفس میوه. درصد تحمل کنند

هـاي گیـاهی بـراي     تهویه و تصـفیه هـواي انبـار نگهـداري فـرآورده     . شوند فعل و انفعاالت فسادزا میکاهش 

  .کاهش غلظت اتیلن در هواي انبار، اثر بسیار خوبی در کاهش میزان تنفس یافت خواهد داشت

براي ساخت یک سردخانه یا انبار همانند ساخت یک کارخانۀ مواد غـذایی،  : فضاي الزم و ساختمان

بـا توجـه بـه    . در نظـر گرفـت  ... اي را براي خود انبار، قسمت اداري، پارکینگ و  بینی شده اید فضاهاي پیشب

ها در حـداقل زمـان    اهمیت موضوع زمان، ظرفیت تحویل و بارگیري باید به نحوي طراحی گردد که کامیون

فـاع سـقف انبـار، مسـیرهاي     ها تعیین کننـدة ارت  ممکن عمل تخلیه و بارگیري را انجام دهند که این شاخص

سکوهاي بـارگیري بـراي   . خواهند بود... ها و ابعاد و محل قرار گرفتن درهاي ورود و خروج و  حرکت کامیون

عالوه بـر  . متر باشد 7عرض این سکوها معموالً نباید کمتر از . حرکت باالبرها، باید به اندازة کافی پهن باشند
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هـاي   ها، خطـوط کابـل   هاي انتقال آن هاي سرمازا و لوله ه مهمتر، سیستمها و از هم این کنارها، درها و ستون

  .باید به نحوي حفاظت شوند تا احیاناً در صورت برخورد با باالبرها، خطري بروز نکند... ها و  برق، چراغ

ه هاي الزم از نظر تأمین فضاي الزم، باید امکانات توسعه و پیشـرفت در آینـد   بینی معموالً با تمام پیش

 10تـا   6بر این اساس معموالً مساحت زمین مورد نظر بـراي احـداث یـک سـردخانه     . را هم مدنظر قرار داد

  .برابر زیر بناي ساختمان آن خواهد بود

هـا، محـل قرارگیـري     هاي سرد، عالوه بر رعایت مشخصات فنی مربـوط بـه انـدازة آن    در طراحی اتاق

ــابش مســتقی  آن ــین مــی) ســایه(م آفتــاب هــا را معمــوالً در جهــت مخــالف ت اصــول عمــومی . نماینــد تعی

. گیرد، یک طبقـه اسـت   ها به رغم، سطح نسبتاً زیادي که مورد استفاده قرار می سازي در سردخانه ساختمان

شود، از میزان نفـوذ گرمـا کاسـته خواهـد شـد، یـک        برهمین اساس با وجود این که زمین زیادي اشغال می

  :توان به موارد زیر اشاره کرد دي دارد که از جمله میطبقه بودن سردخانه مزایاي زیا

  تر بودن ساختمان روشن -

  ها ها و دهانه هاي آن بلند انتخاب نمودن ستون -

  هاي نرم و ضعیف امکان ساختمان ستزي بر روي خاك -

  )باالبرها(ها  تر وسایل مکانیکی و حمل بار و محصوالت به وسیلۀ آن حمل و نقل آسان -

تـر داخلـی، و    ها، همواره براي افزایش ظرفیت و شرایط یکنواخت ه یک طبقه بودن سردخانهبا توجه ب

  .شود هاي بلند استفاده می از سقف... نیز سهولت رفت و آمد، روشنایی و 

در عمـل، ایجـاد   . هاي کوچک و متعدد، مزیت خاصی براي یک سـردخانه نیسـت   معموالً داشتن اتاق

آل در فضـایی کوچـک خواهـد بـود      فضاي بزرگ، بهتر از ایجاد شرایط ایده شرایط متعادل و مطلوب در یک

هاي بـا اهمیتـی بـه وجـود نخواهـد       عالوه بر این که تغییرات جزیی در شرایط عمومی فضاهاي بزرگ تفاوت
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هاي بزرگ اسـت کـه ایـن خـود اولـین قـدم در جهـت         یک طرح مناسب سردخانه، معموالً داراي اتاق. آورد

رود، زیـرا بسـیاري از درهـا و دیوارهـاي اضـافی حـذف        هاي ساختمانی بـه شـمار مـی    هزینهجویی در  صرفه

هـاي جـاري    تر خواهند شد و در نتیجه، هزینه ها ساده هاي سرد کننده و کنترل آن شوند؛ لوازم و دستگاه می

کـرده، زمینـۀ   ت  هاي بزرگ، کنترل دما و رطوبت نسبی را آسـان  داشتن اتاق. یابد گذاري کاهش می و سرمایه

  .استفادة بیشتر از فضاي نگهداري را فراهم خواهد کرد

اي سـاخته   ها معموالً از اسکلت آهنی یا بتون مسلح یا کف بتون آرمـه  سردخانه: ساختمان سردخانه

جـا کـردن    هاي متحرك چرخدار یا باالبرها براي جابـه  اند و امکان حرکت جرثقیل عموماً یک طبقه. شوند می

  .ها به راحتی وجود دارد محصول در آن

یکـی از مسـایل مهـم    . بنـدي شـده باشـند    دیوارها، کف و سقف سردخانه باید به طور مناسـب عـایق  

هاست که بهتر است شیب دار باشد تا هنگام دیفراست و یـا   ها، سقف آن ساختمانی انبارهاي سرد و سردخانه

) سـوله (هـاي شـیب دار    سـقف . ها چکه نکنـد هاي باز شده، روي غذا باال رفتن درجه حرارت آب ناشی از یخ

  .کند تر می ها را راحت کشی و یا سایر تأسیسات داخل سردخانه امکان کابل کشی، کانال

ها و انبارهاي سرد باید از جنسی انتخاب گردد که بـوي مـواد انبـار شـده را بـه       سطح داخل سردخانه

گـردد کـه بـه هـیچ وجـه       ي منتقل مـی خود جذب نکند در غیر اینصورت، بوي یک محصول خاص به دیگر

هـا بایـد بـا فـوالد ضـدزنگ و یـا مـوادي         ها و یخچـال  به همین دلیل، سطح داخلی سردخانه. مطلوب نیست

هـاي اختصاصـی بـراي هـر      هاي مختلف باید از اتـاق  براي فرآورده. پوشانده شود که بو را به خود جذب نکند

شود با محصولی کـه قـبالً در انبـار بـوده و اینـک       انه میاگر محصولی که وارد سردخ. محصول استفاده نمود

تخلیه شده است، از نظر بو و طعم ناسازگاري داشته باشد باید ابتدا عمل دیفراست را انجام داد و یخچـال را  

  .کامالً تمیز نمود تا بوي مواد قبلی به مواد جدید منتقل نگردد
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  طرح سردخانه دو منظوره 

وارد شده به واحد سطح را تحمل کند معمـوالً   بینی شده باید حداکثر فشار احتمالی زمین پیش: کف

. کف باید طوري ساخته شود که یک باالبر بـا چهـارتن بـار را در حـین حرکـت بـر روي خـود تحمـل کنـد         

اختالف سطح کف بـا  . هاي آهنی به هم وصل شوند ها، با ستون ساختمان باید ضد زلزله باشد و کف و دیواره

معمـوالً کـف   . ه مشـکلی بـراي رفـت و آمـد باالبرهـا بـه وجـود آورد       اي باشـد کـ   محیط خارج نباید به گونه

هـایی کـه نیـاز بـه      متر از بتون آرمه پوشانده شـده اسـت و در قسـمت    سانتی 15ها تا قطري معادل  کارخانه

  .یابد استحکام بیشتر وجود دارد این ضخامت افزایش می

اد شـوینده، اسـیدها و مـواد    براي جلوگیري از خوردگی کف بر اثر عوامـل مختلـف، بـه خصـوص مـو     

پـوش هـاي    هـا یـا کـف    متر و با سایر انواع کاشـی  سانتی 5/0هاي سیلیسی با ضخامت حداقل  قلیایی، از لعاب

  .کنند مقاوم استفاده می

درصـد   2تـا   1شیب کف نیز از عوامل بسیار مهم، به خصوص در هنگام شست و شو که عمومـاً بـین   

  .خواهد بود
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  تمان سردخانههاي ساخ ویژگی

زیرا نگهداري در سرما در اصل کاهش درجه حـرارت  . ترین ویژگی هر سردخانه است دما اساسی: دما

هاي تعیـین شـده بـراي محصـوالت      محصول در حداقل زمان ممکن و ثابت نگه داشتن آن در درجه حرارت

  .مختلف است

  :گردد تا کاهش درجه حرارت و حفظ آن در سردخانه ها باعث می

  .هاي متابولیک محصول پایین بیاید نفس و فعالیتت -1

طور نرم شدن و تغییرات نامناسب بافت و رنـگ آن،   پیر شدن محصول به دنبال رسیدگی و همین -2

  .کاهش یابد

  .میزان تبخیر آب و پژمردگی محصوالت کم شود -3

  .برسد ها، به حداقل ها، مخمرها و باکتري خسارات وارد شده به دنبال فعالیت کپک -4

  .به میزان زیادي کاهش یابد) زمینی مثل رشد جوانه در سیب(رشد و نمو ناخواسته  -5

اگر به دما به مثابۀ یک ویژگی اصلی در سردخانه اشاره کنیم، بـدیهی ات کـه ثابـت نگـه داشـتن آن،      

رت مطلـوب  هر محصولی براي خود یک درجه حـرا . دهد ور شدن از تأثیرات مثبت آن را به ما می امکان بهره

هاي بـاالتر   نگهداري دارد که تا محدودة بسیار ناچیزي کمتر یا بیشتر از آن را تحمل کرده، در درجه حرارت

تـا صـفر درجـۀ     -1براي مثال، اکثـر ارقـام سـیب در    . تر، کیفیت نگهداري مطلوبی را نخواهد داشت و پایین

درجـه   5/0تـا   – 5/1ی، این درجه حـرارت بـه   گراد، بهترین شرایط نگهداري را دارند و در مورد گالب سانتی

بنابراین، اگر پـس از برداشـت، درجـه حـرارت ایـن محصـوالت بـه سـرعت تـا حـد           ... رسد و  گراد می سانتی

. گـراد افزایشـیابد   موردنظر کاهش نیابد و یا در طول مدت نگهداري درجه حرارت حتـی یـک درجـه سـانتی    

آید، که کاهش بـیش از حـد درجـه حـرارت هـم عـوارض        د میسریعاً تغییرات نامطلوبی در محصول به وجو
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  طرح سردخانه دو منظوره 

در بخش تدثیر شرایط سردخانه بـر روي مـواد غـذایی، بـه طـور      . نامطلوب دیگري را به دنبال خواهد داشت

  .کامل در این باره صحبت خواهد شد

دخانه اي دارد اما این ثبات باید با یکنواختی دما در تمام محـیط سـر   ثبات درجه حرارت، اهمیت ویژه

آید در صـورتی   این یکنواختی، تنها با چرخش هوا با حجم مشخصی در واحد زمان، به دست می. همراه باشد

که سرعت حجمی هواي ر گردش خیلی کم باشد درجه حرارت در سردخانه یکسان نیسـت و ممکـن اسـت    

رارت زیـاد بـین   معموالً اختالف درجـه حـ  . هاي مختلف سردخانه زیاد شود اختالف درجه حرارت در قسمت

ها عوارض نامطلوبی را بـه دنبـال دارد کـه از     ها و سبزي محصوالت و هواي سردخانه در هنگام نگهداري میوه

توان به تغییرات در رطوبت نسبی و مسایلی از این قبیل اشاره کـرد کـه در جـاي خـود بـه آن هـا        جمله می

هـا و محـیط    الً اختالف درجه حرارت بین آندر ابتداي ورود محصوالت به سردخانه، معمو. خواهیم پرداخت

تري در بـین محصـوالت بـه حرکـت درآیـد و هنگـامی کـه ایـن          بنابراین، هوا باید با سرعت بیش. زیاد است

توان از حداقل سرعت چرخش هوا اسـتفاده کـرد بـه عنـوان      اختالف درجه حرارت به حداقل خود رسید می

مترمکعـب هـوا    28باش بـه حـدود    C 5ْ/5ول و دستگاه تبرید مثال اگر در ابتدا اختالف درجه حرارت محص

مترمکعـب هـوا در    5/1در دقیقه براي هر تن محصول نیاز است اما با کاهش درجه حرارت محصول، تنها به 

  .دقیقه، براي همین مقدار محصول نیاز داریم

ر سـردخانه  نکته بسیار مهم، فراهم آوردن شرایط چرخش مطلوب هوا در بـین محصـوالت موجـود د   

هـا نقـش اصـلی را بـر عهـده خواهـد        بندي مناسب محصوالت و چیـدن مناسـب آن   است که در اینجا، بسته

بندي شده کمی باالتر از هواي سـردخانه   هاي بسته هاي مرکزي محموله معموالً درجه حرارت قسمت. داشت

 C ْ5/0ایـد بـیش از   است که در شرایط مطلوب سرعت چرخش هوا و حرکت یکنواخت آن، ایـن اخـتالف نب  

  .باشد
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  طرح سردخانه دو منظوره 

تـر   هـا آسـان   دهند تـا خوانـدن آن   متري قرار می 5/1ها را در ارتفاع  هاي تجارتی دماسنج در سردخانه

هاي قابل اطمینان، بـراي تنظـیم درجـه، درجـه حـرارت در نقـاط        هرچند که بهتر است از ترموستات. باشد

هـاي مختلـف بـه طـور مـداوم       رت را در قسمتمختلف سردخانه استفاده نمود و در صورت امکان درجه حرا

همانطور که گفته شد، تنظیم درجه حرارت و ثبات آن، اهمیت بسیاري دارد که بـراي ایـن   . گیري کرد اندازه

هاي روشن، وسایل نقلیۀ در حال تردد و بسیاري از عوامل دیگر تولیـد کننـدة    کار باید تعداد کارگران، المپ

حتی در مقابل درهـاي اصـلی رفـت و آمـد افـراد بـا       . محاسبۀ دقیق قرار گیرندها، مورد  حرارت در سردخانه

شود تا تبادل حرارت و بـه دنبـال آن تبـادل رطوبـت بـین       هاي پالستیکی ضخیم استفاده می باالبرها از پرده

عمـل  » عـایق «در اینجـا، هـواي محبـوس بـین در و پـرده، در حکـم       . سردخانه و محیط خارج انجام نگیرد

  .کند می

سـت   رطوبت نسبی، مقدار رطوبت موجود در واحد حجم هوا نسبت به مقدار رطوبتی: رطوبت نسبی

شـود   به بیان دیگر، از آنجا که رطوبت نسبی به صورت درصد بیان مـی . کند که در همان دما هوا را اشباع می

ار بیشـتري  می توان گفت رطوبت نسبی آن قسمت از ظرفیت رطوبت هوا بر حسب درصد است که اگر مقـد 

تکمیل خواهد شد و به بیـان دیگـر، بـه    ) در دماي مورد نظر(رطوبت به هوا اضافه شود ظرفیت رطوبتی هوا 

خواهد رسید و در صورتی که مقدار بیشتري رطوبت به هوا اضافه شـود،   100%حالت اشباع یا رطوبت نسبی 

هـا و   بنـدي میـوه   سـتفاده در بسـته  هـاي مـورد ا   ها ظروف و جعبه شاهد تشکیل قطرات شبنم بر روي دیواره

. شـود  این امر، باعث کاهش رطوبت سـردخانه مـی  . ها، معموالً هنگام ورود به سردخانه خشک هستند سبزي

باشـد، اسـتفاده    در این موارد، از دستگاه تولید رطوبت که آب را به صورت قطرات بسیار ریز در سردخانه می

  .کنند می
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  طرح سردخانه دو منظوره 

هـا را در   سـت کـه تعـدادي از آن    درجه حرارت و رطوبت نسـبی  هر محصولی داراي شرایط خاصی از

کنید با رعایت این دو عامل اصـلی، زمـان مانـدگاري محصـوالت بـه حـداکثر خـود         مالحظه می 5-2جدول 

  .خواهد رسید

  شرایط نگهداري میوه ها و سبزي ها -5-2جدول 

  نوع محصول
  درجه حرارت

  نگهداري
  گراد سانتی برحسب

  نسبی رطوبت
  درصد

  مدت نگهداري
  مالحضات  )حداکثر(

  انگور
  انار

  آلوي تازه
  شمال محصول پرتقال
  جنوب محصول پرتقال

  توت فرنگی تازه
  زیتون تازه

  + 5صفر تا 
  + 3صفر تا 
  + 6صفر تا 

  +2تا + 1
  +6تا + 2

  صفر
  +10تا + 7

  95تا  85
  95تا  85
  95تا  85
  95تا  85
  95تا  85
  95تا  85
  95تا  85

  ماه 3تا  2
  ماه 4 تا 2
  هفته 5تا  3

  ماه 4تا  3
  ماه 2تا  3

  تا یک هفته
  هفته 4تا  3

سردخانۀ محل نگهداري پرتقال 
باید مجهز به وسایل ایجاد رطوبت 

مصنوعی براي باال نگه داشتن 
درصد رطوبت باشد و نیز از اشعۀ 

ماوراء بنفش به منظور خنثی 
هایی که در رطوبت  نمودن قارچ

وجود دارد  ها زیاد امکان ازدیاد آن
  .برخوردار باشد
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  شرایط نگهداري میوه ها و سبزي ها -5-2دنباله جدول 

  نوع محصول
  درجه حرارت

  نگهداري
  گراد سانتی برحسب

  نسبی رطوبت
  درصد

  مدت نگهداري
  مالحضات  )حداکثر(

  )زرد لبنانی( گلدان سیب
  سیب قرمز

  سیب شمیرانی
  تمئیل
  گیالس

  گالبی شاه میوه
  لیامزگالبی وی

  گالبی دوشس
  نازك پوست فروت گریب
   ضخیم پوست فروت گریب

  
  لیموترش سبز
  لیمو ترش زرد

  موز
  محصول شمال نانگی

  نارنگی محصول جنوب
  هلو

  اسفناج
  
  
  پیاز

  تربچه پاییزه
  تربچه بهاره

  + 2صفر تا 
  + 2صفر تا 

  +3تا + 1
  + 1صفر تا 
  + 1صفر تا 

  +1تا  - 1
  +1تا  - 1
  +1تا  - 1
  +2تا + 2
  +12تا + 1

  
  +15تا + 11

  +5صفر تا 
  12تا  10
  +7تا + 4
  +7تا + 5

  +1صفر تا 
  +2صفر تا 
  
  
  +1صفر تا 

  +2تا + 1
  +2تا + 1

  95تا  85
  95تا  85
  95تا  85
  95تا  85
  95تا  85
  95تا  85
  95تا  85
  95تا  85
  95تا  85
  95تا  85

  
  95تا  85
  95تا  85

85  
  95تا  85
  95تا  85
  95تا  85
  95تا  90

  
  

  70تا  65
  95تا  90
  95تا  90

  ماه 7تا 
  ماه 6تا 
  ماه 3تا 

  هفته 4تا  1
  هفته3 تا حداکثر
  ماه 2تا 
  ماه 3تا 
  ماه 5تا 
  ماه 4تا 
  ماه 12تا 

  
  ماه 3تا 
  روز 45تا 

  هفته 4تا  3
  ماه 5/2تا  2
  ماه 5/1تا  1

  هفته 4تا 
  هفته 2تا  1

  
  

  هفته 6تا  3
  ماه 4تا  3
  هفته 3تا  2

که در مناطق هایی  سیب
سردسیر و کوهستانی تولید 

شوتد در مقایسه با  می
هایی که در مناطق  سیب

گردند  گرمسیر تولید می
مقاومت بیشتري دارند 

هایی که براي نگهداري  سیب
گردند  در سردخانه تحویل می

بایست از سالمت، برخوردار  می
و درجه رسیدگی متوسطی 

ضمناً سردخانه . داشته باشند
ض دائمی هواي محل براي تعوب

نگهداري سیب به منظور 
خروج انیدرید کربنیک داشته 

  .باشد
  
  

اسفناج در کارخانه به صورت 
آید و باید قبل از  کنسرو درمی

تهیۀ کنسرو در شرایط ذکر 
  .شده نگهداري شود

  
پیاز قبل از نگهداري در 

سردخانه باید خشک نمود، 
بخصوص گردن پیاز باشد 

  .باشد شده خشک
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  شرایط نگهداري میوه ها و سبزي ها -5-2له جدول دنبا

  نوع محصول
  درجه حرارت

  نگهداري
  گراد سانتی برحسب

  نسبی رطوبت
  درصد

  مدت نگهداري
  مالحضات  )حداکثر(

  ترب سیاه
  تره فرنگی
  جعفري

  چغندر معمولی
  یابرگ چغندر معمولی

  خربزه پوست کلفت
  خربزه پوست نازك

  خیار
  ریواس
  سیر
  شلغم

  بهاره کدو خورشتی
  کدو خورشتی پاییزه

  کاهو ساالد
  کاهو رسمی
  کلم قمري

  پیچ سفیدزودرس کلم
  پیچ قرمز کلم

  کرفس
  رس گوجه فرنگی نیم

  رسیده سبز فرنگی کوجه
  گوجه فرنگی رسیده

  لوبیا و باقال

  +2تا + 1
  +2تا + 1

  +1صفر تا 
  +2تا + 1
  +2تا + 1
  +10تا + 7
  +10تا + 7
  +9تا + 7

  +1صفر تا 
  +2تا + 1
  +2تا + 1
  +12تا + 9

  +4صفر تا 
  +2صفر تا 

  +5تا + 3
  +2تا + 1
  +2تا + 1
  +3تا + 1
  +2تا + 1
  +13تا + 10
  +14تا + 13
  +10تا + 6

  +7تا + 5

  95تا  90
  95تا  90
  95تا  90
  95تا  90
  95تا  90
  95تا  90
  95تا  90
  95تا  90
  95تا  90
  70تا  65
  95تا  90
  75تا  70
  90تا  85
  98تا  95
  98تا  95
  95تا  90
  95تا  90
  95تا  90
  95تا  90
  85تا  80
  85تا  80
  85تا  80
  95تا  90

  هفته 4تا  3
  ماه 3تا  1
  ماه 2تا  1
  ماه 5تا  3
  ماه3روز تا10
  هفته 6تا  4
  هفته 3تا  2
  هفته14تا  10
  هفته 4تا  3
  هفته 7تا  6

  ماه 5تا  4
  ماه 2تا  1
  روز 5تا  4
  هفته 3تا  2

  تا یک هفته
  هفته 6تا  3
  هفته 6تا  3
  هفته 4تا  3

  ماه 3تا  1
  هفته 5تا  3
  هفته 4تا  3

  روز 2تا 
  روز10تا  7

ضمناً پیاز را نباید به صورت قله 
انبار نمود بلکه باید آن را در 

همچنین پیاز باید . کیسه قرار داد
در سردخانۀ تاریک و جداگانه 

  .نگهداري گردد
  
  

هایی که داراي بو هستند  سبزي
... فرنگی، کرفس و غیره  رهنظیر ت

باید بطور جداگانه در سردخانه 
  .نگهداري شوند

  
  
  
  

کاهوي ساالد نباید در کمتر از 
  .صفر درجه نگهداري شود
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  شرایط نگهداري میوه ها و سبزي ها -5-2دنباله جدول 

  نوع محصول
  درجه حرارت

  نگهداري
  گراد سانتی برحسب

  نسبی رطوبت
  درصد

  مدت نگهداري
  مالحضات  )ثرحداک(

  نخود سبز
  هندوانه پوست کلفت
  هندوانه پوست نازك

  اي فلفل دلمه

  +2تا + 1
  +10تا + 7
  +10تا + 7
  +8تا + 7

  90تا  85
  95تا  90
  95تا  90
  95تا  90

  هفته 2تا  1
  هفته 6تا  4
  هفته 3تا  2
  روز 12تا  7

  

  

و امکـان پـایین آوردن درجـه    هـا بـراي جلـوگیري از اتـالف انـرژي       بندي سردخانه عایق: بندي عایق

هاي بـاالي صـفر و زیـر صـفر بـراي نگهـداري در حالـت انجمـاد،          حرارت داخل تا صفر درجه، در سردخانه

، تعیـین  »بنـدي  عـایق «در اصل، پس از کاهش درجه حرارت مواد غذایی تا حد مورد نظر اصل . ست ضروري

در طول زمان نگهداري در سـرما  . خواهد بودکنندة شرایط کار و نحوة نگهداري محصوالت و کارایی سیستم 

پـردازد زیـرا در چنـین     هـا مـی   یا انجماد سیستم تبرید به مقابلۀ یا مقدار حرارت انتقال یافته از کف و دیواره

. گیـرد  حالتی معموالً نیازي به سرد کردن مواد غذایی نیست بلکه در واقع فرایند سرد نگاه داشتن انجام مـی 

هایی ساده در نظـر بگیـریم، انتقـال حـرارت از      طور ساده، یک اختمان مستقل و یا دیوارهاگر سردخانه را به 

مقـدار حرارتـی کـه از یـک دیـوارة سـاده در واحـد زمـان منتقـل          . گیرد چهار دیواره، کف و سقف انجام می

ل و گردد به چهار عامل اصلی سطح دیواره هدایت حرارتی، ضخامت دیواره و اختالف درجه حـرارت داخـ   می

  :توان با فرمول زیر محاسبه کرد اتالف انرژي از یک سطح را می. خارج بستگی دارد

  اختالف درجه حرارت داخل و خارج× هدایت حرارتی × سطح دیوار                         

  ضخامت دیوار                                                           
=انتقال حرارت از دیوار  
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  طرح سردخانه دو منظوره 

پس، هرچـه هـدایت حرارتـی یـک مـاده      . و وابسته به جنس دیوار است هدایت حرارتی، ضریبی ثابت

تـوان   در مـورد سـطح و اخـتالف درجـه حـرارت معمـوالً نمـی       . سـت  خاص کمتر باشد آن ماده، عایق بهري

از طرف دیگر، مشخص است که با استفاده از مقاومت حرارتی باالتر و با هـدایت حرارتـی   . تغییراتی انجام داد

. توان از ضـخامت هـاي کمتـر عـایق اسـتفاده نمـود       گیرد می خاب یک عایق مناسب انجام میکمتر که با انت

عـالوه بـر عـایق    . هاي کمتر داراي کارآیی مناسـب باشـد   تر است که در ضخامت عایقی براي استفاده مناسب

کار را بـه خـوبی   هاي جدید، هر دو  حرارتی، به مواد نفوذناپذیر در برابر آب هم نیاز داریم که بسیاري از عایق

  .دهد انجام می

بنـدي بـه ایـن صـورت      معمـوالً عـایق  . بندي شده باشند دیوارها، کف و سقف سردخانه همه باید عایق

غالبـاً از  (گیرد که از قسمت  خارجی سردخانه به ترتیب یک الیـه از مـواد نفوذناپـذیر در برابـر آب      انجام می

  متـر از جـنس پشـم شیشـه، اسـفنج      سـانتی  10بـه قطـر   ، سپس الیه عایق حـدوداً  )هاي پلیمر جنس رزین

استایرن و یا مواد مشابه و در نهایت، الیه اي دیگر از الیۀ اول و روي آن، روکش بتون همسـطح پوشـیده    پلی

  .شود می

امروزه مصرف صفحات نفوذناپذیر در برابر بخار و عـایق حرارتـی کـه پـیش سـاخته و آمـاده هسـتند        

شوند و در هنگام ساخت اسکلت آهنی بسـیار سـریع و    را به راحتی به هم متصل میاستفاده بیشتري دارد زی

  .البته این صفحات گران و قابل اشتغال هستند. توان آن ها را نصب نمود ساده می

اي، میزان شدت روشنایی داراي دو مقدار مشخص، هر دوسطح حـداقل و   در بهداشت حرفه: نور کاال

اسـت و بـا واحـدهاي متفـاوتی اعـالم      ... اي صـنعتی، اداري، آزمایشـگاهی و   پیشنهادي، براي تمامی واحـده 

  .گردیده است
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بنـابراین،  . سـت  از آنجا که نگهـداري در سـرما، اساسـاً فراینـد نگهـداري در شـرایط نبـود نـور مرئـی         

از طـرف دیگـر،   . محصوالت در هنگام نگهداري، باید در حداقل نور ممکن و یا حتـی تـاریکی مطلـق باشـند    

ست که بر سیستم سـرمازا   هاي مختلف، در حکم، بار حرارتی اضافی زان حرارت تولید شده به وسیلۀ المپمی

گردد یا به بیان دیگر، بخشی از توان سیستم سرمازا، صرف خنثی کردن حـرارت ناشـی از منـابع     تحمیل می

  .شود روشنایی می

ي استانداردهاي روشنایی هسـتند امـا   اي کشور، کارخانجات مواد غذایی دارا در قوانین بهداشت حرفه

با این حال، کامالً مشخص است کـه  . ها، به میان نیامده است ذکري از استاندارد روشنایی در داخل سردخانه

جایی کاالها و همینطور، بازرسی وضعیت محصوالت و محـیط داخلـی انبـار بایـد از      هنگام کار کارگران، جابه

هـاي مختلـف کارخانجـات     حداقل مقدار روشنایی عمومی در قسمت. ودروشنایی کامل و مناسب استفاده نم

 200تـا   150اسـت کـه در شـرایط پیشـنهادي بـه      ) لومن بر متر مربع(لوکس  70تا  100مواد غذایی، بین 

وشـو و پـر کـردن بیشـتر      هاي مربوط بـه شسـت   لوکس بالغ خواهد شد البته، این شدت روشنایی در قسمت

هـاي   در جدول. گیرد در انبارهاي نگهداري، حداقل روشنایی الزم مورد استفاده قرار میاما اساساً . خواهد بود

هـا   هایی کـه نیـروي انسـانی در آن    ، مقدار نور تعیین شده براي خنک کننده»راهنماي میزان نور مورد نیاز«

ردیـده اسـت   اعالم گ C -  +F20و در انبارهاي نگهداري  C-  +F30معادل C -  +Fکند در واحد  تردد می

میزان نور الزم براي انبارهـاي  . باشد گیري شدت روشنایی در سطح کف انبار و یا سردخانه می که نحوة اندازه

تعیـین   C -  +F10هـا تـردد مـی کنـد      هایی که نیروي انسانی در آن نگهداري مواد غذایی خشک و یخچال

صوالت به صورت سرد یا منجمـد، بهتـر   گردیده است ولی باز هم تکرار می کنیم که در شرایط نگهداري مح

است از حداقل نور ممکن و یا حتی تاریکی کامل استفاده شود و اعمال مقادیر تعیین شـده بـراي روشـنایی،    

  .ست تنها در شرایط حضور یا تردد نیروي انسانی و یا حرکت وسایل حمل و نقل، ضروري
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اك مـایع شـروع بـه جوشـیدن کـرده،      هنگام دور کردن منبع حرارتی و آب سرد از دو طـرف، آمونیـ  

واضح است که اگر آمونیـاك مـایع را از یـک دسـتگاه تبخیـر کننـده عبـور        . زند اطراف لوله به سرعت یخ می

دهیم، مایع با جذب حرارت موادي که در داخل تبخیر کننده قرار دارند به بخار تبدیل شده، هم زمان مـواد  

اما به دالیل مختلف، اعـم از خطـر آلـودگی    . شود ستگاه خارج میگردد و گاز آمونیاك از د مورد نظر سرد می

آوري مجـدد مـواد    زیست، عوارض نامطلوب بر روي نیروي انسانی و هزینۀ بسیار بـاال ناچـار بـه جمـع     محیط

ها را در یک چرخۀ بسته، به کار گرفـت و ایـن نیـاز،     سرمازا و تبدیل آن ها به مایع هستیم تا بتوان دوباره آن

  .هاي تبریدي گردید صلی به وجود آمدن چرخهپایۀ ا

شـود مهمتـرین    هاي تولیـد سـرما اسـتنباط مـی     همان گونه که از اساس عمل سیستم: مواد سرمازا

ایـن مـواد بایـد داراي خصوصـیات منحصـر بـه       . عامل در سیستم تولید برودت، مواد سرمازا یا مبرد هسـتند 

به طور کلـی هـر مـادة    . سیستم تولید سرما وجود داشته باشدها در یک  فردي باشند تا امکان استفاده از آن

  :سرمازا باید داراي خصوصیات زیر باشد

  نقطۀ جوش پایین -1

  گرماي نهان تبخیر زیاد -2

  تولید بخار متراکم -3

  غیرسمی بودن -4

  اشتغال ناپذیري -5

  هاي صنعتی سازگار با روغن -6

  خورنده نبودن -7

  جداسازي از آب -8
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نقطـه جـوش پـایین، باعـث افـزایش در      . وداري از خصوصیات مذکور، تقریبـاً واضـح اسـت   دالیل برخ

گرماي نهان تبخیـر زیـاد، حجـم    . هاي هرچه کمتر خواهد شد سرعت تولید سرما و رسیدن به درجه حرارت

تولیـد بخـار   . دهد و می تـوان حجـم کلـی سیسـتم را کـاهش داد      مایع سرمازاي مورد استفاده را کاهش می

دهـد و سـازگاري بـا     هاي فشرده کننده یـا کمبرسـور را کـاهش مـی     م با دانسینه پایین، حجم دستگاهمتراک

هـاي مختلـف، بخصـوص     هـاي صـنعتی در دسـتگاه    هم به دلیل امکان اختالط مـواد سـرمازا و روغـن     روغن

  .کمپرسورهاست

نتقـال حـرارت   آمونیـاك، خـواص ا  . بینـیم  مشخصات عمومی مواد سرمازاي رایج را می 6-1در جدول 

گرماي نهان تبخیر آن بسیار باال و دانسینۀ بخار آن بسیار کـم اسـت، بـدین معنـی کـه      . بسیار مناسبی دارد

کند تا تبخیر شود ولـی   آمونیاك در حجم مساوي با سایر سرمازاها، مقدار بسیار بیشتري حرارت را جذب می

  .ر سرمازاها دارددر عین حال، بخارات تولید شده، تراکم بیشتري نسبت به سای

پذیر و در صورت تماس با انسان بـا مـواد غـذایی سـمی، بـه شـمار        برعکس، خورنده آمونیاك اشتغال

هـاي تمـام اسـتیل بـه کـار       هاي مسی قابل استفاده نیست و باید در سیسـتم  به همین دلیل در لوله. رود می

ایـن  . هایی با فشار باالتر نیـاز دارد  ستمناپذیر است ولی به سی اکسیدکربن غیرسمی، و اشتغال دي. گرفته شود

سـرمازاهاي هالوژنـه غیرسـمی و    . گیرد ها مورد استفاده قرار می هاي سرد کننده کشتی گاز عموماً در دستگاه

به همـین سـبب و بـه رغـم قابلیـت      . ناپذیر هستند خواص سرمازایی مناسب و قیمت ارزانی هم دارند اشتغال

ها و فریزرهاي خانگی مـورد اسـتفاده قـرار     عموماً در یخچال. اده وسیعی دارندها، مورد استف انحالل در روغن

هـاي اخیـر، هماننـد تمـامی      البتـه در سـال  . گیرند و با مسیرها و اتصاالتی از جنس مس سازگاري دارنـد  می

اسـتفاده از  اند که عـدم   ترکیبات هالوژنه، از منظر تأثیري که در تخریب الیه اُزن دارند مورد توجه قرار گرفته

  .رسد هاي آینده بعید به نظر نمی ها و یا تغییرات ساختمانی در این ترکیبات، در سال آن
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فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 32: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

  هاي چند مادة سرمازاي رایج ویژگی -6-1جدول 

  انحالل قابلیت
  در روغن

  دانسیته بخار
  کیلوگرم
  مترمکعب

  قابلیت
  سمیت  اشتعال

  نهان گرماي
  کیلوژول
  کیلوگرم

) Cْ(نقطه جوش
 kpu100درفشار

  )کیلوپاسکال(

  سرمازا

  شماره  فرمول

  FCCI2 11  8/23  2/194  ناچیز  ناچیز  31/1  کامل
  22FCCI  12  -8/29  54/163  ناچیز  ناچیز  97/10  کامل
  FCHCI2  21  -5/44  3/254  ناچیز  ناچیز  76/1  کامل
  2CHCIF  22  -8/40  94/220  ناچیز  ناچیز  81/12  نسبی
  2NH  717  -3/33  48/1328  زیاد  زیاد  965/1  1%کمتر از 

  -5/78  354  ناچیز  ناچیز  23/60  1%کمتر از 
  2CO  744  )شود تصعیدمی(

  

سـایر ترکیبـات هالوژنـه نیـز     به غیر از موارد ذکر شده، سرمازاهاي دیگري مانند انیدرید سـولفورو یـا   

  .کنیم ها خودداري می وجود دارند که به علت مصرف محدودشان، از پرداختن به آن
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فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 33: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

هاي سرمازایی و مواد سـرمازا، بـه توضـیح دربـارة      با توضیحات ارائه شده در زمینۀ اساس عمل واکنش

  .پردازیم هاي سرمازا می انواع سیستم

  

محیطی جهـانی کـه بـر     به دنبال بروز مشکالت زیست: محیط زیستسرمازاهاي جدید سازگار با 

اثر تخریب اُزن، نفوذ بیشتر تشعشعات ماوراي بنفش و پدیدة گرم شدن کرة زمـین و تـأثیرات گلخانـه اي و    

شناخت بیشتر علم پیرامون تأثیر سرمازاهاي گروه فرئون در تخریب الیۀ اُزن و نیز، فشـارهاي جهـانی بـراي    

هـاي   رکیبات مخرب الیه اُزن بخصوص پروتوکل جهانی مونترال، دانشمندان درصددند تا گروهحذف تمامی ت

  .جدیدي از مواد سرمازا را که سازگاري مناسبی با محیط دارند، شناخته، تولید کنند

هـا  طـور کـه از اسـم آن     همـان . هسـتند ) 2FIC(هـا   یکی از این گروه ترکیبـات، فلورویـد و کـربن   

  .پیداست، از فلوئور، ید و کربن تشکیل شده اند

محیطـی نـاچیز    این ترکیبات داراي خصوصیاتی از جمله، سمیت کم، تبخیر مناسب و آسـیب زیسـت  

سـرمازایی بسـیار مـؤثري دارنـد و ضـد      ) ها با هم هاي مختلف آن و مخلوط گروه(این مواد شیمیایی . هستند

ها در الیه تروپوسفر جو، ایـن ترکیبـات هـیچ گـاه بـه استراتوسـفر        به علت تجزیه سریع آن. اشتعال هستند

  .نرسیده، به همین دلیل، اُزن استراتوسفري را تخریب نخواهد کرد

هـا و آلکیـل کلرایـدها، تـوان و کـارآیی       هاي شیمیایی بـا اترهـا، هیـدروفلوئوروکربن    مخلوط این گروه

  .دهد مناسبی را در سرمازایی نشان می

زیست که در سطح وسیعی آمـاده عرضـه اسـت، ترکیبـی بـا نـام        هاي سازگار با محیطاز دیگر سرمازا

 105HCو  83HCاست کـه ترکیبـات اصـلی آن را گازهـاي نفتـی مثـل        ENVIRO-SAFEتجارتی 



  
 سردخانه دو منظوره گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 34: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

در مقایسـه  . دارد F 1585این سرمازا به رغم قابلیت اشتغال، نقطۀ اشتغال باالیی در حدود . دهد تشکیل می

  :داراي مزایاي زیر است a134- Rو  R-12با سرمازاهاي گروه فرئون مثل 

و  11/0%طول عمر اتمسفري کمتر از یک سال، پتانسیل گرمـازایی آن بـراي کـرة زمـین بـه ترتیـب       

شـود و در   ها منجر به تولید ترکیبات سمی نمی تجزیه حرارتی آن. سرمازاهاي مورد مقایسه در باالست %6/0

تـري   خورنده نیست و نقطـه جـوش پـایین   . دهد دراز مدت، عوارض مخربی بر روي سالمت انسان نشان نمی

شود تا در صـورت نشـتی احتمـالی، بـوي آن کـامالً قابـل تشـخیص         این سرمازا با رایحۀ کاج معطر می. دارد

  .باشد

هـایی را بـراي حـذف     سـرما، راه  هاي جدید تولیـد  هاي اخیر در زمینۀ ابداع و اختراع سیستم پیشرفت

هایی که نیازي به استفاده از مـواد شـیمیایی    تکنیک. کنند هاي دیگر دنبال می مواد سرمازا و استفاده از روش

  .هاي رایج فعلی شوند نداشته باشند و در آینده نزدیکی جایگزین روش
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فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 35: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

  عرضه بررسی -3-2 

فعال  واحدهايزار تولید از حیث عرضه محصوالت پرداخته و سپس در این طرح ابتدا به بررسی و مطالعه با
به تفکیک استان و نوع فرآوري  واحدها، این  واحدهابا توجه به تعداد این . این صنعت لیست شده است 

   .آورده شده استعرضه جهت  1- 2- 3   درجدول

  
  1 - 2 - 3جدول 

 استان ظرفیت واحد تعداد

 جهت نگهداري موادغذائی خدمات سردخانه اي 15135010

  شرقی  آذربایجان 61750 تن 27

  اردبیل 3000 تن 1

  اصفهان 77500 تن 12

  تهران 20792 تن 11

  بختیاري  چهارمحال 26000 تن 2

  خوزستان 204525 تن 10

  زنجان 7000 تن 3

 و بلوچستان  سیستان 8650 تن 2

  فارس 3000 تن 1

  قزوین 3000 تن 1

  کردستان 4500 تن 2

  کرمان 7000 تن 2

  کرمانشاه 4025 تن 1

  گیالن 5300 تن 2

  مرکزي 5579 تن 2

  هرمزگان 370 تن 3



  
 سردخانه دو منظوره گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 36: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

 سردخانه باالي صفر 15135011

  شرقی  آذربایجان 4850 تن 6

  غربی  آذربایجان 383910 تن 154

  اردبیل 5500 تن 1

  اصفهان 55880 تن 17

  ایالم 25000 تن 2

 بوشهر 1480 تن 4

  تهران 59653 تن 15

 جنوبی  خراسان 2000 تن 1

 رضوي  خراسان 118630 تن 37

 شمالی  خراسان 3000 تن 1

  زنجان 4200 تن 3

  سمنان 21660 تن 16

 و بلوچستان  سیستان 10222 تن 16

  فارس 61200 تن 11

  قزوین 30180 تن 6

  قم 16700 تن 4

  کردستان 3750 تن 3

  کرمان 87850 تن 58

  کرمانشاه 150 تن 1

 وبویراحمد  کهکیلویه 2840 تن 6

  گلستان 14100 تن 7

  گیالن 10300 تن 5

  مازندران 34100 تن 26

  مرکزي 900 تن 1

  هرمزگان 182780 تن 5



  
 سردخانه دو منظوره گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 37: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

  همدان 29300 تن 10

 سردخانه زیرصفر 15135012

  شرقی  آذربایجان 400 تن 1

  غربی  آذربایجان 8000 تن 10

  اصفهان 7550 تن 7

  ایالم 22000 تن 2

 بوشهر 11960 تن 24

  تهران 10050 تن 4

  بختیاري  چهارمحال 100 تن 1

 رضوي  خراسان 5400 تن 5

  خوزستان 500 تن 1

  زنجان 50 تن 1

  سمنان 12520 تن 4

 و بلوچستان  سیستان 20166 تن 37

  فارس 24500 تن 8

  قزوین 3000 تن 2

  قم 650 تن 2

  کردستان 4000 تن 4

  کرمان 13200 تن 11

  کرمانشاه 1600 تن 4

 وبویراحمد  کهکیلویه 1240 تن 6

  گیالن 4200 تن 6

  مازندران 13450 تن 10

  مرکزي 300 تن 1

  هرمزگان 15190 تن 12

   همدان 9950 تن 7
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فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 38: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

 سردخانه دومداره 15135013

  شرقی  آذربایجان 17000 تن 7

  اصفهان 500 تن 1

  ایالم 800 تن 1

 بوشهر 4000 تن 1

  تهران 60930 تن 17

 رضوي  خراسان 18900 تن 7

 شمالی  خراسان 5000 تن 1

  خوزستان 4000 تن 2

  فارس 7500 تن 3

  کرمان 12200 تن 4

  گلستان 10000 تن 2

  لرستان 2000 تن 1

  مازندران 9870 تن 8

  هرمزگان 5700 تن 2
  

  بازرگانیوزارت   –وزارت صنایع ومعادن : مرجع 
  

یکی دیگر از آیتم هاي مطالعه بازار، بررسی طرح هاي در دست اجرا می باشد که به صورت طرح افزایش 

جهت عرضه با جزئیاتی از  2 – 2  - 3لیست این طرح درجدول . ظرفیت و یا طرح جدید مطرح می شود 

نکته حائز اهمیت در این جدول  تعداد طرح ها می .   طرح ها درهر استان قید شده است قبیل تعداد 

باشد ، که به علت زیاد بودن آنها بر اساس استان لیست شده است و این لیست بتفکیک نام شرکت نیز 

د اکثر این طرحها درسالهاي قبل مجوز تاسیس گرفته اند و پیشرفت فیزیکی صفر درص.موجود می باشد 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 39: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

البته همه آنها به عنوان طرحهاي که به بهره برداري خواهد  .دارند که نشان از راکد بودن طرحها دارد

  .رسید لحاظ شده است 

  
  2 – 2  - 3جدول 

 استان ظرفیت واحد تعداد

 خدمات سردخانه اي جهت نگهداري موادغذائی 15135010

  شرقی  آذربایجان 51950 تن 16

  غربی  آذربایجان 15000 تن 1

  اصفهان 15000 تن 5

  تهران 37000 تن 6

 شمالی  خراسان 10000 تن 1

  خوزستان 34700 تن 34

  زنجان 30000 تن 1

  قزوین 20000 تن 1

  قم 8000 تن 2

  کردستان 13600 تن 7

  کرمانشاه 20000 تن 2

 وبویراحمد  کهکیلویه 2800 تن 2

  لرستان 202 تن 1

  يمرکز 15000 تن 4

  همدان 1700 تن 2

 سردخانه باالي صفر 15135011

  شرقی  آذربایجان 289400 تن 85

  غربی  آذربایجان 418300 تن 148

  اردبیل 27300 تن 8

  اصفهان 186671 تن 32



  
 سردخانه دو منظوره گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 40: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

  ایالم 2500 تن 1

 بوشهر 41765 تن 51

  تهران 765240 تن 239

  بختیاري  چهارمحال 25000 تن 2

 جنوبی  خراسان 11500 تن 6

 رضوي  خراسان 49500 تن 13

 شمالی  خراسان 11000 تن 4

  خوزستان 13000 تن 4

  زنجان 26000 تن 5

  سمنان 114760 تن 35

 و بلوچستان  سیستان 31740 تن 22

  فارس 301620 تن 68

  قزوین 107060 تن 11

  قم 27000 تن 7

  کردستان 56300 تن 19

  نکرما 125350 تن 66

  کرمانشاه 22100 تن 8

 وبویراحمد  کهکیلویه 20180 تن 12

  گلستان 87850 تن 18

  گیالن 38550 تن 19

  لرستان 4100 تن 4

  مازندران 218750 تن 91

  مرکزي 206200 تن 26

  هرمزگان 14220 تن 10

  همدان 98022 تن 28

 یزد 17300 تن 3

 سردخانه زیرصفر 15135012
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فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 41: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

  شرقی  آذربایجان 22300 تن 14

  غربی  آذربایجان 24250 تن 27

  اردبیل 5300 تن 4

  اصفهان 29505 تن 17

 بوشهر 45972 تن 74

  تهران 360130 تن 180

  بختیاري  چهارمحال 17050 تن 4

 جنوبی  خراسان 20200 تن 7

 رضوي  خراسان 21450 تن 11

 شمالی  خراسان 500 تن 1

  خوزستان 5800 تن 6

  زنجان 5800 تن 4

  سمنان 38350 تن 20

 و بلوچستان  سیستان 22000 تن 24

  فارس 54125 تن 19

  قزوین 10710 تن 5

  قم 37900 تن 8

  کردستان 51850 تن 19

  کرمان 27100 تن 8

  کرمانشاه 18080 تن 8

 وبویراحمد  کهکیلویه 7020 تن 11

  گلستان 15500 تن 10

  یالنگ 18550 تن 14

  لرستان 7040 تن 5

  مازندران 34650 تن 23

  مرکزي 91500 تن 13

  هرمزگان 46530 تن 12



  
 سردخانه دو منظوره گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 42: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

  همدان 61372 تن 24

 یزد 17000 تن 4

 سردخانه دومداره 15135013

  شرقی  آذربایجان 69000 تن 15

  اصفهان 65000 تن 12

 بوشهر 1000 تن 2

  تهران 362900 تن 67

 جنوبی  سانخرا 11500 تن 6

 رضوي  خراسان 28000 تن 9

 شمالی  خراسان 14500 تن 4

  سمنان 510 تن 2

  فارس 607500 تن 36

  قزوین 6500 تن 1

  کرمان 9000 تن 3

  کرمانشاه 9750 تن 3

  گلستان 50500 تن 13

  گیالن 1200 تن 1

  لرستان 2000 تن 1

  مازندران 97200 تن 24

  مرکزي 91100 تن 10

  هرمزگان 6100 تن 2

 یزد 8300 تن 10
  

  وزارت بازرگانی  –وزارت صنایع ومعادن : مرجع 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 43: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

  تقاضا بررسی - 3 - 3
و  90بازار، دو حالت مدنظر قرار گرفته یکی مربوط به سنوات گذشته تا قبل از سـال   يدر بررسی تقاضا     

جه به تقاضـاي محصـوالت در کشـور هماننـد     با تو. دیگري مربوط به پیش بینی چهار سال آینده می باشد 

. سایر موارد که به صورت تقاضاي مستقیم است ،  حجم بیشتر مصرف را عمـوم مـردم تشـکیل مـی دهنـد     

  .تقاضاي  محصوالت در کشور را به  عنوان تقاضاي مستقیم لحاظ می داریم  

  

  بازار نهایی بررسی  -4 - 3

ا ، در نهایت بررسی تقاضا و عرضه  در سنوات گذشته در با در نظر گرفتن کلیهء جداول عرضه و تقاض

  .در نظر گرفته شده است  سردخانهجهت عرضه انواع  1- 4-3   جدول

  
  1-4-3جدول

 سال ردیف
  خدمات واحد هاي

 فعال 
  جمعیت کل 

 کشور
  تقاضاي انواع 

 فرآورده هاي گوشتی
  تقاضاي 

 انواع لبنیات
  تقاضاي انواع 
 میوه و سبزي

 تقاضا

1 85 836251 65750489 551926 234150 384675 1170751 

2 86 1229356 66605245 811375 344220 565504 1721098 

3 87 1400046 67477500 924030 392013 644021 1960064 

4 88 1738322 68354708 1147293 486730 799628 2433651 

5 89 1960502 69174964 1293931 548941 901831 2744703 
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  طرح سردخانه دو منظوره 

با در نظر گرفتن کلیهء جداول پیش بینی عرضه و تقاضا ، در نهایت بررسی تقاضا و عرضه سالهاي آتی در 

  .در نظر گرفته شده است  سردخانهجهت عرضه انواع  2-4-3 جدول
  

  2-4-3جدول

 سال ردیف
  خدمات واحد هاي

 فعال 
  جمعیت کل

 کشور 
  تقاضاي انواع

 فرآورده هاي گوشتی 
  تقاضاي انواع

 یاتلبن 
  تقاضاي انواع

 میوه و سبزي 
 تقاضا

1 90 2943154 69970476 1942482 824083 1353851 4120416 

2 91 5035140 70775137 3323192 1409839 2316164 7049196 

3 92 6494864 71553663 4286610 1818562 2987637 9092810 

4 93 8152826 72340753 5380865 2282791 3750300 11413956 

  
با در نظر گرفتن ظرفیت طرحهاي موجود تولید محصوالت در کشور، ظرفیت تولید یکسان براي هر 

البته این عدد با شناخت از بازار ، توان تولید از لحاظ تجهیزات . محصول در سال مد نظر قرار گرفته است 

  .پیش بینی می شود

  

 درجهت عرضه  4-4-3در جدول جهت سالهاي ماقبل و سردخانهجهت عرضه انواع  3-4-3در جدول

  .تولید مورد نیاز با ظرفیت مشخص درهر سال قید شده است) مازاد(سالهاي آینده ، کمبود 

  . که مطابق فرمول زیر بازار قابل کسب مشخص می گردد   
  

  
  

 واردات +تولید داخل-  صادرات + تقاضا داخل = سهم بازار قابل کسب
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  3-4-3جدول

 1389 1388 1387 1386 1385 سال         ردیف

 58815 52150 42001 36881 250875 عرضه 1

 2744703 2433651 1960064 1721098 1170751 تقاضا 2

 (2685888) (2381501) (1918063) (1684218) (919876) )کمبود ( مازاد  3

  
  .می باشد  "کمبود در بازار "قید شده است ، تولید داراي کشش   3 - همانطور که در جداول الف 

  
  4-4-3جدول

 1392 1391 1390 1389 سال ردیف

 163057 129897 100703 58863 عرضه 1

 11413956 9092810 7049196 4120416 تقاضا 2

 (11250900) (8962912) (6948493) (4061553) )کمبود ( مازاد  3

  
مجوز (با لحاظ نمودن طرح هاي جدید محصوالت تولید  قید شده است ، 3-همانطور که در جداول الف 

با توجه به آمار و ارقام ارائه شده . لهاي مختلف می باشدبر حسب ساکمبود براي محصوالت داراي ) تاسیس

  .می باشد  اقتصادي داراي توجیهطرح مذکور 
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  چهارمفصل 
مواد اولیه و 
  تاسیسات مهم
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  طرح سردخانه دو منظوره 

 مواد اولیه ، ملزومات و تاسیسات مهم 

در جدول  و محل تامین آن و همچنین میزان تاسیسات مورد نیاز سردخانهفرآوري شرح مواد اولیه براي 

  . می باشد  هزار ریالبرحسب  ریالی در این جدول مبالغ ارزي بر حسب یورو و مبالغ. زیر آورده شده است 

  
   شرح مواد اولیه -1-4جدول

 ماه مواد اولیه و بسته بندي ردیف
مقدار 
 ماهانه

 واحد مصرف سالیانه
  قیمت واحد

 )ریال ( 
  قیمت کل

 )هزار ریال ( 

1 
  خرید مرغ

 )با سازمان بازرگانی استانقرارداد (
 67,500,000 22,500,000 تن 3,000 500 6

 13,600,000 17,000,000 تن 800 100 8 خرید سوسیس و کالباس 2

 220,800,000 46,000,000 تن 4,800 400 12 خرید گوشت برزیلی 3

 6,000,000 2,500,000 تن 2,400 300 8 خرید میوه و تره بار 4

 0 0 عدد 90,000 15000 6 کارخانه یخ سازي 5

 0 0 تن 1,200 150 8 قرارداد با کارخانه شیر 6

 307,900,000 جمع

  
  .وه هزینه حمل برآورد گردیده شده استالالزم به ذکر است هزینه هاي گمرکی اقالم وارداتی به ع
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  طرح سردخانه دو منظوره 

   تاسیسات -2-4جدول
  

 تعداد محل شرح
  قیمت واحد

 )ریال (  
  قیمت کل 

 )ال هزار ری(  

 سیستم گرمایش

 640,000 640,000,000 1 ساختمان جنبی سیستم گرمایش

 سیستم سرمایش

 420,000 420,000,000 1 ساختمان جنبی سیستم سرمایش

 سیستم تهویه سوله

 13,000 6,500,000 2 تولیدي اگزوز فن تهویه هوا

 4,200 1,400,000 3 ساختمان جنبی فن تهویه و نصب و راه اندازي

 سیستم اطفاء حریق و وسائل آتشنشانی
 

 14,400 1,800,000 8 ساختمان جنبی و تولیدي F.Bاجراي 

 سوخت رسانی

 485,000 485,000,000 1 ساختمان جنبی و تولیدي اجراي شبکه سوخت رسانی

 هواي فشرده

خرید حمل اجراء شبکه توزیع هواي 
 فشرده

 280,000 280,000,000 1 تولیدي

 تلفن

 و نصب خط تلفن خرید
 

6 1,200,000 7,200 

 آب

 حق انشعاب آب و لوله کشی
 

1 365,000,000 365,000 
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  طرح سردخانه دو منظوره 

 چاه آب
 

1 655,000,000 655,000 

 هزینه خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی گیري آب
 

خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی 
  گیري آب

1 240,000,000 240,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی

درصد  5ینه قطعات یدکی معادل هز
  هزینه ماشین آالت

1 756,875 756,875 

 3,908,675 جمع

  
  

   ملزومات اداري -3-4جدول
  

 )هزار ریال( هزینه کل  )ریال(هزینه واحد  تعداد شرح ردیف

 90,000 18,000,000 5 دستگاه کامل کامپیوتر و متعلقات مربوطه 1

 9,600 3,200,000 3 دستگاه چاپگر 2

 20,000 1,000,000 20 گوشی تلفن 3

 5,600 2,800,000 2 دستگاه  فاکس 4

 6,300 6,300,000 1 دستگاه  کپی 5

 15,000 15,000,000 1 دستگاه کارت ساعت زنی 6

 970,000 970,000,000 1 وسائل و مبلمان اداري و رفاهی و رستوران 8

 1,116,500 جمع کل
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  پنجمفصل 
  مکان یابی
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  طرح سردخانه دو منظوره 

 :مکان یابی و بررسی جنبه هاي زیست محیطی 

  
  تعیین محل اجرا و ایجاد کارخانه 

با توجه به بررسی هاي صورت گرفته در فاز اول مطالعات پتانسیل اجراي طرح در تمامی استانهاي     

ت زیر بنایی با بررسی هاي بیشتر با توجه به عوامل مهمی نظیر تامین مواد اولیه ، امکانا. کشور وجود دارد 

، دسترسی به راههاي ارتباطی ، تامین نیروي انسانی ، جنبه هاي زیست محیطی ، معافیت هاي دولتی ، 

  .شهرکهاي صنعتی مستعد جهت اجراي طرح مورد نظر می باشند... موقعیت سایر رقبا و 

  

  خدمات زیر بنایی منطقه 

صنعتی تهیه  هايداده شده است ، که از برق شهرکبراي این مجموعه امتیاز و ترانس با توان مورد نظر قرار 

لوله کشی  .همچنین امتیاز آب از شهرك صنعتی براي مجموعه در نظر گرفته شده است  .خواهد شد 

   .محوطه ، داخل سوله ها و سایر قسمتهاي کارخانه بوسیله پیمانکارمورد صالحیت انجام خواهد شد 

  

 بررسی جنبه هاي زیست محیطی 

وع مواد مصرفی و تولیدي و همچنین مرحله فرآیندها ، نوع و میزان آالیندگی هاي صنایع بر اساس ن

بدین معنی که فرایندهاي مختلف ، امکان آلودگی در سه مرحله به جمع آوري مواد اولیه ،  .متفاوت است 

فعالیت هاي تولید و تبدیل مواد واسطه و جمع آوري و انبار مواد تولید شده ، متحمل می باشد ازجمله 

از موسسات معتبر که مورد تائید سازمان  ISO 14000اخذ گواهینامه هایی نظیرتوصیه به زیست محیطی 

   :محیط زیست و موسسه استاندارد باشنداز طریق  فعالیتهاي زیر است 
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  تصفیه فاضالبهاي صنعتی و بهداشتی 

در کلیه واحد ها و تعبیه سیستم هاي شناسایی دقیق فاضالبها و اندازه گیري کمی و کیفی  آالینده ها 

  تصفیه فاضالب 

  

  تالش براي جلوگیري از آلودگی 

در زمینه رفع آلودگی هواي حاصل از فعالیت هاي صنایع ، مطالعات ارزیابی کمی و کیفی آالینده ها 

ه صورت گرفته و اقدامات الزم جهت کنترل آنها انجام خواهد گرفت ، از جمله نصب دستگاههاي پیشرفت

مبادرت به   On Lineاندازه گیري آالینده هاي اتمسفري و دوربین هاي مدار بسته که به صورت روزانه و 

   .اندازه گیري آالینده ها می کنند 

  

  رفع مواد زاید جامد 

  انجام پژو هشهاي زیست محیطی 

گی هوا و بازیافت این فعالیتها بر  محور اصالح فرآیند و دوریزها ، تصفیه آب و فاضالب ، کنترل آلود

   .ضایعات استوار می باشد 

  

  توسعه فضاي سبز

طبق  .تلفیق صنعت با فضاي سبز یکی از اهداف اصلی صنایع باال دستی و پائین دستی می باشد 

استانداردهاي زیست محیطی باید در ده درصد از فضاي صنعتی به فضاي سبز اختصاص داده شود که در 

آبیاري این فضاي سبز ( ین مقدار به فضاي سبز اختصاص داده شده است این مجتمع درصد بیشتري از ا
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  طرح سردخانه دو منظوره 

که تا حدزیادي از مصرف آب کاسته می  .با استفاده از پساب هاي صنعتی تصفیه شده صورت می پذیرد 

  ) شود 

 

 

  استفاده از تکنولوژي روز و عدم به کارگیري تکنولوژي غیر کار آمد 

به دلیل فشارهاي زیست محیطی ، براي از  ،زیست وضع می شود زمانی که یک استاندارد جدید محیط 

بین بردن آلودگی هاي موجود ، هزینه و نیروي انسانی زیادي را متوجه خود می سازد تا درصدي از 

محاسبات مشخص ساخته که اگر تکنولوژي جدیدي که در صنعت مورد نظر به  .آلودگی ها را کاهش دهد 

نداردهاي مورد نظر مطابقت داشته باشد ، عالوه بر کاهش آلودگی ، با راندمان کار گرفته می شود  با استا

باالي خود موجب افزایش تولید نیز می شودکه دراین راستا شرکت با توجه به بروز بودن تکنولوژي آن 

   .وداشتن تمامی استانداردهاي زیست محیطی و کیفی جهان ، می تواند این موضوع را اثبات نماید 

این روش در کشورهاي اروپائی به کار  .حیط زیست می تواند ارتقاي تکنولوژي را نیز فراهم آورد حفظ م

گرفته شده و تکنولوژي هایی که به پایان عمر خود رسیده اند و با استانداردها ي مذکور مطابقت ندارند ، 

رستاده می شود که ایران البته گاهی این تکنولوژي ها به کشورهاي در حال توسعه ف .جمع آوري می شوند 

   .نیز در این بین بی نصیب نبوده است 

صاحب نظران حوزه محیط زیست بر این عقیده اند که اگر صنعت ما توانمندي تولید فراورده اي با حفظ 

استانداردهاي زیست محیطی را ندارند در عین حال توان دستیابی به تکنولوژي مناسب را در خود نمی 

سمت تولید آن فرآورده ها برود ، زیرا در برخی واحدها به دلیل بهره گیري ازتکنولوژي  بینند ، نباید به

هاي منسوخ و قدیمی ، به حدي مواد اولیه و انرژي حدر می رود که بحث تقدم صرفه اقتصادي بر حفظ 
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  طرح سردخانه دو منظوره 

گرانتر  محیط زیست رانیز بی معنا ساخته است  ، چنانچه هزینه  هایی که باید پرداخت شود تا تکنولوژي

ولی بروزتر تهیه شود ، با هزینه هایی که به دلیل کارگیري تکنولوژي نامناسب در مصرف مواد اولیه ، انرژي 

واحیاي محیط زیست هدر می رود مقایسه شود این نتیجه حاصل می شود که این موارد بسیار به صرفه تر 

   .و از نظر توسعه تکنولوژي و رشد صنایع نیز مفید تر خواهد بود 

  

  .متر مربع می باشد 31000مساحت زمین 

  
  
  

  مشخصات زمین -1-5جدول 
  

 محل
  مساحت

 )متر مربع (
  قیمت واحد

 )ریال ( 
  قیمت کل

 )هزار ریال ( 
با موقعیت عالی جهت صنعتی  هايشهرک

دسترسی به مواد اولیه و شبکه حمل و نقل 
 ریلی ، هوایی ، جاده اي

31000 3,100,000 96,100,000 

 96,100,000 ل هزینه زمینجمع ک
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  طرح سردخانه دو منظوره 

و قرار گیري شهر کهاي صنعتی در کشور  نقشه ایران _1_شکل ب

 
  
  

  .نقشه همدان و نحوه قرار گیري شهرك ها را در آن نشان می دهد  2- شکل ب
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  طرح سردخانه دو منظوره 
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  ششمفصل 
  منابع 

  نیروي انسانی
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  طرح سردخانه دو منظوره 

 :منابع نیروي انسانی 

 توسعهبا   .نیروي انسانی فنی مورد نیاز بدست آورد میتوان برآوردي کلی از تعداد طرحبا توجه به ظرفیت 

با توجه به نیاز  .بخش هاي مختلف بصورت مستقیم فعالیت خواهند داشت  نفر در 36مجموعه بیش از این 

به ایجاد اشتغال در مناطق پیش بینی می گردد در زمینه جذب نیروي کار مشکلی وجود ندارد ولی الزم 

   .متخصصین مجرب در زمینه هاي مختلف استفاده گردد  است در قسمت هاي تخصصی از
  

  اطالعات مربوط به بخش منابع نیروي انسانی -1-6جدول 
  

 مدرك تعداد نیروي انسانی مورد نیاز ردیف
متوسط 

 حقوق ماهیانه
عیدي یک 

 سال
% 23بیمه 

 یک سال
  حقوق سالیانه

 )هزار ریال (  

 229,400 41,400,000 8,000,000 15,000,000 لیسانس 1 مدیر عامل 1

 153,600 27,600,000 6,000,000 10,000,000 لیسانس 1 سرپرست 2

 124,080 22,080,000 6,000,000 8,000,000 لیسانس 1 مدیر امور مالی و اداري 3

 72,420 12,420,000 6,000,000 4,500,000 دیپلم 1 کارمند  اداري ، مالی و بازرگانی 4

 56,660 9,660,000 5,000,000 3,500,000 دیپلم 1 مدیرعاملمنشی و مسئول دفتر  5

 49,280 8,280,000 5,000,000 3,000,000 سیکل 1 آبدارچی و نظافتچی 6

 98,560 8,280,000 5,000,000 3,000,000 دیپلم 2 نگهبان 7

 849,900 9,660,000 5,000,000 3,500,000 دیپلم 15 راننده 8

 79,800 13,800,000 6,000,000 5,000,000 فوق دیپلم 1 انبار دار 9

 232,544 9,936,000 5,000,000 3,600,000 دیپلم 4 کارگر ماهر 10

 417,856 8,832,000 5,000,000 3,200,000 سیکل 8 کارگر ساده 11

 2,364,100 جمع
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  هفتمفصل 
فنی و 

  مهندسی
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  طرح سردخانه دو منظوره 

 :مهندسی و فن آوري 

  مشخصات فنی سیستم هاي تبریدي

  هاي تبریدي مانواع سیست

توان به طور کلی، دو مکانیزم اصلی را براي تولیـد سـرما    هاي تبریدي خانگی می در صنعت و نیز، در سیستم

هـاي تبریـدي    سیسـتم : انـد از  این دو سیستم عبـارت . تر، خروج حرارت از محیط، ذکر نمود یا به بیان علمی

  .یهاي تبریدي جذب و سیستم) تحت فشار(مکانیکی یا کمپرسوري 

  

بخار مرطوب مـادة سـرمازا از   ) 1(در نقطۀ . شود به طوري که مالحظه می: هاي تبریدي مکانیکی سیستم

زمـان   هـم . در داخل کمپرسور، فشار افزایش یافته. گردد تبخیر کننده خارج شده، وارد دستگاه کمپرسور می

اصل، مـی تـوان گفـت کمپرسـور     در . شود ها به سمت مرحلۀ بعد انجام می با تراکم بخارات، عمل هدایت آن

مادة سرمازا را در داخل دستگاه مولد سـرمایه بـه   . اندازد همانند قلب انسان که خون را در بدن به جریان می

گردنـد و تحـت فشـار مـادة سـرمازا در دسـتگاه        بخارات متـراکم مـی  ) 2(در نقطۀ شماره . آورد حرکت درمی

، 4تـا   3از نقطـۀ  . گردنـد  ت خود، تبدیل به مایع اشباع میشوند و با از دست دادن حرار کندانسور خنک می

جا که فشار عاملی تعـین کننـده در سیسـتم تولیـد سـرما       از آن. کند مایع اشباع از یک شیر انبساط عبور می

براي تبدیل مایع سرمازا به بخار و برعکس است و عالوه بر آن، بسته به شرایط محیطی مثل درجـه حـرارت   

سـت کـه در ادامـه دربـارة      شیر انبساطی براي کنترل فشار در یک حد مشـخص ضـروري  متغیر است وجود 

  .جزییات بیشتر این نوع شیرها، صحبت خواهد شد
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  اجزاي تشکیل دهندة یک دستگاه سرمازاي مکانیکی

  کمپرسورها -الف

ایـن  . آینـد  عالوه بر این، عامل انتقال مـادة سـرمازا بـه حسـاب مـی     . کمپرسورها، قلب سیستم تراکم هستند

کنـد و بـا افـزایش فشـار در قسـمت رانـش، آن را خـارج         قسمت گاز را از قسمت تبخیر کننده دریافـت مـی  

  .بندي نمود هاي زیر طبقه توان در گروه انواع کمپرسورهاي رایج را می. نماید می

  

  کمپرسورهاي بیستونی یا رفت و برگشتی یا متقارن

  کمپرسورهاي دورانی یا گردشی

  چرخشی پیچشی یا حلزونی کمپرسورهاي

  کمپرسورهاي گریز از مرکز

  

دقیقاً همانند یک موتور دیزلی از حرکت رفت و برگشتی یک بیستون در داخل : کمپرسورهاي متقارن -1

با این تفاوت که نیروي محرکـه را یـک منبـع انـرژي برقـی      . گیرد یک سیلندر، عمل تراکم و انتقال انجام می

ایـن کمپرسـورها داراي انـواع    . کنـد  لنگ به شانون و نهایتاً بیستون منتقـل مـی   یلتأمین نموده، به واسطۀ م

. گیــرد هــاي مکــش و تخلیــه انجــام مــی عمـودي و افقــی هســتند و ورود و خــروج مبــرد از طریــق ســوپاب 

تـرین   ایـن نـوع کمپرسـورها مناسـب    . کمپرسورهاي متقارن بر حسب اندازه، از یک تا شانزده سیلندر دارنـد 

جـایی   و آمونیاك است چرا که حجـم جابـه   502، 22، 12ا براي استفاده از مبردهایی مثل فریون کمپرسوره

  .اندك ولی فشار زیادي براي تقطیر دارند
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  طرح سردخانه دو منظوره 

در این نوع کمپرسور، به طور ساده از چـرخش یـک حلقـۀ فلـزي یـا اصـطالحاً       : کمپرسورهاي دورانی -2

سـت کـه همیشـه یـک نقطـه       اي این حلقه به گونـه  حرکت. شود روتور، درون یک محیط بزرگتر استفاده می

روتـور، هنگـام   . گـردد  تماس با پوستۀ داخلی کمپرسور دارد و انرژي از طریق یک شانون به روتور منتقل می

بالفاصـله در آغـاز چـرخش بعـدي،     . کند چرخش در محفظه، بخار را فشرده کرده، آن را به خارج هدایت می

داراي دو  -مـی بینـیم   6-5طور کـه در شـکل    همان -ین نوع کمپرسورهاا. عمل مکش انجام خواهد پذیرفت

  .پره هستند هاي متحرك و نوع بی اي با پره نوع اصلی تیغه

هاي دماي پـایین ماننـد    اي براي قسمت فشار ضعیف و در سیستم هاي دو مرحله این کمپرسورها در سیستم

و  502، 22، 12هایی با ظرفیت کم با فریـون   سیستمدر . گیرند هاي زیر صفر مورد استفاده قرار می سردخانه

  .درصد هستند 60-80آمونیاك نیز کاربرد دارند و داراي بازده حجمی مناسبی در حدود 

  

انـد کـه    این کمپرسـورها از دو چـرخ دوار مـارپیچی تشـکیل شـده     : کمپرسورهاي چرخشی پیچشی -3

ست کـه   دوار و دیگري داراي شش شیار مارپیچی ها داراي چهار پرة محدب، در طول چرخ عموماً یکی از آن

بخار مبـرد  . شود اند و مبرد نیز از همین مجرا وارد می اي بسته با مجراي مکش و رانش قرار گرفته در محفظه

  .گردد ها و شیارها می کند و سبب چرخش بره ها و شیارها جریان پیدا می در فضاي بین پره

ست کـه بـا یـک جفـت چـرخ دنـده در        ک مارپیچ یا چرخ دوار اصلینوع دیگري از این کمپرسورها شامل ی

  .شود گفته می» کمپرسورهاي حلزونی« ها  آید و اصطالحاً به آن طرفین به حرکت درمی

چنین از آنجـا   هم. روند و آمونیاك به کار می 502، 22این نوع کمپرسورها با مبردهاي فشار باال مانند فریون 

در نتیجـه، قابـل اسـتفاده در    . توانند حجـم زیـادي از مبـرد را دربرگیرنـد     نند، میک که با سرعت باال کار می

این نوع کمپرسـورها داراي بـازده تـراکم    . هستند) ها مثل سردخانه(هایی با ظرفیت زیاد و دماي کم  سیستم
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  طرح سردخانه دو منظوره 

بـر سـایر   به طور کلی، سه مزیت اصلی و عمدة این کمپرسورها . اند باال، کنترل مداوم ظرفیت و ابعاد کوچک

  :انواع عبارت است از

  اصطکاك کمتر بین اجزا و در نتیجه فرسودگی کمتر -3ارتعاشات کمتر    -2بازده حجمی باال    -1

  

هـاي   انـد در ظرفیـت   هم معروف» توربوکمبرسور«این کمپرسورها که به  :کمپرسورهاي گریز از مرکز -4

باشند جریان مکـش   درصد می 80ده تراکمی در حدود باال و دماي پایین قادر به تحمل بارهاي متفاوت و باز

دوران در دقیقـه   9000تـا   1800مترمکعب در ثانیـه اسـت و سـرعت دورانـی بـین       15تا  03/0آن ها بین 

  :اند از ها عبارت مزایاي اصلی آن. دارند

      هزینۀ پایین نگهداري    -3روغن کاري آسان          -2سرعت بسیار باال                -1

اشـغال فضـاي کمتـر نسـبت بـه انـواع متقـارن در واحـدهاي بـزرگ           -5فقدان هـر گونـه ارتعـاش           -4

اي براي جلوگیري از بازگشت مبرد ندارند و مبرد، بر اثر سـرعت زیـاد بـر     کمپرسورهاي گریز از مرکز، وسیله

  .کند هاي متصل به محور چرخی، حرکت می ها، یا تیغه روي پره

  

   کندانسور -ب

کار کندانسـور، گـرفتن گرمـاي    . تر یک خنک کننده است کندانسور در اصل، مبدلی حرارتی یا به بیان ساده

توان گفت کندانسـور بـا    می. حاصل از بخارات مادة سرمازا و تبدیل آن به متیع در فشار موجود سیستم است

ادة سـرمازا از حالـت بخـار بـه     گرفتن گرماي نهان تبخیر و انتقال آن به خارج سیستم، باعث تغییر شـکل مـ  

مثل هر دستگاه مبدل حرارتی دیگر، انتقـال حـرارت از کندانسـور هـم بـا یـک سـیال انجـام         . گردد مایع می

  .گیرد که معموالً آب، هوا و یا مخلوطی از این دو است می
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  طرح سردخانه دو منظوره 

هـاي خـانگی و    آید به همین سبب معموالً در سیستم در وضعیت استفاده از هوا معموالً کارآیی آن پایین می

در این حالت، سـطح خنـک کننـده کـه بـا محـیط خـارج در        . گردد یا کوچک تولید سرما از آن استفاده می

تواند به منظور دور کردن گرما مورد استفاده قـرار   تماس است و همین طور حجم هوایی که در هر دقیقه می

بـه همـین دلیـل    . وسیلۀ هوا هسـتند گیرد، دو عامل اساسی و مهم در کارآیی کندانسورهاي خنک کننده به 

) فـن (در طراحی این نوع کندانسورها، سطح مماس با هوا را به حداکثر رسانده براي افزایش کارآیی از پنکـه  

  .گیرند کمک می

این کندانسـورها، داراي  . شود در نوع دیگر کندانسورها، از آب براي خنک کردن و مبادلۀ حرارت استفاده می

  :اند از ترین انواع کندانسورهاي خنک کننده با آب، عبارت رایج. هاي متفاوت هستند یتانواع مختلف با ظرف

  

  )مارپیچی(کویلی  -اي کندانسورهاي پوسته 

  اي کندانسورهاي لوله در لوله یا دولوله 

  اي لوله -اي کندانسورهاي پوسته 

  

  )اوراپراتور(تبخیر کننده  -ب

سمت از سیستم تولید سرماست که وظیفـه جـذب حـرارت از محـیط     تبخیر کننده یا اواپراتور در اصل، آن ق

هـا،   هـا و سـبزي   هاي اولیه میوه در سردخانه. نگهداري مواد غذایی و انتقال آن به مایع سرمازا را برعهده دارد

هاي مارپیچی طویلی بودند که بـر روي سـقف یـا دیوارهـاي مجـاور سـقف انبـار نصـب          ها لوله تبخیر کننده

جـایی سـاده و بـه صـورت غیریکنواخـت بـود بـه         ها، گردش هوا به صورت جابه در این سیستم .گردیدند می

امـروزه،  . مانـد  شد و محصـول مجـاور سـقف، گـرم بـاقی مـی       طوري که محصول مجاور کف انبار منجمد می
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شوند که هواي موجود در محیط به کمـک یـک پنکـه یـا پروانـه بـه حرکـت         ها طوري طراحی می سردخانه

عالوه بر یکنواخت کردن شرایط در تمام محیط، سرعت انتقال حرارت و کارآیی سیسـتم را افـزایش    درآمده،

اي از فلـزات نـازك بـا قابلیـت      هاي تبخیر کننده براي افزایش سطح انتقال حـرارت، در شـبکه   لوله. می دهد

  .آورد گیرند که حالتی مشابه به رادیاتور به وجود می هدایت باال قرار می

گیرنـد، بسـته بـه نـوع      هاي رادیاتور شکل، معموالً در ارتفاع مشخصی در نزدیکی سقف قرار می نندهتبخیر ک

   .شوند طراحی سردخانه، در مسیرهایی براي هدایت جریان هواي سرد طراحی می

دانیم، حجم مشخص در جریان از مادة سرمازا در فشار داخلی سیستم تبریـد داراي گرمـاي    همانطور که می

خیر مشخصی اسـت یعنـی بـه ازاي گـرفتن مقـدار مشخصـی از انـرژي حرارتـی موجـود در محـیط           نهان تب

از طرف دیگر، هرچـه سـطح انتقـال حـرارت بیشـتر باشـد       . شوند سردخانه، از حالت مایع به بخار تبدیل می

نـوع   سرعت انتقال حرارت باالتر است و نکتۀ مهمتر این که با محاسبۀ دقیق سطح تبخیر کننده با توجـه بـه  

سیستم، نوع مادة سرمازا و سایر مشخصات از اختالف درجه حرارت زیاد بین دستگاه تبخیر کننده و محـیط  

در غیر این صورت، تماس هوا با سطح بسیار سرد دستگاه تبخیر کننـده، باعـث   . شود سردخانه جلوگیري می

هـاي تبخیـر کننـده و     وي لولـه افزایش رطوبت نسبی هوا و رسیدن به حالت اشباع و تولید قطرات ریـز بـر ر  

این هوا، هنگام برگشت مجدد به محـیط سـردخانه رطوبـت از دسـت     . گردد ها به برفک می تبدیل نهایی آن

ادامۀ این عمل، منجر به انتقال رطوبت از فضاي سـردخانه بـه تبخیـر    . گیرد داده را، از هواي سردخانه باز می

عالوه بـر ایـن کـه حضـور یـخ بـر روي سـطح        . گردد شود و باعث خشک شدن سطح محصول می کننده می

  .کند رو می تبخیر کننده، کارآیی دستگاه را هم براي جذب حرارت محیط با اشکال روبه

یکی از دالیل سرد کردن مقدماتی محصول و یا کاهش درجه حرارت قبل از انبار کـردن محصـول در سـرما    

  .جلوگیري از این اختالف درجه حرارت باالست
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  :توان به انواع زیر تقسیم نمود زدایی را به طور ساده می رایج برفک هاي روش

در این روش، با تشکیل الیه برفک بر روي قسـمت تبخیـر کننـده، انتقـال حـرارت       :زدایی فشار برفک -1

هنگامی که این فشار از حـد معینـی کمتـر شـود،     . کند کاهش یافته، کمپرسور در فشار پایین مکش کار می

زدایی سیستم، دوبـاره جریـان    پس از گرم شدن و برفک. ل فشار، جریان کمپرسور را قطع کردهدستگاه کنتر

  .گردد برقرار می

بـه تبخیـر کننـده متصـل اسـت کـه قطـع و وصـل         ) ترموستات(در اینجا، یک دما یا : زدایی دما برفک -2

انتقـال حـرارت نامناسـب بـه      کند و بر اثر تغییرات دما در داخل تبخیر کننده به علت کمپرسور را کنترل می

  .دنبال تشکیل شدن الیۀ برفک، مثل روش قبل، کمپرسور را کنترل خواهد نمود

در . گـردد  در این روش، یک خط گاز داغ از خروجی کمپرسور به تبخیر کننده وصل می: روش گاز داغ -3

  .دهد یی را انجام میزدا نتیجه این گاز داغ وارد تبخیر کننده شده، با آزاد کردن حرارت خود، برفک

در این روش، جریان مبرد در سیستم، معکوس شده، تبخیر کننده بـه  : زدایی با چرخه معکوس برفک -4

ست که در چنـین شـرایطی برفـک بـه سـرعت از بـین        طبیعی. کند جاي خنک کننده یا کندانسور عمل می

  .خواهد رفت

دادن یـک دسـتگاه حرارتـی الکتریکـی درون     بـا قـرار   : زدایی با استفاده از جریان الکتریکی برفک -5

دستگاه تبخیر کننده یا مجاري عبور مبرد، پس از بستن خط مایع و تخلیۀ تبخیر کننده، عمـل گـرم کـردن    

گیـرد و پـس از    دستگاه تبخیر کننده به وسیلۀ جریان الکتریسیته به صورت دسـتی یـا خودکـار انجـام مـی     

  .شروع به کار خواهد کرد زدایی، سیستم به حالت اول بازگشته، برفک
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در این سیستم، مادة سرمازا که در یک حالل حل شده است، بر اثر حـرارت اعمـال   : سیستم تبرید جذبی

در مرحله بعد، بخار سرمازا وارد دستگاه خنک کننـده یـا کندانسـور شـده،     . شود شده از حالل خود جدا می

ازا داریم که آمادة هدایت به سمت تبخیـر کننـده   در این قسمت، مایع سرم. دهد حرارت خود را از دست می

  .و جذب حرارت مواد غذایی موجود و تبدیل به بخار است

تبرید جذبی مانند سیستم کمپرسوري از یک شـیر انبسـاط، یـک تبخیـر کننـده و یـک کندانسـور          سیستم

نـده  تشکیل شده است ولی به جاي کمپرسور، از مجموعـۀ یـک جـذب کننـده، یـک پمـپ و یـک گـرم کن        

مـادة  ) اعم از خشک و یا بخار گرمتر از حالت اشباع(در سیستم تبرید جذبی وقتی که بخار . شود استفاده می

بهترین مادة جـاذب، آب  . شود شود به طرف قسمت جذب کننده هدایت می سرمازا از تبخیر کننده خارج می

در ) هاي تبریـد جـذبی   در سیستمبه عنوان یک سرمازاي مهم (است که هم بسیار ارزان است و هم آمونیاك 

انحـالل آمونیـاك در آب، باعـث کـاهش فشـار بخـار شـده، تمایـل حرکـت بخـار           . شود آن به خوبی حل می

دهد ولی به دلیل این که حل شـدن آمونیـاك در آب، باعـث افـزایش      آمونیاك را به سمت جاذب افزایش می

اك در آب دارد و باعث تبخیر آن خواهـد شـد،   شود و این حالت تأثیر معکوس بر حاللیت آمونی دماي آب می

هـاي   این عمـل، بـه وسـیلۀ سیسـتم    . الزم است حرارت قسمت جذب کننده به طور مداوم از آن گرفته شود

  .سادة خنک کنندة آبی یا هر سیستم خنک کنندة دیگري، انجام پذیر است

. گـردد  م شده آمونیاك تبخیر مـی شود که در آن گر محلول آمونیاك به وسیلۀ پمپ به گرم کننده منتقل می

آب باقیمانـده در گـرمکن کـه حـاوي     . شود بخار آمونیاك به طرف کندانسور و سپس شیر انبساط هدایت می

بنابراین، در یک سیسـتم تبریـد   . شود مقدار کمی آمونیاك نیز هست به داخل جذب کننده برگشت داده می

جذب بخار به وسیلۀ اب در یک دستگاه جذب کننـده،   :شود جذبی، عمل تراکم بخار در سه مرحله انجام می
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افزایش فشار محلول به وسیلۀ یک پمپ و گرم کردن محلـول در یـک گـرم کننـده بـراي آزاد کـردن بخـار        

  .ست به سادگی، نشان دهندة چرخه تولید سرما در یک سیستم تبرید جذبی 6-15تصویر . آمونیاك

سـرمازدگی در اصـل بـه    . سـت  بروز آن جلوگیري کرد، سرمازدگییکی از تغییرات مخربی که همواره باید از 

هـاي تنفسـی در میـوه یـا      معنی کاش بیش از حد درجه حرارت نگهداري محصول است به نحوي که آنـزیم 

سبزي دچار توقف فعالیت شـده، ایـن اخـتالالت، منجـر بـه تجمـع مـواد سـمی ناشـی از فقـدان تـنفس و            

ردد و طعـم، بافـت و رنـگ محصـول را دچـار تغییـرات نـامطلوب        هاي بیوشیمیایی ناخواسـته مـی گـ    سیکل

  .نماید می

. هـاي مختلـف، بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت       هـا و سـبزي   ست که درجه حرارت مطلوب نگهداري میـوه  بدیهی

اصوالً میـوه هـاي منـاطق اسـتوایی     . گیرد بنابراین سرمازدگی نیز براي هر کدام در شرایط خاصی صورت می

-C ْ13هـاي پـایین تـر از     سرما حساسیت بیشتري دارند به نحوي که در درجه حـرارت  مثل موز، نسبت به

هاي اندکی زیر صفر را هم بـه   شوند ولی به عنوان مثال گالبی حتی درجه حرارت ، دچار سرمازدگی می 11ْ 

ن و حاالتی مانند، گود افتادن سـطح و خشـکید  . سرمازدگی، اشکال متفاوتی دارد. راحتی تحمل خواهد کرد

اي شدن محصـول،   ، قهوه)لیمو(هاي قرمز رنگ  و یا لکه) پرتقال(هاي سوخته  پالسیدن به دنبال آن، بروز لکه

از جملـه  ) سـیب زمینـی  (هـاي کـاروتن    و از بین رفتن قدرت سنتز رنگدانه) هلو(ایجاد بافت کرکی نامطلوب 

در محصـوالت مختلـف آورده شـده    عـوارض متنـوع    7-1در جدول شمارة . رود انواع سرمازدگی به شمار می

  .است
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  تر از درجه حرارت مطوئن عالئم سرمازدگی در تعدادي میوه ها در پایین -7-1جدول 

  حداقل درجه  محصول
  حرارت مطمئن

  عالئم سرمازدگی
  گراد و درجه حرارت مطمئن بین صفر درجه سانتی

  سیب
  آووکادو

  موز
  فروت گریپ

  لیمو
  انبه

  زیتون
  پرتقال
  آناناس

C  ْ3/3 - 2/3  
C  ْ2/7 - 2/3  
C  ْ3/13 - 7/11  

C  ْ10  
C  ْ7/12 - 1/11  

C  ْ3/12 -10  
C  ْ2/7  
C  ْ2/7  

C  ْ10- 2/7  

  اي شدن بافت داخلی قهوه
  اي مایل به خاکستري شدن بافت گوشتی قهوه

  اي شدن بافت داخلی قهوه - کدر شدن پوست
  سوختگی سطحی - گود افتادن

  ر سطح خارجیهاي قرمز د تولید لکه - گود افتادن
  هاي سوخته خاکستري پوست لکه

  اي روي پوست لکه هاي قهوه - گود افتادن
  اي روي پوست هاي قهوه لکه - گود افتادن

  تولید رنگ سبز تیره روي پوست خارجی
  

، کاهش اکسیژن، زمـان   2COعالوه بر کاهش بیش از حد درجه حرارت، عوامل دیگر چون افزایش غلظت 

دانـیم گروهـی از    همانطور که می. کنند نگهداري طوالنی و کاهش رطوبت نسبی نیز به سرمازدگی کمک می

گردند که در اصل به تغییرات مناسب در بافت، ارزش غـذایی، رنـگ و    تغییرات، منجر به رسیدن محصول می

نـد بـه قنـدهاي    هـاي بـزرگ ق   تغییراتی شامل شکسته شـدن نشاسـته یـا ملکـول    . شود محصول گفته می... 

هـاي   کوچکتر با شیرینی بیشتر، کاهش غلظت اسیدهاي خوراکی، تعـدل پروتئینـی، آشـکار شـدن رنگدانـه     

  .پنهان و نرم شدن بافت با تجزیه تدریجی مواد بکتبنی

. کنـد  فرایند نگهداري در سرما، مرحلۀ رسیدن محصول را پس از برداشت به یک مرحله طوالنی تبـدیل مـی  

بـراي  . فظ بیشتر ارزش غذایی و خصوصیات چشایی آن نسبت به حالت عـادي خواهـد شـد   بنابراین باعث ح

از قند خـود   62%گراد، پس از چهار روز  سانتی C  ْ20مثال، ذرت شیرین در شرایط ذخیره در درجه حرارت 

 گراد نگهداري شـود، ایـن میـزان افـت در مقـدار قنـد       را از دست می دهد ولی چنانچه در صفر درجه سانتی
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بـه  . ست که بایـد بـه آن اشـاره نمـود     البته زمان هم عامل مهم دیگري. تقلیل خواهد یافت 22%محصول، به 

گـزارش مـی    10%از بین رفته  Cپس از یک روز مقدار ویتامین  C  ْ8عنوان مثال، در نگهداري لوبیا سبز در 

در همین دمـا دو برابـر شـده،     پس از چهار روز نگهداري Cگردد در حالی که این مقدار کاهش در ویتامین 

  )7-3و  7-2جداول شماره . (رسد می 20%به 

  

  مقدار شکر از دست رفته در ذرت شیرین -7-2جدول 

  ْ Cدرجه  30در   ْ Cدر صفر درجه   مدت زمان ذخیره روز
1  1/8  6/25  
2  5/14  7/45  
3  18  5/55  
4  0/22  1/62  

  

  ها شرایط نگهداري بعضی از سبزي -7-3جدول 

  از بین رفته Cدرصد ویتامین   درجه سانتی گراد  روز  يسبز

  1  مارچوبه
7  

2  
  صفر

5  
50  

  1  لوبیا سبز
4  

8  
8  

10  
20  

  2  اسفناج
3  

  صفر
1  

5  
5  

  

جنبه مثبت دیگر نگهداري مواد غذایی در سرما، این است که همواره نگهداري در سـرما بـا تـاریکی و عـدم     

تـوان مـواد غـذایی حسـاس نسـبت بـه نـور مرئـی را          طریق مـی  تابش نور مرئی همراه است، بنابراین، از این

سـت از آنجـا کـه ایـن      ترین مواد مغذي نسبت بـه نـور مرئـی    معموالً ریبوفالوین جزو حساس. حفاظت نمود
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بـر  . انـد  ویتامین، تنها در شیر به صورت آزاد وجود دارد تأثیر نور مرئی را بر روي آن مورد مطالعـه قـرار داده  

سـاعت تمـاس بـا نـور خورشـید در شـرایط        2ریبوفالوین موجود در شیر پـس از   50%ون، اساس نتایج آزم

پـس نگهـداري در انبارهـاي سـرد، بـا      . گـردد  آن در همان زمان و در هواي ابري تخریب مـی  20%آفتابی و 

  .ممانعت از تابش نور مرئی، مواد مغذي حساس نسبت به نور را هم حفظ خواهد کرد

  

  ارزش غذایی و خصوصیات چشایی مواد غذایی تأثیر انجماد بر روي

هـا در طـول نگهـداري بـه صـورت       افت ویتامین. در انجماد نیز امکان از دست رفتن ارزش غذایی وجود دارد

افـت  . بندي و شرایط فرایند و انبار داري خواهد داشت منجمد، ارتباط بسیار نزدیکی با نوع مادة غذایی، بسته

هاي زاید پیش از انجمـاد   گیري و حذف قسمت مثل پوست(از جداسازي مکانیکی تواند ناشی  مواد غذایی می

بـري   چکه کردن یا خروج مواد محلـول، بخصـوص در هنگـام آنـزیم    ) و یا افت ترشحی در هنگام رفع انجماد

  .حرارتی و با تجزیۀ شیمیایی باشد

فراوانـی یـا فقـدان مقـادیر      ست به مادة مغذي مورد نظـر از حیـت   این که، افت مواد مغذي تا چه حد جدي

طور، اهمیت آن در مادة غذایی مورد نظر بسـتگی   کافی آن در رژیم غذایی متوسط و یا روزانۀ انسان و همین

  !دارد به این معنی که آیا مادة غذایی مورد نظر به عنوان منبع آن مادة مغذي حایز اهمیت هست یا نه

هـا مقـادیر کـاهش     هـا و سـبزي   ردن اولیۀ محصول، در میـوه بري و خنک ک پیش از انجماد و به هنگام آنزیم

نیـز از   1Bطور، کاهش ویتامین  همین. درصد گزارش شده است 50تا  10به صورت شاخص، از  Cویتامین 

هـاي   سـت کـه سـایر ویتـامین     بـدیهی . درصد، بسته به نوع محصول و شرایط، گزارش گردیده است 60تا  9

بـري بـدون آب    هـاي آنـزیم   در این مـورد، اسـتفاده از روش  . آب نیز چنین حاالتی خواهند داشت محلول در
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و نیز، خنک کردن محصول با هواي سرد به جاي آب، این میزان افت را بـه حـداقل   ) مایکروبو و یا بخار آب(

  .خواهد رساند

رو، بـر   از ایـن . شـود  ایی دیده نمیدر طول انجماد و در انتهاي این فرایند، کاهش شایان توجهی در ارزش غذ

گردد بلکه عامل اصـلی تخریـب، نگهـداري     خالف فرایندهاي حرارتی، انجماد، باعث تخریب مواد مغذي نمی

در چنین شرایطی هرقدر زمان ماندگاري در حالت انجمـاد بیشـتر شـود و یـا درجـه      . در حالت انجماد است

طور، در صورتی که محصول مـا   همین. مغذي بیشتر است حرارت نگهداري محصول باالتر باشد، تخریب مواد

بري نباشد تخریب آنزیمی هـم در طـول نگهـداري ادامـه خواهـد       بري نشده باشد و یا اصوالً قابل آنزیم آنزیم

بري شـده باشـد پـس     براي مثال، لوبیاي سبزي که آنزیم. یافت و روند افت مواد مغذي را تشدید خواهد کرد

دهـد در صـورتی کـه     از خود نشـان مـی   2Bدرصد کاهش ویتامین  3تنها  -C ْ20در سال نگهداري  از یک

بري نشده باشد پس از ایـن مـدت بـا همـین درجـه حـرارت، کاهشـی         همین محصول در شرایطی که آنزیم

  .خواهد داشت 2Bدرصد را در ویتامین  39معادل 

. هـا اشـاره نمـود    توان به تغییر رنگ بـر اثـر تخریـب رنگدانـه     محصوالت منجمد شده می از سایر تغییرات در

اي رنـگ مـی گـردد و در     کلروفیل، حتی در برخی سبزیجات منجمد شده به تدریج تبدیل به فنوفتین قهوه

ل محـیط و تغییـر رنـگ محصـو     pHها بروز تغییرات در غلظت امالح به دنبال انجماد، باعـث تغییـر در    میوه

  .خورد ها به چشم می خواهد گردید که این امر در تغییر رنگ آنتوسبانین

هـا وجـود دارد و یـا     بري حرارتـی بـراي آن   ها که کمتر امکان آنزیم فعالیت آنزیمی به خصوص در مورد میوه

گیرنـد و یـا    محصوالتی مثل گوشت منجمد که به هیچ وجه قبل از انجماد تحت فراینـد حرارتـی قـرار نمـی    

عامل مهمـی در  . ها به قدر کافی صورت گرفته است بري حرارتی بر روي آن محصوالتی که فرایند آنزیم حتی

فنـل اکسـیدازها هسـتند     ها، پلی مهمترین این آنزیم. تغییرات نامطلوب حین نگهداري به حالت منجمد است
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تند کـه باعـث بـروز طعـم     اي شدن آنزیمی را بر عهده دارند و یا لیبواکسی زنازهـا هسـ   هاي قهوه که واکنش

هاي برتئولنیک و لیبولنیک، منجر بـه بـروز تغییـرات نامناسـب      آنزیم. شوند نامناسب در طعم مواد غذایی می

معموالً، فعالیت آنزیمی در محصـوالت منجمـد در مـواد    . گردند هاي منجمد می در بافت و طعم انواع گوشت

گیـرد و بـه علـت حضـور مـواد اولیـه و آزاد شـدن         میهاي یخ انجام  محلول تغلیظ شده در اطراف کریستال

اکسیداسـیون، از  . یابد ها به دنبال پارگی جدارة سلولی به وسیله کریستال یخ، در این منطقه تمرکز می آنزیم

افتـد و   اتفاق مـی ) به خصوص براي مواد غذایی چرب(هاي انجماد نیز  ست که در درجه حرارت دیگر مواردي

بندي مناسب و یا کاربرد گازهاي مورد استفاده در اتمسفر کنترل شـده   آن، استفاده از بستهتنها راه مبارزه با 

با غلظت مشخص است البته در مورد محصوالتی مثل ماهی منجمد کـه بـه علـت حضـور اسـیدهاي چـرب       

 .شـود  استفاده مـی » لعاب دادن«غیراشباع حساسیت بیشتري به اکسیداسیون دارند از فرایندي تحت عنوان 

یـا آب سـرد بـر روي آن پاشـیده     . ور گردیـده  بدین صورت که محصـول، پـیش از انجمـاد، درون آب غوطـه    

بدین ترتیب، الیۀ نازکی از یخ بر روي محصول تشـکیل شـده، از اکسیداسـیون آن در طـول زمـان      . شود می

  .نگهداري ممانعت خواهد نمود

ج مواد مغذي محلول، فراینـد انجمـاد را بایـد    براي حفاظت هرچه بیشتر از بافت محصول و جلوگیري از خرو

اي که در حداقل زمان ممکن، از محدودة دماي بین صفر درجـۀ   ترین زمان ممکن انجام داد به گونه در کوتاه

در چنین شرایطی انجماد در داخـل و خـارج سـلول بـه صـورت یکنواخـت       . عبور کنیم -C ْ5گراد تا  سانتی

در حالی که به هنگام انجماد کند مـایع بـین سـلولی بـه     . بیند متري میانجام گرفته، بافت محصول آسیب ک

شـود و بـا فشـار اسـمزي ایجـاد       علت حضور مواد جامد محلول کمتر پیش از مایع داخلی سلولی منجمد می

آب شـده، شـکل    در چنین شرایطی سلول به شدت بی. کشاند شده، آب را از داخل به سمت خارج سلول می

دهد و از طرف دیگر بلورهاي درشت یخ تولید شده، باعث فشرده شدن بیشـتر و پـارگی    خود را از دست می
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البته در هنگام رفع انجماد، هرچه از روش کنـدتري اسـتفاده کنـیم آسـیب وارده     . جدارة سلول خواهند شد

ی هاي ذوب شده به تدریج از قسمت خـارج سـلول   شوند زیرا یخ کمتر است و مواد مغذي نیز بیشتر حفظ می

در غیر این صورت بلورهـاي یـخ   . کند گردند و سلول، فرصت جذب آب پیدا می به سمت داخل سلول باز می

به سرعت آب شده، بدون جذب به داخل سلول، به صورت قطرات آب از بافت مـادة غـذایی همـراه بـا مـواد      

فرنگـی یـا    مثل تـوت  براي انجماد بسیاري از مواد غذایی حساس. ها خارج خواهند شد مغذي و حتی رنگدانه

کننـد تـا بافـت و خصوصـیات      ها در داخل آب خود میوه استفاده مـی  از انجماد همزمان آن... فرنگی و  گوجه

  .چشایی محصول به علت فشار اسمزي نسبتاً مساوي در داخل و خارج محیط، هرچه بیشتر حفظ گردد

تگی انجماد اشاره نمود که هنگام اسـتفاده از  توان به سوخ از سایر تغییرات بروز یافته بر روي مواد غذایی می

فریزرهاي با هواي متحرك به علت خشکی بیش از حد هوا و از دسـت دادن سـریع رطوبـت، حـالتی مشـابه      

. آید و رنگ نامناسب به همراه سطحی خشک را به دنبـال خواهـد داشـت    سوختگی در محصول به وجود می

البته کـاهش وزن محصـوالت در حـین انجمـاد هـم، بـه       . شود این موضوع عموماً در انجماد گوشت دیده می

  .دلیل از دست دادن احتمالی رطوبت، ممکن است از عواقب انجماد باشد

ایـن  . با توجه به تمامی تغییرات ذکر شده، مدت زمان ماندگاري محصوالت در حالت انجمـاد محـدود اسـت   

یکروبـی، کـاهش ارزش غـذایی، تغییـر در     محدودیت، با توجه به تغییرات احتمـالی شـیمیایی و یـا حتـی م    

در صـورتی کـه در انتهـاي    . تعیین کنندة زمان نهایی ماندگاري محصول خواهند بود... خصوصیت چشایی و 

باشـد   زمان ماندگاري محصول داراي بافت، طعم و به طور کلی ظاهري متفاوت با قبـل از انجمـاد خـود مـی    

ر مـواد غـذایی نگهـداري شـده بـه حالـت منجمـد، مطـرح         د HQLیا » عمر کیفیت حداکثر«عاملی به نام 

درصد از افـرادي   70-80در اصل مدت زمان ماندگاري در حالت انجماد است به نحوي که  HQL. گردد می

تفاوتی بین محصول منجمد و مادة غذایی منجمد شـده قائـل   . کنند که محصول را از نظر چشایی ارزیابی می
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ا یک ششم زمان مانـدگاري نهـایی محصـول اسـت و مـدت آن بـا کـاهش        این زمان، بین یک سوم ت. نشوند

  .یابد درجه حرارت، افزایش می

  

  تأثیر شرایط سردخانه بر روي مواد غذایی

دما، عامل اصلی در کنترل فساد یا به طـور کلـی، همـۀ انـواع تغییـرات نـامطلوب در انـواع مـواد         : دما -الف

د میکروبـی، شـیمیایی، بیوشـیمیایی و در برخـی مـوارد فیزیکـی،       به بیان دیگر، تمامی انواع فسا. ست غذایی

ست که هر نوع تغییـري   بنابراین، بدیهی. ناشی از تغییرات نامناسب درجه حرارت و عموماً باال رفتن آن است

هاي زیر صفر و باالي صفر است بالفاصله بـر روي کیفیـت و    در دما که یکی از شرایط تعیین کنندة سردخانه

که اصـطالحاً بـه ایـن نـام شـناخته       -هاي باالي صفر در سردخانه. محصوالت تأثیر خواهد گذاشت ماندگاري

زاسـت زیـرا عمومـاً     هـاي بیمـاري   هدف اصلی از حیث فساد میکروبی، جلوگیري از رشد میکـروب  -شوند می

سـت کـه   دانـیم و فـرض بـر ایـن ا     زا نمـی  هاي سرما دوست را بیمـاري  ما میکروب) بجز در چند مورد خاص(

هـا در   طبیعتاً درجه حرارت رشـد آن . هایی که توانایی رشد و تولید بیماري در بدن ما را دارا هستند میکروب

دانیم که بنا به تعریـف، درجـه حـرارت     می. محدودة بدن انسان است و در شرایط سرما قادر به رشد نیستند

و حتی گاهی اوقات از ایـن حـدود هـم فراتـر     بسته به نوع محصوالت متفاوت است  C ْ8تا  -1ها از ْ سردخانه

ست که از نظـر میکروبـی،    پس طبیعی. گردد رود که چندان عمومیت ندارد و در شرایط خاصی اعمال می می

زا و افـزایش سـرعت    هـاي بیمـاري   افزایش درجه حرارت سردخانه باالي صفر به معنی امکان رشـد میکـروب  

کننـد ولـی    ست که مواد غذایی را از ردة مصرف خارج می د غذاییرشد انواع مولد فساد و نامطلوب کردن موا

زیرا انواع مولد تغییرات نامطلوب یا فساد، امکان رشد هرچند بـه صـورت کنـد را در سـرما     . زا نیستند بیماري

  .دارا هستند
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اسـت   -C ْ18ها، حـداقل   هاي زیر صفر، دماي مطمئن براي ممانعت از رشد همۀ میکروارگانیزم در سردخانه

که براي حفظ بهتر کیفیت و ماننعت از تغییرات نامطلوب شیمیایی و بیوشیمیایی، درجه حـرارت فریزرهـاي   

معمـوالً در ایـن شـرایط، کـاهش     . است -C ْ30تا  -Cْ25صنعتی براي نگهداري دراز مدت مواد غذایی، بین 

یط و محصـول کـه بـا    آید که در صورت کنترل تبـادالت رطوبـت بـین محـ     درجه حرارت به ندرت پیش می

ولی همانطور که گفتیم چنین شرایطی بسـیار نـادر   . گیرد نامناسب نخواهد بود بندي مناسب صورت می بسته

هـا بـه بلورهـاي یـخ      مشکل اصلی، افزایش دماست که باعث ذوب شدن بلورهاي یخ ریـز و اتصـال آن  . است

هـا را بـه    و بافـت . بافت را به دنبـال دارد تر و بزرگتر شدن بلورهاي نهایی خواهد شد و تخریب بیشتر  درشت

در شرایطی که افزایش درجه حرارت بسیار زیاد باشد، عمل رفع انجمـاد،  . یک بافت یخی تبدیل خواهد کرد

گردند کـه   شوند و به حالت چکه کردن از محصول خارج می به دنبال آن بلورهاي یخ ذوب می. صورت گرفته

ا، شاهد کاهش وزن، از دست دادن رنـگ و ارزش غـذایی محصـول بـه     ه عالوه بر امکان رشد برخی میکروب

شناسـی مـواد غـذایی هـر نـوع       بنابراین، از بعد میکـروب . دلیل خروج مواد مغذي محلول در آي خواهیم بود

زا و مولد فساد را به دنبـال دارد و بسـیار نـامطلوب     تر شدن شرایط براي رشد انواع بیماري افزایش دما، آماده

  .است

هاي باالي صفر، باعث افزایش شدت تـنفس محصـوالت و مصـرف مـواد مغـذي و از       زایش دما در سردخانهاف

زدن محصـوالتی   تواند منجـر بـه جوانـه    ها نیز خواهد گردید عالوه بر این که در دراز مدت می دست رفتن آن

کوتاهی تخریـب نمایـد    زمینی و پیاز گردد و در نهایت، بافت و طعم مواد غذایی را در مدت بسیار مثل سیب

را انجـام  ) بالنجیتـگ (ها  ها عمل غیرفعال کردن آنزیم ها و سبزي زیرا در نگهداري محصوالت، بخصوص میوه

ست که با افزایش درجه حـرارت، تخریـب آنزیمـی     اي ها همواره، عامل تهدید کننده دهیم و حضور آنزیم نمی

  .هم تشدید خواهد شد
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هـاي   موالً مشکل میکروبی وجود ندارد و این مسأله عمومـاً در سـردخانه  در شرایط کاهش درجه حرارت، مع

دانیم کاهش کنترل نشده و بیش از حـد درجـه حـرارت، منجـر بـه       همانطور که می. باالي صفر مطرح است

. کنـد  هوازي هدایت مـی  شود و شرایط را به سمت فعالیت هاي بی هاي تنفسی می توقف و یا کندي کار آنزیم

آیـد ایـن حالـت     در محیط پـیش مـی   2COی که در کاهش غلظت اکسیژن و یا افزایش غلظت مشابه حالت

گـردد کـه در قسـمت تغییـرات مـواد غـذایی در        منجر به بروز تغییرات عمومی تحت عنوان سرمازدگی مـی 

ورهـاي یـخ شـود    چنانچه کاهش درجه حـرارت، باعـث ایجـاد بل   . سردخانه به طور کامل به آن پرداخته شد

از جملـه ایـن کـه بسـیار کنـد،      . هاي زیادي با انجمـاد دارد  آید که تفاوت زدگی به وجود می حالتی به نام یخ

هـا،   بلورهاي یخ درشت تشکیل شده، با پاره کردن سلول و آزاد کـردن آنـزیم  . ناخواسته و کنترل نشده است

آورد کـه بـه سـرعت بـه وسـیلۀ       ده را به وجـود مـی  عالوه بر از بین بردن حالت زنده و فعال سلول، بافتی مر

در مورد برخی محصوالت مثل شیر، کاهش درجه حـرارت تـا حـد یـخ زدن،     . ها تخریب خواهد گردید آنزیم

گـردد کـه تغییـرات     هـا مـی   باعث بروز تغییـر در غلظـت امـالح و رسـوب کـردن و منعقـد شـدن پـروتئین        

بـه  (هاي باالي صفر  یا در نگهداري گوشت در سردخانه. داردناپذیري را براي بافت محصول به دنبال  برگشت

شـود   کاهش درجه حرارت و یخ زدن محصول، باعـث مـی  ) منظور طی دورة بیات شدن و عمل آمدن گوشت

که تغییر و تحوالت الزم در تبدیل عضله به گوشت صورت نگیرد و کیفیت نهـایی محصـول، بسـیار کـاهش     

جه حرارت مناسب، چه در جهت کاهش و چـه در جهـت افـزایش، نـامطلوب     بنابراین، رعایت نکردن در. یابد

  .است و باید از آن پیشگیري نمود

بیش از طرح هر بخشی دربارة تأثیرات رطوبت نسبی، به عنوان یکی از شـرایط اساسـی   : رطوبت نسبی -ب

که رطوبـت نسـبی و    نگهداري مواد غذایی و از همه مهمتر، نقش تغییرات مواد غذایی، باید خاطر نشان کرد
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دما دو عامل کامالً وابسته به هم هستند که تغییرات یکی در دیگري کـامالً مـؤثر اسـت و البتـه، غالبـاً بـروز       

  .تغییر در میزان رطوبت نسبی خواهد شد

. دانیم در شرایط ثابت، مقدار رطوبت هواي موجود در یک سردخانه از نظر کمی ثابت است طور که می همان

ا کاهش یا افزایش درجه حرارت در عـین ثابـت بـودن مقـدار رطوبـت هـوا، رطوبـت نسـبی تغییـر          بنابراین ب

به این معنی که افزایش درجه حرارت، رطوبت نسـبی هـوا را کـاهش داده، کـاهش درجـه حـرارت       . کند می

تـأثیر تغییـرات میـزان رطوبـت     . گردد منجر به افزایش رطوبت نسبی هوا و حتی رسیدن به نقطۀ شیشم می

  .توان در دو حالت کاهش و افزایش آن از حدود مشخص بررسی نمود نسبی را می

ست که محصوالت، به منظور بـه تعـادل رسـیدن یـا فضـاي       در شرایط کاهش رطوبت نسبی محیط، طبیعی

تـرین مشـکلی کـه از نظـر اقتصـادي نیـز        بنـابراین، مهـم  . کنند سردخانه شروع به از دست دادن رطوبت می

هـاي برگـی، بـا     این تقلیل وزن در محصوالتی مثل سـبزي . دارد، کاهش وزن محصوالت استاهمیت فراوان 

ایجاد پژمردگی و پالسیدگی سریعاً محصول را مصرف ناشدنی خواهـد نمـود و در محصـوالت دیگـري مثـل      

ن تـری  مهم. به رغم ضررهاي اقتصادي، در ظاهر ممکن است تغییرات چندانی را نشان ندهد... گوشت، پنیر و 

هـاي مناسـب بـراي حفـظ رطوبـت محصـوالت و        راه براي جلوگیري از چنـین حـالتی، اسـتفاده از پوشـش    

  .طور، تأمین رطوبت محیط با تزریق رطوبت به محیط سردخانه است همین

گیـرد چـون تبخیـر     هاي با ابعـاد کوچـک صـورت مـی     معموالً کاهش رطوبت نسبی، بیشتر در تبخیر کننده

بنـابراین  . توانند اختالف درجه حرارت کمتري با هواي سـردخانه داشـته باشـند    رگ میهاي با ابعاد بز کننده

، کمتر به صورت قطـرات آب  )به دلیل کاهش مالیم درجه حرارت(رطوبت موجود در هوا، به هنگام عبور آن 

  .ست که کاهش کمتري در رطوبت نسبی هواي سردخانه ایجاد خواهد گردید آید و طبیعی درمی
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به طور خالصه می توان گفت کاهش رطوبت نسبی محیط، ابتدا منجر به اُفت وزنی محصـوالت و در  بنابراین 

  .صورت تداوم، باعث بروز تغییرات نامطلوب ظاهري مانند خشکی، پژمردگی و پالسیدگی خواهد گردید

وبـت نسـبی،   در شرایط ثابت دما و رط. افتد افزایش رطوبت نسبی در محیط سردخانه معموالً کمتر اتفاق می

باعث مصرف اکسیژن و مواد مغـذي از یـک سـو و تولیـد آب و     ) ها ها و سبزي میوه(تنفس سلولی محصوالت 

عامـل  . گردد که امکان افزایش رطوبت نسـبی را بـه دنبـال خواهـد داشـت      اکسیدکربن از سوي دیگر می دي

سـردخانه اسـت کـه از تجمـع     بسیار مهم در این باره، عالوه بر کنترل دما، تهویۀ مناسب و چـرخش هـواي   

ترین خطر افزایش رطوبت نسـبی، مرطـوب شـدن     مهم. نماید رطوبت در برخی نقاط سردخانه جلوگیري می

هـا بخصـوص    بیش از حد محصوالت در سطح و امکان افزایش فعالیت آبی و به دنبال آن رشد میکروارگانیزم

هـایی بـر    رخی محصوالت، باعـث ایجـاد لکـه   عالوه بر این که باقی ماندن قطرات آب در سطح ب. هاست کپک

در اینجا نیز عالوه بـر کنتـرل   . اي منفی به حساب خواهد آمد گردد که از نظر ظاهري نکته روي محصول می

  .بندي هم به عنوان عامل مؤثر کمکی استفاده نمود توان از بسته شرایط می

سـت   رل سردخانه به جریـان بـرق، بـدیهی   هاي اجرا و کنت با توجه به وابستگی همۀ سیستم: اُفت ولتاژ -پ

هاي کنترل پیشرفته، در شـرایط کـاهش    معموالً، سیستم. که افت ولتاژ عواقب بسیار نامناسبی به همراه دارد

کنند که دقیقاً حالت قطع و وصل مجدد برق به وجود خواهـد   یا افزایش ولتاژ، جریان الکتریسیته را قطع می

ارض ایجاد شده، شامل کاهش کارآیی کمپرسـورها بـه عنـوان قلـب سیسـتم      اما در غیر این صورت، عو. آمد

تبرید و کاهش توان سردخانه در خروج حرارت از محیط داخل یا حفظ درجه حرارت به دنبال آن است کـه  

هـاي کنتـرل    عـالوه بـر ایـن کـه بسـیاري از دسـتگاه      . تهایتاً افزایش درجه حرارت را به دنبال خواهد داشت

اي  یا نوسانات جریان برق دچار اشکال شده، امکان دارد به گونـۀ کنتـرل نشـده و ناخواسـته     خودکار شرایط

عمـالً باعـث افـزایش درجـه     . در هر صورت، عارضۀ اصلی که پیامد این حالـت افـت ولتـاژ اسـت    . عمل کنند
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م و عـدم  رسانی احتمالی به سیستم تبرید به دلیل کـار مـداو   حرارت سردخانه خواهد شد که عالوه بر آسیب

  کارآیی الزم بخصوص در مورد کمپرسورها، این افزایش دما، عوارض نامطلوبی در افزایش شدت تـنفس و یـا  

بیشـتر بـا آن آشـنا خواهیـد     ) قطع و وصل بـرق (کند که در قسمت بعد  ایجاد می... ها و  میکروارگانیزم رشد 

  .شد

کنـد امـا    تـري ایجـاد مـی    مشـکل بـزرگ  قطع برق هر چند نسبت به نوسانات ولتاژ : قطع و وصل برق -ت

بنابراین باید شاهد افـزایش درجـه   . ست قطع برق به معنی قطع روند سرمازایی. بالفاصله قابل تشخیص است

هاي زیر صفر و باالي صفر، عوارض متفـاوتی   این افزایش درجه حرارت در سردخانه. حرارت در سردخانه بود

  .به دنبال خواهد داشت

االي صفر، درجه حرارت از حساسیت بسیار زیادي برخوردار اسـت بـه نحـوي کـه گـاهی      هاي ب در سردخانه

هـا و   در مورد میـوه . گذارد گراد تغییر، تأثیرات قابل توجهی بر روي محصول می اوقات حتی یک درجه سانتی

در محـیط   2COها، افزایش درجه حرارت به معنی تنفس بیشتر و مصرف مواد مغذي و تولید آب و  سبزي

شـود؛ زیـرا بـا ایجـاد      ها کاسته مـی  تري رسیده و از طول عمر نگهداري آن است ضمن این که در زمان کوتاه

از دیـدگاه آلـودگی   . گـردد  مختصر تغییري در درجه حرارت، شـدت تـنفس محصـوالت چنـدین برابـر مـی      

حرارت باعـث فـراهم شـدن امکـان رشـد       زاها و عوامل فساد هم افزایش جزیی میکروبی و رشد انواع بیماري

هاي مشابه آن، مشـکالت جـدي بـه     خواهد گردید؛ حالتی که در محصوالت فسادپذیر مثل گوشت و فراورده

قطع برق، قطع تهویه را هم به دنبال دارد که خود ایـن حالـت، باعـث تجمـع رطوبـت در      . وجود خواهد آمد

برد عاملی که پـیش از همـه چیـز، رشـد      بی را باال میفعالیت آ. نقاط خاصی از محل تجمع محصول گردیده

  .آورد ها را فراهم می ها بخصوص کپک میکروارگانیزم
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  طرح سردخانه دو منظوره 

در هنگام قطـع بـرق و افـزایش درجـه     . گیرند هاي زیر صفر، مشکالت، شکل دیگري به خود می در سردخانه

گردند یا حتی دو  می حرارت، هرچند بلورهاي یخ کوچک به میزان جزیی  ذوب شده، جذب بلورهاي بزرگتر

ها باعث پاره شدن بیشتر دیـوارة سـلولی بخصـوص در     چسبند و تمام این بلور بزرگ در سطح به یکدیگر می

گردد حالتی که پس از رفع انجماد محصـول باعـث چکـه کـردن مقـادیر زیـادي از آب        هاي گیاهی می بافت

یی، بافت را نیز از نظـر ظـاهري ناخوشـایند    شود و عالوه بر کاهش ارزش غذا میان بافتی و داخلی سلولی می

هنگام وصل مجدد برق، درجه حرارت بار دیگر کاهش یافته، عوارض انجماد و رفـع انجمـاد مکـرر،    . سازد می

هر چند که تا کنون دالیل علمی قوي براي این مطلب ارائه نگردیده است اما نظـر بـر ایـن    . گردد تکمیل می

فع انجماد یا رسیدن به درجه حرارت محیط، بسـیار بیشـتر شـده، بـا     است که حساسیت محصوالت پس از ر

  .هاي خود را از دست خواهد داد سرعت بیشتري از نظ ظاهري، ارزش غذایی و ماندگاري، قابلیت

هاي صنعتی، ژنراتورهـاي موقـت تولیـد کننـدة بـرق       ست که یکی از ملزومات اصلی سردخانه  بنابراین بدیهی

وز قطع برق، توانایی حفاظت از محصوالت را با تأمین انرژي الکتریکـی الزم بـراي کـار    هستند تا به هنگام بر

  .ناپذیر جلوگیري کنند کمپرسورها، داشته باشند و از بروز خسارات سنگین و جبران
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  ها نگهداري محصوالت مختلف در کنار هم و تأثیرات متقابل آن

یکـی از  . سـت  هاي مختلف، قابل ارزیابی ها، از جنبه سردخانهنگهداري محصوالت مختلف در کنار یکدیگر در 

هـاي خـام و فراینـد شـده اسـت بـه ایـن معنـی کـه عمومـاً            بندي مواد غـذایی بـه گـروه    ها، طبقه این جنبه

هـایی کـه بـراي     هاي مورد استفاده براي نگهداري مواد غـذایی خـام و فراینـد نشـده، از سـردخانه      سردخانه

دلیل ایـن امـر، احتمـال انتقـال     . گیرند، مجزا هستند فرایند شده مورد استفاده قرار میهاي  نگهداري فراورده

ست که در مواد خام و به دنبال آن در محیط نگهـداري مـواد خـام، وجـود دارد و      هاي میکروبی انواع آلودگی

د غـذایی فراینـد   هـا بـا مـوا    باشد و تمـاس آن ) به عنوان مثال در گوشت(زا  تواند شامل انواع بیماري حتی می

آلودگی را بـه راحتـی منتقـل    . سازي قرار نگیرند شده که ممکن است تا هنگام مصرف تحت فرایندهاي سالم

شـود کـه یـک     این مسأله، هنگامی حـادتر مـی  . کرده، موجب ابتالي مصرف کننده به بیماري خواهد گردید

یا غیرمستقیم، آلـودگی خـود را بـه مـادة     زا به طور مستقیم  مادة غذایی خام با احتمال حضور عوامل بیماري

زا نیسـت و ممکـن اسـت بـه همـان       غذایی خام دیگري منتقل سازد که به طور طبیعی حامل عوامل بیماري

زا از گوشـت یـا محـیط نگهـداري آن در      هاي بیمـاري  صورت فرایند نشده مصرف گردد مثل انتقال میکروب

زمانو یا پـس از تخلیـۀ سـردخانه، در آن محـیط نگهـداري      ها و سبزي هایی که به طور هم سردخانه به میوه

  .گردند می

مسأله دیگر، انتقال بو از محصولی به محصول دیگر در شرایط نگهداري هم زمان اسـت کـه ایـن انتقـال بـه      

مثل انتقال بوي میوه بـه گوشـت و   . پذیر است صورت غیرمستقیم از طریق سطوح داخلی سردخانه نیز امکان

سـت و از   رایطی، به رغم سالم بودن محصول، به دلیل داشتن بوي غیرطبیعی، مصرف ناشـدنی در چنین ش... 

  .گردد چرخۀ مصرف حذف می
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  هشتمفصل 
برنامه اجرائی 
  و بودجه بندي
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  طرح سردخانه دو منظوره 

پس از مطالعات صورت گرفته در خصوص شروع برنامه اجرایی با نگاهی بر استقرار مدیریت اجرایی برنامه 

  )MSPدر پیوست : ( )فعالیت ها داراي همپوشانی هستند(شرح زیر می گردد زمانبندي اجراي طرح به 

  
  برنامه زمانبندي اجراي طرح -10-1جدول 

  
 days 356 سردخانه دو منظورهاحداث  ردیف

 days 20 امور زیر بنایی 1

 days 20 تهیه و تنظیم قرار داد و امضاء قرار داد 2

 days 20 تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادي 3

 days 45 تقاضاي وام و دریافت تسهیالت ارزي و ریالی 4

 days 100 شروع عملیات ساختمانی سالن هاي اصلی 5

 days 90 شروع عملیات ساختمانی سالن هاي فرعی و اداري 6

 days 30 گشایش اعتبار اسنادي جهت ورود دستگاه ها 7

 days 30 زمان حمل دستگاه ها 8

 days 60 یساتانجام عملیات تاس 9

 days 30 اجراي فونداسیون دستگاه ها 10

 days 30 عملیات نصب و راه اندازي 11

 days 10 خرید و حمل مواد اولیه 12

 days 30 شروع آزمایشی و آموزشی پرسنل 13

 day 1 افتتاح و شروع بهره برداري 14
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  نهمفصل 
برآورد ها و 

ل یه و تحلیتجز
  مالی
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  

 و تحلیل مالی  بر آوردها و تجزیه -2

  برآورد هزینه سرمایه گذاري  -9-1
  
   خالصه هزینه هاي سرمایه گذاري -9-1-1
  
  

  هزینه هاي سرمایه گذاري 9-1-1-جدول 
  

 نحوه سرمایه گذاري

 شرح
 یالت بانکیسهت سهم متقاضی

 )هزار ریال ( جمع 
 درصد )هزار ریال ( مبلغ  درصد )هزار ریال ( مبلغ 

  257,610,077 %11.6  30,000,000 %88.4  227,610,077 سرمایه ثابت

  247,777,829 %97.7  242,000,000 %2.3  5,777,828 سرمایه در گردش

  505,387,906 %53.8  272,000,000 %46.2  233,387,905 جمع کل  سرمایه گذاري
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  خالصه هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري -9-1-2
  

  ه هاي ثابت سرمایه گذاريخالصه هزین 9-1-2-جدول 
  

 هزار  ریال شرح ردیف

 96,100,000 هزینه خرید زمین 1

 15,137,500 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 2

 855,000 هزینه تجهیز آزمایشگاه 3

 1,790,380 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی 4

 3,908,675 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی 5

 6,290,000 ین هاي حمل و نقلهزینه ماش 6

 280,000 هزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداري 7

 126,581,740 هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي جنبی ومحوطه سازي 8

 112,500 هزینه ترخیص 9

 لحاظ شده است 9این قسمت در بند  هزینه بیمه حمل تجهیزات 10

 340,000 هزینه جرثقیل و باسکول 11

 813,866 هزینه نصب تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال و تاسیسات 12

 860,000 هزینه هاي  مشاور ین 13

 9,423,916 هزینه هاي قبل از بهره برداري 14

 1,116,500 وسایل اداري 15

 263,610,077 جمع کل سرمایه گذاري ثابت طرح
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  طرح سردخانه دو منظوره 

 ) : پیشنهاد ( ت منابع تامین مالی و اطالعات مربوط به تسهیال -9-2
  منابع تامین مالی -17-1جدول 

 شرح

1390 

 جمع کل
10/08/1389 20/08/1389 30/08/1389 10/09/1389 20/09/1389 30/09/1389 

  3شروع در 
 ماهه سال

 %100 -  %10 %25 %20 %20 %15 %10 درصد پیشرفت پروژه

 %80 %0 %0 %0 %0 %0 %0 برنامه تولید
 

 562,148,330 247,777,829 26,361,008 65,902,519 52,722,015 52,722,015 39,541,512 26,361,008 سرمایه گذاري

 263,610,077 0 26,361,008 65,902,519 52,722,015 52,722,015 39,541,512 26,361,008 سرمایه ثابت

 298,538,253 247,777,829 0 0 0 0 0 0 سرمایه در گردش

 581,148,285 266,777,783 26,361,008 65,902,519 52,722,015 52,722,015 39,541,512 26,361,008 تامین مالی

 272,000,000 242,000,000 3,000,000 7,500,000 6,000,000 6,000,000 4,500,000 3,000,000 سرمایه  وام دریافتی

وام ریالی سرمایه گذاري 
 ثابت

3,000,000 4,500,000 6,000,000 6,000,000 7,500,000 3,000,000 0 30,000,000 

 242,000,000 242,000,000 0 0 0 0 0 0 وام ریالی سرمایه در گردش

 309,148,284 24,777,783 23,361,008 58,402,519 46,722,015 46,722,015 35,041,512 23,361,008 آورده سهامداران

 233,610,077 0 23,361,008 58,402,519 46,722,015 46,722,015 35,041,512 23,361,008 بابت سرمایه گذاري ثابت
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  طرح سردخانه دو منظوره 

 

  :نتایج و تجزیه و تحلیل مالی  -9-3
  .زیان  در پیوست آورده شده است  نتایج صورت حساب مالی در جدول صورت حساب سود و

  

  : هاي مالی  شاخص -2- 9-4
  شاخص هاي اقتصادي مالی طرح -9-1جدول 

# index Quantity Unit 

 در سال نت 2,000 ظرفیت 1

 ریال 10600 قیمت تبدیل دالر به ریال 2

 ریال/ کیلو  38,943 قیمت فروش میانگین 3

 % %15 نرخ تورم هزینه 4
 % %15 نرخ تورم درآمد 5
 هزار ریال 511,387,906 سرمایه گذاري کل طرح 6

 هزار ریال 263,610,077 سرمایه گذاري ثابت طرح 7

 هزار ریال 305,344,503 )1388سال  (سرمایه گذاري در گردش طرح  8

 دالر 20,830,189 میزان ارز بري 9

 نفر 36 تعداد پرسنل 10

 -  %3.6 نقطه سربسري طرح 11

 ماه 10 مدت اجراي طرح 12

 سال 871,007,785 1392ارزش افزوده طرح در سال  13

 از زمان شروع  سه سال پنج ماه دوره بازگشت سرمایه 14

 -  ROR 34.89%                         1392اده  در سال نرخ بازده س 15

 -  IRR 37.24%نرخ بازده داخلی                                             16

 بزرگتر از یک 1.26 نسبت منافع به مخارج 17

 هزار ریال Net Present Worth Method 725,168,613   ارزش فعلی خالص   18

 هزار ریال PW-Benefit 3,532,265,217دریافتها                               ارزش فعلی  19

 هزار ریال PW-Cost 2,807,096,605ارزش فعلی پرداختها                                    20
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  طرح سردخانه دو منظوره 

 جمع بندي و پیشنهادات نهائی  -3

استفاده از میزان نرخ بازگشت یکی از تکنیکهاي اقتصادي مهندسی جهت ارزیابی اقتصادي بودن یک طرح 

در این روش نرخی که در آن ارزش فعلی خالص دریافت ها معادل با ارزش فعلی خالص . داخلی است 

%  37.24نرخ بازگشت داخلی جهت این طرح . پرداخت ها شد ، نرخ بازگشت داخلی محسوب می شود 

می باشد ، می توان به % 15که حدود بدست آمده و با توجه به حداقل نرخ جذب سرمایه در کشور ایران 

در روش دوره بازگشت . نتیجه توجیه پذیر بودن طرح از لحاظ اقتصادي در شرایط بررسی شده رسید 

سرمایه که روشی تقریبی جهت مقایسه اقتصادي  پروژه هاست ، هدف پیدا کردن دوره زمانی است که در 

دوره بازگشت سرمایه این طرح . سرمایه گذاري گرددآن در آمد حاصله در طی آن زمان برابر هزینه هاي 

  . بدست آمده است ماه  5و  سال 3بدون در نظر گرفتن نرخ تنزیل برابر 
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  روش مطالعه ، تحقیق و بیان مطلب 

هدف اصلی این فصل از گزارش ارائه فرایند مالی طرح می باشد که بدین منظور ابتدا میزان سرمایه گذاري 

لیانه و در آمدهاي طرح با روش ها و معیار هاي مذکور در مراجع معتبر برآورده گردیده و ، هزینه هاي سا

به منظور تجزیه وتحلیل فرایند مالی دو روش قابل . سپس به بررسی فرایند مالی پرداخته شده است 

  : انتخاب و انجام می باشد که عبارتند از 

  متورم به فرایند مالی واقعی  روش حذف اثرات تورم با تبدیل فرایند مالی) الف 

  روش تجزیه و تحلیل پروژه با فرایند مالی متورم شده ) ب

در روش اول اثر تورم را بر هزینه ها و در آمد ها نادیده گرفته و فرایندهاي مالی را بر اساس ثابت ماندن 

ها و در آمدها با یک هزینه ها و در آمد ها در طول عمر طرح بررسی می نمایند ، اما در روش دوم هزینه 

در این فصل که هدف نهائی ارائه فرایند مالی طرح می باشد از روش . نرخ در هر سال افزایش می یا بند 

. علت انتخاب این روش بخاطر قوانین بانکی و استفاده از تسهیالت بانکی می باشد . اول استفاده شده است 

  . رح در نظر گرفته شده است در بررسی آنالیز حساسیت طرح ، اثرات تورم روي ط
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  ) Fixed – Capital Investment( بر آورد سرمایه گذاري ثابت  -9-1

  :سرمایه گذاري ثابت طرح شامل موارد زیر می باشد 

 زمین

 احداث ساختمانها ،  محوطه سازي 

 تاسیسات زیر بنایی 

 تسهیالت خدماتی و وسایل نقلیه 

 )گمرك ( د نیاز و هزینه هاي وابسته اصلی مور د تجهیزاتهزینه خری

 هزینه هاي قبل از بهره برداري 

 هزینه هاي پیش بینی نشده 

  
  
  

  هزینه هاي مستقیم سرمایه گذاري) الف 

   زمین -1-1- 9 

می بایست در یک موقعیت عالی در هر مکان در نظر با توجه به مکان یابی طرح و محل اجراي آن که 

ریال به ازاي هر متر مربع برآورد می شود ، لذا باتوجه  3.100.000 طرحین قیمت زمین در ا ،گرفته شود

مترمربع پیش بینی می گردد ، هزینه خرید زمین برابر  31000متراژ مورد نیاز زمین که در حدود 

  . ریال می گردد هزار  96.100.000
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  احداث ساختمانهاو هزینه هاي محوطه سازي  -2- 9-1

عملیات خاکبرداري و تسطیح ، دیوار کشی ، جدول کشی و آسفالت ، فضاي محوطه سازي طرح شامل 

با توجه به بررسی هاي بعمل آمده در مورد زیر بناي طرح هزینه احداث . سبز و خیابان کشی می باشد 

   .آمده است  -1-9ساختمانها در جدول 

  
  عتیهزینه هاي محوطه سازي و احداث ساختمانهاي صنعتی و غیر صن  -1-9جدول 

 انجام نشده انجام شده مقدار واحد شرح ردیف
  قیمت واحد 

 )ریال ( 
  قیمت کل

 )هزار  ریال ( 

 112,518,500 ساختمانهاي صنعتی 1

  √ 500 مترمربع انبار پالت ها 1- 1
2,800,000 1,400,000 

  √ 3685 مترمربع سالن سردخانه 2- 1
28,500,000 105,022,500 

  √ 156 مترمربع سالن یخسازي 3- 1
22,500,000 3,510,000 

  √ 400 مترمربع سالن بسته بندي 4- 1
5,800,000 2,320,000 

  √ 140 مترمربع اتاق تاسیسات 5- 1
1,900,000 266,000 

 8,732,200 ساختمانهاي جنبی 2

  √ 260 متر مربع مدیریت 1- 2
5,500,000 1,430,000 

  √ 368 متر مربع مهمانسرا 2- 2
6,500,000 2,392,000 

  √ 78 متر مربع آشپزخانه 3- 2
4,500,000 351,000 

  √ 98 متر مربع رستوران 4- 2
4,500,000 441,000 

  √ 192 متر مربع موتورخانه 5- 2
2,500,000 480,000 

  √ 675 متر مربع سوئیت 6- 2
4,800,000 3,240,000 

  √ 210 متر مکعب استخر 7- 2
1,500,000 315,000 

  √ 32 مربعمتر  نگهبانی 8- 2
2,600,000 83,200 
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  طرح سردخانه دو منظوره 

 5,331,040 محوطه سازي 3

  √ 697 متر مربع دیوار کشی و حصار کشی محوطه 1- 3
320,000 223,040 

  √ 15000 متر مکعب خاك ریزي و تسطیح 2- 3
80,000 1,200,000 

  √ 8000 متر مربع پارکینگ ، خیابان و پیاده رو سازي 3- 3
430,000 3,440,000 

  √ 2600 متر مربع فضاي سبز و روشنایی محوطه ایجاد 4- 3
180,000 468,000 

 126,581,740 جمع

  
   هزینه تاسیسات زیر بنایی -3- 9-1

هزینه زیر بنایی شامل تاسیسات برق ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات تامین آب ، جمع آوري و تصفیه 

کلیه . آمده است  -2-9موارد در جدول فاضالب و سیستم اطفا حریق می باشد که هزینه هر کدام از این 

  . تاسیسات زیر بنایی واحد ، ریالی می باشد 

  کل هزینه تاسیسات زیر بنایی  -2-9جدول 

 تعداد محل شرح
  قیمت واحد

 )ریال (  
  قیمت کل 

 )هزار ریال (  

 سیستم گرمایش
 

 640,000 640,000,000 1 ساختمان جنبی سیستم گرمایش

 سیستم سرمایش
 

 420,000 420,000,000 1 ساختمان جنبی تم سرمایشسیس

 سیستم تهویه سوله

 13,000 6,500,000 2 تولیدي اگزوز فن تهویه هوا

 4,200 1,400,000 3 ساختمان جنبی فن تهویه و نصب و راه اندازي
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 سیستم اطفاء حریق و وسائل آتشنشانی
 

 14,400 1,800,000 8 ساختمان جنبی و تولیدي F.Bاجراي 

 سوخت رسانی
 

 485,000 485,000,000 1 ساختمان جنبی و تولیدي اجراي شبکه سوخت رسانی

 هواي فشرده

خرید حمل اجراء شبکه توزیع هواي 
 فشرده

 280,000 280,000,000 1 تولیدي

 تلفن

 خرید و نصب خط تلفن
 

6 1,200,000 7,200 

 آب

 حق انشعاب آب و لوله کشی
 

1 365,000,000 365,000 

 چاه آب
 

1 655,000,000 655,000 

 هزینه خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی گیري آب
 

خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی 
  گیري آب

1 240,000,000 240,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی

درصد  5هزینه قطعات یدکی معادل 
  هزینه ماشین آالت

1 756,875 756,875 

 3,908,675 جمع
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  هزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداري- 1 -2-9جدول 

 )هزار ریال ( قیمت کل   )ریال ( قیمت واحد  تعداد شرح

 280,000 280,000,000 1 لوازم تعمیرگاهی

 280,000 جمع

  
  آسانسور حمل بارهزینه - 2 -2-9جدول 

 )هزار ریال ( قیمت کل   )ریال ( قیمت واحد  تعداد شرح

 340,000 340,000,000 1 رآسانسورحمل با

 340,000 جمع

  
   هزینه وسایل نقلیه و وسایل اداري -4- 9-1

  در این قسمت کل هزینه هاي مربوط به خرید وسایل نقلیه و وسایل ادراي مورد نیاز براي طرح در 

  . آورده شده است -4-9و    -3 -9جدول 

  شرکتوسایل حمل ونقل داخل و خارج  - 3-9جدول 
  

 قیمت واحد تعداد شرح
  قیمت کل 

 )هزار ریال ( 

 750,000 750,000,000 1 کامیون آتشنشانی

 850,000 170,000,000 5 نیسان یخچال دار

 650,000 650,000,000 1 اتوبوس

 2,750,000 550,000,000 5 تنی 5لیفتراك 

 1,290,000 430,000,000 3 کامیون یخچالدار

 6,290,000 جمع
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  

  یل اداري مورد نیاز وسا -4-9جدول 
  

 )هزار ریال( هزینه کل  )ریال(هزینه واحد  تعداد شرح ردیف

 90,000 18,000,000 5 دستگاه کامل کامپیوتر و متعلقات مربوطه 1

 9,600 3,200,000 3 دستگاه چاپگر 2

 20,000 1,000,000 20 گوشی تلفن 3

 5,600 2,800,000 2 دستگاه  فاکس 4

 6,300 6,300,000 1 دستگاه  کپی 5

 15,000 15,000,000 1 دستگاه کارت ساعت زنی 6

 970,000 970,000,000 1 وسائل و مبلمان اداري و رفاهی و رستوران 8

 1,116,500 جمع کل

  
  مورد نیاز  مصرفیوسایل  - 1-4-9جدول 

 شرح ردیف
میزان 
 مصرف

  قیمت واحد
 )ریال(

  قیمت کل
 )هزار ریال(

 2500 500,000 5 غیر تولیديلباس فرم کارمندان  1

 21700 700,000 31 لباس  ، کفش ، کاله و دستکش ایمنی 2

 247500 25,000 9,900 )نفر روز در سال ( هزینه غذاي روزانه  3

 99000 10,000 9,900 )نفر روز در سال ( هزینه آبدارخانه  4

5 
  هزینه ملزومات مصرفی پرسنل اداري 

 )نفر روز در سال ( 
3,000 19,000 57000 

 420000 420,000,000 1 هزینه تبلیغات 6

 847,700 جمع کل

  
  



  
 سردخانه دو منظوره گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 98: صفحه 
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  هزینه خرید تجهیزات اصلی مورد نیاز  -5- 9-1

در سال  تن 2000با ظرفیت  سردخانهدر این قسمت کل تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز واحد 

ي آنها مشخص شده است که بر این اساس ارزیابی گردیده و در نهایت کل هزینه مورد نیاز جهت خریدار

  . قیمت تجهیزات اصلی بر اساس پر فرم اخذ شده است 
  

  تجهیزات اصلی -5-9جدول 

 شرح ردیف
ساخت 
 خارج

 تعداد ساخت داخل
 قیمت کل قیمت واحد

 هزار ریال دالر ریال

  √ یخچال ویترینی بزرگ 1
10 140,000,000 0 1,400,000 

  √ ريموتور برق اضطرا 2
1 12,400,000,000 0 12,400,000 

  √ یخچال معمولی 3
5 8,500,000 0 42,500 

 پالت 4
 √ 700 650,000 0 455,000 

 قالب 5
 √ 600 450,000 0 270,000 

  √ دستگاه پرس 6
1 230,000,000 0 230,000 

 دستگاه بسته بندي 7
 √ 1 340,000,000 0 340,000 

 15,137,500 جمع

  
  هزینه هاي آزمایشگاه -1-5-9جدول 

 )  هزار ریال( مبلغ  شرح ردیف

 175,000 تجهیز ات آزمایشگاهی ساخت داخل 1

 680,000 کابینت و سایرتجهیزات آزمایشگاهی 2

 855,000 جمع
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  هزینه گمرکی و حمل ونقل -6-9جدول 

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح ردیف

 % )10زات خارجی تعرفه ورود تجهی(هزینه گمرکی و ترخیص تجهیزات مکانیکی 1
در جدول مواد اولیه 

 لحاظ شده است

 112,500 هزینه حمل کلیه تجهیزات مکانیکی 2

 112,500 جمع کل
  

  .هزینه گمرك در محاسبه مواد و تجهیزات اولیه محاسبه گردیده است
  

  نصب تجهیزات -7-9جدول 

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح ردیف

 756,875 )قیمت تجهیزات% 5( نصب تجهیزات مکانیکی 1

 17,904 )قیمت تجهیزات% 1( نصب تجهیزات برق و کنترل   2

 39,087 )قیمت تجهیزات% 1( نصب تاسیسات مکانیکی  3

 813,866 جمع کل ×

 
  
  
   هزینه هاي قبل از بهر ه برداري -7- 9-1

تولید ، هزینۀ مطالعات هزینه ها شامل مواردي همچون تاسیس و ثبت شرکت ، حقوق پرسنل ثابت قبل از 

  . آورده شده است  -8- 9اولیه ، هزینۀ بهره برداري آزمایشی و سایر هزینه ها می باشد که در جدول 
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  هزینه هاي قبل از بهره برداري -8-9جدول 
 

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح ردیف

1 
  هزینه هاي آموزش پرسنل

 )درصد کل حقوق سالیانه  2( 
47,282 

2 
  اه اندازي و تولید آزمایشیهزینه هاي ر

 )روز هزینه هاي آب و برق و سوخت و مواد اولیه ، حقوق و دستمزد  10( 
937,634 

 8,100,000 هزینه مالی وامهاي اخذ شد 3

 15,000 هزینه تاسیس شرکت 4

 هزینه مطالعات اولیه 5

 در قالب هزینه مشاوره
6 

  هزینه خرید دانش فنی 
 )اسبه شده است در قیمت ماشین آالت مح( 

 لحاظ شده است 4در بند  هزینه اخذ موافقت اصولی 7

 54,000 هزینه دفتر 8

 90,000 هزینه برنامه ریزي 9

 180,000 هزینه هاي پرسنلی دوران احداث 10

 9,423,916 جمع

  
  هزینه هاي پیش بینی نشده  -9-1-8

ه عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده در نظر درصد هزینه هاي مربوط به سرمایه گذاري ثابت ب10این طرح 

   .می باشد  ریال هزار 2.000.000گرفته شده است که معادل 

  . فهرست کاملی از هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت آورده شده است  -8-9در ادامه این بخش ، در جدول 
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  
  )ریال(کل هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت  -8-9جدول 

  

 )ریال هزار ( مبلغ  شرح ردیف

  96,100,000 هزینه خرید زمین 1

  15,137,500 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 2

  855,000 هزینه تجهیز آزمایشگاه 3

  1,790,380 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی 4

  3,908,675 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی 5
  6,290,000 هزینه ماشین هاي حمل و نقل 6
  280,000 ینه تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداريهز 7
  126,581,740 هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي جنبی ومحوطه سازي 8
  112,500 هزینه گمرك و ترخیص و حمل تجهیزات 9

 لحاظ شده است 9این قسمت در بند  هزینه بیمه حمل تجهیزات 10
  340,000 هزینه جرثقیل و باسکول 11

  813,866 زینه نصب تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال و تاسیساته 12
  860,000 هزینه هاي  مشاور ین 13
 9,423,916 هزینه هاي قبل از بهره برداري 14

 1,116,500 وسایل اداري 15

 263,610,077 جمع کل سرمایه گذاري ثابت طرح
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  ) working Capital(برآورد سرمایه در گردش  - 9-2

، حقوق پرسنل ،  محصولایه در گردش سرمایه اي است که به منظور تامین هزینه هایی چون خرید سرم

هزینه هاي باالسري ، هزینه تامین انرژي و غیره در نظر گرفته می شود که براي این طرح سرمایه در 

 ر گردشبرآورد سرمایه د -10-9جدول . ریال برآورد شده است هزار    247,777,829گردش در حدود 

  .در پیوست آورده شده است

  
  برآورد هزینه عملیاتی  -9-3

هزینه هاي عملیاتی طرح در دوران بهره برداري شامل هزینه هاي حقوق پرسنل ، مواد اولیه، انرژي ، 

  . تعمیر و نگهداري ، بیمه و هزینه هاي پیش بینی نشده می باشند 

  

  برآورد هزینه سالیانه حقوق پرسنل  -9-3-1

ین قسمت حقوق ، دستمزد و پاداش کارگران ، پرسنل مدیریتی ، مالی و اداري ، بازرگانی ، خرید و در ا

نشان داده  11- 9فروش ، تعمیر و نگهداري ، خدماتی و نگهبانی در نظر گرفته شده است که در جدول 

حق سنوات و سربار لذا هزینه سالیانه حقوق پرسنل با در نظر گرفتن حقوق ، مزایا ، پاداش ، . شده است 

  .استماه در سال محاسبه شده  14آن بصورت 
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  برآورد هزینه سالیانه حقوق پرسنل  -11-9جدول 
  

 مدرك تعداد نیروي انسانی مورد نیاز ردیف
متوسط حقوق 

 ماهیانه
عیدي یک 

 سال
یک % 23بیمه 

 سال
  حقوق سالیانه

 )هزار ریال ( 

 229,400 41,400,000 8,000,000 15,000,000 لیسانس 1 مدیر عامل 1

 153,600 27,600,000 6,000,000 10,000,000 لیسانس 1 سرپرست 2

 124,080 22,080,000 6,000,000 8,000,000 لیسانس 1 مدیر امور مالی و اداري 3

 72,420 12,420,000 6,000,000 4,500,000 دیپلم 1 کارمند  اداري ، مالی و بازرگانی 4

 56,660 9,660,000 5,000,000 3,500,000 دیپلم 1 تر مدیرعاملمنشی و مسئول دف 5

 49,280 8,280,000 5,000,000 3,000,000 سیکل 1 آبدارچی و نظافتچی 6

 98,560 8,280,000 5,000,000 3,000,000 دیپلم 2 نگهبان 7

 849,900 9,660,000 5,000,000 3,500,000 دیپلم 15 راننده 8

 79,800 13,800,000 6,000,000 5,000,000 لمفوق دیپ 1 انبار دار 9

 232,544 9,936,000 5,000,000 3,600,000 دیپلم 4 کارگر ماهر 10

 417,856 8,832,000 5,000,000 3,200,000 سیکل 8 کارگر ساده 11

 2,364,100 جمع
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  طرح سردخانه دو منظوره 

   مواد اولیهبرآورد هزینه سالیانه تامین  -9-3-2
  

  . نشان داده شده است  12-9مقدار الزم از هر کدام در جدول  مورد نیاز طرح و محصوالت
  

  هزینه سالیانه مواد اولیه  -12-9جدول 
  

 واحد مصرف سالیانه مقدار ماهانه ماه مواد اولیه و بسته بندي #
  قیمت واحد

 )ریال ( 
  قیمت کل

 )هزار ریال ( 

1 
  خرید مرغ

 )قرارداد با سازمان بازرگانی استان( 
 67,500,000 22,500,000 تن 3,000 500 6

 13,600,000 17,000,000 تن 800 100 8 خرید سوسیس و کالباس 2

 220,800,000 46,000,000 تن 4,800 400 12 خرید گوشت برزیلی 3

 6,000,000 2,500,000 تن 2,400 300 8 خرید میوه و تره بار 4

 -  عدد 90,000 15000 6 کارخانه یخ سازي 5

 حق العمل کاري تن 1,200 150 8 ارخانه شیرقرارداد با ک 6

 307,900,000 جمع
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  طرح سردخانه دو منظوره 

   انرژيبرآورد سالیانه   - 9-3-3

  . آمده است  13-9طرح و هزینه مورد نیاز براي تامین آنها در جدول  گازمصرف سالیانه آب ، برق و 

  
  هزینه سالیانه آب ، برق و گاز  -13-9جدول 

 ساالنهمصرف  مصرف روزانه واحد شرح
  هزینه واحد

 )ریال ( 
  هزینه ثابت

 )ریال ( 
  هزینه کل

 )هزار ریال (  

 m3/day 407 122,000 250  - 30,500 آب مصرفی

 Kwh 6400 1,920,000 220.00  - 422,400 برق مصرفی

خط  تلفن مصرفی 6 
 

25,200 

 سوخت مصرفی

 m3/day 1760 528,000 100  - 52,800 نفت سیاه

 Lit 480 144,000 165  - 23,760 گازوییل

 Lit 38.4 11,520 4,000  - 46,080 بنزین

 600,740 جمع

  
  

  برآورد هزینه سالیانه تعمیر و نگهداري  -9-3-4

هزینه هاي نگهداري و تعمیرساختمانها ، تجهیزات و ماشین آالت ، تاسیسات زیر بنایی ، وسایل نقلیه ، 

لذا هزینه سالیانه . مایه گذاري آنها در نظر گرفته شده است لوازم و اثاثیه اداري با توجه به میزان سر

  . نشان داده شده است  14-9ریال خواهد بود که در جدول  هزار 4,455,877نگهداري و تعمیر طرح برابر 
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  هزینه تعمیر و نگهداري سالیانه -14-9جدول 
  

 درصد )ریال (ارزش  دارائی  شرح ردیف
  هزینه تعمیرات سالیانه

 )ریال  هزار( 

 2,531,635 %2 126,581,740 ساختمان سازي, محوطه سازي  1

 756,875 %5 15,137,500 ماشین آالت و تجهیزات 2

 85,500 %10 855,000 وسایل آزمایشگاهی 3

 452,868 %10 4,528,675 تاسیسات 4

 629,000 %10 6,290,000 وسایل حمل ونقل 5

 4,455,877 جمع

  
  
  ه ساالنه قطعات یدکیبرآورد هزین -9-3-5

  .در نظر گرفته شده است تعمیراتدرصد  1.5در حدود  قطعات یدکیهزینه 
  

  برآورد هزینه هاي اداري ، توزیع ، فروش و تحقیقات بازار  - 9-3-6

درصد در آمد حاصل از  1.5هزینه هاي بخش هاي اداري ، توزیع ، فروش و هزینه تحقیقات بازار در حدود 

  .نظر گرفته شده است فروش محصوالت در 
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  برآورد هزینه سالیانه بیمه کارخانه  -9-3-7

به منظور بیمه نمودن تجهیزات و ماشین آالت ، ساختمانها ، مواد اولیه و محصول موجود در انبارها سرمایه 

  . هزار ارزش آنها در نظر گرفته شده است  2اي در حدود 
  

  هزینه بیمه ساالنه - 15-9جدول 

 شرح
  فتر داراییهاي ثابت  ارزش د

 )هزار ریال ( 
نرخ هزینه 

 بیمه
  هزینه بیمه 

 )هزار ریال (  

 30,275 0.002 15,137,500 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید

 3,581 0.002 1,790,380 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی

هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي جنبی 
 ومحوطه سازي

126,581,740 0.002 253,163 

 8,497 0.002 4,248,675 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی

 295,517 جمع

  
  
  

  
  هزینه هاي غیر عملیاتی  - 9-4

وامها می باشد که در ادامه  ههزینه هاي غیر عملیاتی طرح در دوران بهره برداري شامل استهالك و بهر

  . ت توضیحات بیشتري مورد هر یک از این هزینه ها آمده اس
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  برآورد استهالك سالیانه سرمایه گذاري  - 1- 9-4

استهالك در مورد دارایی هاي ثابت مشهود صورت می گیرد و با توجه به نرخ استهالکی که در مورد هر 

نشان داده  17-9این محاسبات در جدول . دارائی وجود دارد می توان استهالك سالیانه طرح را بدست آورد

  . شده است 

  

   .در پیوست ذکر شده است )ریال  هزار( برآورد استهالك سالیانه طرح  -17-9جدول 

  

  هزینه هاي مالی طرح  -2- 9-4

درصد از هزینه هاي ریالی و ارزي سرمایه  0براي این طرح استفاده از تسهیالت بانکی به منظور تامین 

  . است درصد سرمایه در گردش مورد نیاز ، در نظر گرفته شده   52.9 گذاري ثابت و

  

  نحوه باز پرداخت وام ریالی سرمایه گذاري ثابت ) الف 

میزان وام مورد  و برآورد شده استهزار ریال   263,610,077حجم ریالی سرمایه گذاري ثابت طرح برابر 

  .ریال خواهد گردید هزار  30.000.000استفاده در حدود 

  

  نحوه بازپرداخت وام سرمایه در گردش ) ب

ریال برآورد شده است ، لذا وام مورد استفاده برابر  هزار  247,777,829ردش مورد نیاز کل سرمایه در گ

اخذ وام مورد نظر در ابتداي دوران بهره برداري انجام گرفته و باز . ریال خواهد شد   242,000,000

  . ل می باشد درصد در سا 30  سال خواهد بود ، سود و کارمزد این وامیکپرداخت اصل و فرع آن در انتهاي 
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها  - 9-5

محصول را  عددده یک شبا توجه به برآورد هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی تولید، می توان قیمت تمام 

محصول اصلی را نشان  عددسهم هریک از هزینه ها در قیمت تمام شده یک -20-9جدول . مشخص کرد 

  . می دهد 

  .در پیوست آورده شده است محصول عددیمت تمام شده هر ق -20-9جدول 

  

  برآورد فروش سالیانه محصوالت طرح  -9-6

  .در سال انتخاب شده است  سردخانه تن محصول 2000ظرفیت طرح براي 

  

  .در پیوست آورده شده است )ریال  هزار( برآورد فروش سالیانه  -21-9جدول 

  

  هزینه هاي ثابت و متغیر  -9-7

ساالنه در اولین سال ظرفیت کامل طرح به همراه درصد هزینه هاي  وارداتهزینه هاي  - 22-9ل در جدو

  . ثابت و متغیر و هزینه هر یک از این موارد لیست شده است 

  .در پیوست آورده شده استهزینه هاي ثابت و متغیر تولید  -22-9جدول 
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  محاسبه سود وزیان و جریان نقدي طرح  -9-8

  . زیان و جریان نقدي طرح آمده است  ه جداول سود ودر اد ام

  .در پیوست آورده شده است سال تولید 10محاسبۀ سود دهی و در آمد نقدي طرح طی  -23-9جدول 

  .در پیوست آورده شده است جریان نقدي طرح -24-9جدول 

  

ایه گذاري و آوردة محاسبۀ نرخ بازگشت سرمایه براي کل سرم منجملهجداول سایر عالوه بر موارد فوق 

  . آمده است  پیوستسهامداران در 
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  طرح سردخانه دو منظوره 

  )هزار ریال ( برآورد فروش سالیانه  -21-9جدول 

 1395 1394 1393 1392 1391 شرح ردیف

 1.75 1.52 1.32 1.15 1.00 تورم

 86,870 81,760 81,760 81,760 81,760 میزان تولید 1

1 -1 
قرارداد با (خرید مرغ 

 )زرگانی استانسازمان با
2,400 2,400 2,400 2,400 2,550 

1 -2 
خرید سوسیس و 

 کالباس
640 640 640 640 680 

 4,080 3,840 3,840 3,840 3,840 خرید گوشت برزیلی 3- 1

 2,040 1,920 1,920 1,920 1,920 خرید میوه و تره بار 4- 1

 76,500 72,000 72,000 72,000 72,000 کارخانه یخ سازي 5- 1

 1,020 960 960 960 960 قرارداد با کارخانه شیر 6- 1

 706,309,939 578,054,170 502,655,800 437,092,000 380,080,000 جمع فروش 2

2 -1 
قرارداد با (خرید مرغ 

 )سازمان بازرگانی استان
66,000,000 75,900,000 87,285,000 100,377,750 122,649,063 

2 -2 
خرید سوسیس و 

 کالباس
14,080,000 16,192,000 18,620,800 21,413,920 26,165,134 

 542,331,858 443,852,160 385,958,400 335,616,000 291,840,000 خرید گوشت برزیلی 3- 2

 12,487,905 10,220,280 8,887,200 7,728,000 6,720,000 خرید میوه و تره بار 4- 2

 1,605,588 1,314,036 1,142,640 993,600 864,000 کارخانه یخ سازي 5- 2

 1,070,392 876,024 761,760 662,400 576,000 قرارداد با کارخانه شیر 6- 2

  



  
 سردخانه دو منظوره گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 112: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

  )ریال هزار( تولید سالیانه برداري بهره هاي هزینه -22-9جدول 

 1395 1394 1393 1392 1391 پایه شرح ردیف

1 
هزینه مواد اولیه و تأمین 

 مواد اولیه
246,320,000 283,268,000 325,758,200 374,621,930 457,741,171 246,320,000 

 847,700 1,482,633 1,289,246 1,121,083 974,855 847,700 هزینه مواد مصرفی 2

 2,364,100 4,134,826 3,595,501 3,126,522 2,718,715 2,364,100 هزینه حقوق و دستمزد 2

3 
آب ، برق ، ( هزینه انرژي 

 )سوخت و تلفن  
600,740 690,851 794,479 730,920 893,093 600,740 

 4,455,877 7,793,357 6,776,832 5,892,898 5,124,259 4,455,877 هزینه تعمیرات و نگهداري 4

 152,032 282,524 231,222 201,062 174,837 152,032 هزینه اداري ، فروش 5

 295,517 516,860 449,444 390,821 339,844 295,517 هزینه بیمه کارخانه 6

7 
هزینه متفرقه و پیش بینی 

 نشده
1,600,000 1,840,000 2,116,000 2,433,400 2,973,311 1,600,000 

 256,635,966 475,817,775 390,128,495 339,401,065 295,131,361 256,635,966 هزینه هاي نقدي عملیاتی *

 5,484,785 9,402,488 9,402,488 9,402,488 9,402,488 5,484,785 استهالك 8

 0 0 0 0 81,600,000 0 بهره 9

 262,120,750 485,220,262 399,530,982 348,803,553 386,133,849 262,120,750 هزینه هاي عملیاتی *

  

  

  

  

  



  
 سردخانه دو منظوره گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 113: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

محاسبه سود وزیان -23-9جدول   
  

 1395 1394 1393 1392 1391 شرح ردیف

 706,309,939 578,054,170 502,655,800 437,092,000 380,080,000 درآمد 1

 485,220,262 399,530,982 348,803,553 386,133,849 262,120,750 هزینه هاي عملیاتی 2

 221,089,677 178,523,188 153,852,247 50,958,151 117,959,250 سود ناخالص 3

 55,272,419 89,262 76,926 25,479 58,980 مالیات 4

 165,817,257 178,433,926 153,775,321 50,932,672 117,900,270 سود خالص 5

 666,859,447 501,042,189 322,608,263 168,832,942 117,900,270 سود انباشته 6

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
 سردخانه دو منظوره گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 114: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

  جریان نقدي -24-9جدول 
 1394 1393 1392 1391 1390 شرح ردیف

 706,309,939 578,054,170 502,655,800 437,092,000 380,080,000 دریافتهاي نقدي 1
 531,090,194 390,217,756 339,477,991 352,723,514 596,736,301 پرداختهاي نقدي 2
 0 0 0 57,566,674 340,041,356 سرمایه گذاري 2- 1

 475,817,775 390,128,495 339,401,065 295,131,361 256,635,966 هزینه هاي نقدي 2- 2

 55,272,419 89,262 76,926 25,479 58,980 مالیات 2- 3
 175,219,745 187,836,414 163,177,809 84,368,486 - 216,656,301 جریان نقدي خالص 3
 0 0 0 57,566,674 359,041,310 منابع مالی 4
 0 0 0 57,566,674 106,541,310 آورده سهامداران 4- 1
 0 0 0 0 10,500,000 وام بلند مدت 4- 2
 0 0 0 0 242,000,000 وام کوتاه مدت 4- 3

 0 0 0 353,600,001 0 ت مالیتعهدا 5
 0 0 0 272,000,000 0 اقساط باز پرداخت 5- 1
 0 0 0 30,000,000 0 اصل وام بلند مدت 1-5- 1
 0 0 0 242,000,000 0 اصل وام کوتاه مدت 1-5- 2

 0 0 0 81,600,000 0 هزینه بهره 5- 2
 0 0 0 9,000,000 0 بهره وام بلند مدت 2-5- 1
 0 0 0 72,600,000 0 مدت بهره وام کوتاه 2-5- 2

3 -2-5 
بهره وام اخذ شده در دوران احداث 

 وام ثابت
0 0 0 0 0 

4 -2-5 
بهره وام اخذ شده در دوران  تنفس 

 وام در گردش
0 0 0 0 0 

 175,219,745 187,836,414 163,177,809 - 211,664,840 142,385,009 مانده نقدي خالص 6
 456,954,137 281,734,391 93,897,978 - 69,279,831 142,385,009 مانده نقدي خالص تجمعی 7

  
  
  
  



  
 سردخانه دو منظوره گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 115: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

   سرمایه در گردش -25-9جدول 
 1394 1393 1392 1391 مبلغ شرح ردیف

1 
هزینه مواد اولیه 

 و حمل آن
307,900,000 246,320,000 283,268,000 325,758,200 374,621,930 

2 
هزینه حقوق و 

 دستمزد
2,364,100 315,213 362,495 416,870 479,400 

 121,820 105,930 92,113 80,099 600,740 هزینه  انرژي 3

4 
نگهداري و 

 تعمیرات
4,455,877 891,175 1,024,852 1,178,580 1,355,366 

5 
هزینه اداري ، 

 فروش
190,040 38,008 43,709 50,266 57,805 

 202,783 176,333 153,333 133,333 2,000,000 پیش بینی نشده 6

 376,839,105 327,686,179 284,944,503 247,777,829 جمع

 0 0 20,400,000 0 81,600,000 هزینه مالی 7

 376,839,105 327,686,179 305,344,503 247,777,829 جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 سردخانه دو منظوره گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 116: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

  ترازنامه -26-9جدول 
 1395 1394 1393 1392 1391 شرح ردیف

 1,137,919,760 888,491,326 660,904,473 484,787,476 648,288,130 داراییها الف

 917,404,419 658,573,497 421,584,156 236,064,672 390,162,838 داراییهاي جاري 1

 460,450,282 376,839,105 327,686,179 305,344,503 247,777,829 سرمایه در گردش 1- 1

 456,954,137 281,734,391 93,897,978 - 69,279,831 142,385,009 موجودي صندوق 2- 1

 220,515,341 229,917,829 239,320,317 248,722,805 258,125,292 دارایی ثابت 2

 229,917,829 239,320,317 248,722,805 258,125,292 263,610,077 سرمایه گذاري اولیه 1- 2

 9,402,488 9,402,488 9,402,488 9,402,488 5,484,785 استهالك 2- 2

 1,137,919,760 888,491,326 660,904,473 484,787,476 648,288,130 بدهیها ب

 1,137,919,760 888,491,326 660,904,473 484,787,476 376,288,130 حقوق صاحبان سهام 1

1 -1 
سرمایه گذاري 

 سهامداران
258,387,860 315,954,534 338,296,210 387,449,136 471,060,313 

 666,859,447 501,042,189 322,608,263 168,832,942 117,900,270 سود انباشته 1- 2

 0 0 0 0 272,000,000 وام 2

  
  
  
  



  
 سردخانه دو منظوره گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 117: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

  جریان نقدي خالص -27-9جدول 
  

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح ردیف

 578,054,170 502,655,800 437,092,000 380,080,000 0 دریافتهاي نقدي 1

 390,217,756 339,477,991 295,156,840 348,958,472 171,346,550 پرداختهاي نقدي 2

 0 0 0 92,263,527 171,346,550 سرمایه گذاري 2- 1

 390,128,495 339,401,065 295,131,361 256,635,966 0 هزینه هاي نقدي 2- 2

 89,262 76,926 25,479 58,980 0 مالیات 2- 3

 187,836,414 163,177,809 141,935,160 31,121,528 -171,346,550 جریان نقدي خالص 3

4 
ارزش فعلی 

 دریافتها
3,532,265,217 

     

5 
ارزش فعلی 

 پرداختها
2,807,096,605 

     

6 
ارزش فعلی 

 خالص
725,168,613 

     

7 
نرخ بازده 

 داخلی
37.240% 

     

  
  
  

د که ارزش فعلی دریافتها سود در سال و متعارف در کشور ، دیده می شو% 15همانطور که مالحضه می شود با در نظر گرفتن نرخ بازگشت 
 .بیشتر از پرداخت ها می باشد  

 .کمتر باشد سوددهی پروژه بیشتر خواهد شد ) MARR(نکته قابل توجه در بررسی فوق این است که هرچه نرخ بهره 

  
  
  



  
 سردخانه دو منظوره گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 118: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

تسهیالت ثابت -28-9جدول   
مبلغ هر   

 قسط
سود فروش 

 اقساطی
 سود مشارکت

نحوه باز 
 پرداخت

مدت باز 
 پرداخت

 )ماه ( 

مدت     
 مشارکت

 )ماه ( 
 مبلغ تسهیالت

 

314,600,001  72,600,000  0  1  12  0  242,000,000  
 

   
 

    
 مشارکت

 
 فروش اقساطی

 
 سود کل

هزار  - مبلغ وام 
 ریال

242,000,000  
 

هزار  - مبلغ وام 
 ریال

242,000,000  
 

سود دوران 
فروش اقساطی  

 هزار ریال - 
72,600,000  

 %30 رخ بهرهن
 

سود دوران 
 - مشارکت  
 هزار ریال

0  
 

سود دوران 
هزار  - مشارکت  
 ریال

0  

مدت دوران 
 مشارکت به ماه

0  
 

 %30 نرخ بهره
 

  72,600,000 سود کل

سود دوران 
هزار  - مشارکت  
 ریال

0  
 

مدت دوران 
بازپرداخت به 

 سال
1.0  

 
  72,600,000 سود سالیانه

سود سالیانه دوران 
هزار  - رکت  مشا

 ریال
0  

 

تعداد اقساط 
پرداختی در 

 سال
1  

 
  242,000,000 اصل سالیانه

   

سود دوران 
فروش اقساطی  

 هزار ریال - 
72,600,000  

 
مبلغ بازپرداخت   

 در سال
314,600,001  

   

سود سالیانه در 
هزار  - گردش 

 ریال
72,600,000  

 
  314,600,001 قسط مبلغ 

  
 



  
 سردخانه دو منظوره گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 119: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

الت در گردشتسهی -29-9جدول   
مبلغ هر   

 قسط
سود فروش 

 اقساطی
 سود مشارکت

نحوه باز 
 پرداخت

مدت باز 
 پرداخت

 )ماه ( 

مدت     
 مشارکت

 )ماه ( 
 مبلغ تسهیالت

 

39,000,000  9,000,000  0  1  12  0  30,000,000  
 

   
 

    
 مشارکت

 
 فروش اقساطی

 
 سود کل

هزار  - مبلغ وام 
 ریال

30,000,000  
 

هزار  - وام مبلغ 
 ریال

30,000,000  
 

سود دوران 
فروش اقساطی  

 هزار ریال - 
9,000,000  

 %30 نرخ بهره
 

سود دوران 
 - مشارکت  
 هزار ریال

0  
 

سود دوران 
هزار  - مشارکت  
 ریال

0  

مدت دوران 
 مشارکت به ماه

0  
 

 %30 نرخ بهره
 

  9,000,000 سود کل

سود دوران 
هزار  - مشارکت  
 ریال

0  
 

دوران  مدت
بازپرداخت به 

 سال
1  

 
  9,000,000 سود سالیانه

سود سالیانه دوران 
هزار  - مشارکت  
 ریال

0  
 

تعداد اقساط 
پرداختی در 

 سال
1  

 
  30,000,000 اصل سالیانه

   

سود دوران 
فروش اقساطی  

 هزار ریال - 
9,000,000  

 
مبلغ بازپرداخت   

 در سال
39,000,000  

   

سود سالیانه در 
هزار  - ردش گ

 ریال
9,000,000  

 
  39,000,000 قسط مبلغ 

  
  



  
 سردخانه دو منظوره گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 120: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

  جدول تعمیرات و نگهداري - 30-9جدول 
  

 شرح #
ارزش  دارائی 

 )ریال (
 درصد

هزینه 
تعمیرات 
  سالیانه 

 )هزار ریال ( 

1391 1392 1393 1394 1395 

1 
, محوطه سازي 

 ساختمان سازي
126,581,740 2% 2,531,635 2,531,635 2,531,635 2,531,635 2,531,635 2,531,635 

2 
ماشین آالت و 

 تجهیزات 
15,137,500 5% 756,875 756,875 756,875 756,875 756,875 756,875 

3 
وسایل 

 آزمایشگاهی
855,000 10% 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 

 452,868 452,868 452,868 452,868 452,868 452,868 %10 4,528,675 تاسیسات 4

5 
وسایل حمل 

 ونقل 
6,290,000 10% 629,000 629,000 629,000 629,000 629,000 629,000 

 4,455,877 4,455,877 4,455,877 4,455,877 4,455,877 4,455,877 جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 سردخانه دو منظوره گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده مطالعه اقتصادي  : بخش   
 سردخانه دو منظوره  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

 1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 121: صفحه 
 

  طرح سردخانه دو منظوره 

  جدول استهالك -31-9جدول 
  

 درصد ارزش دفتري شرح #

هزینه هاي 
استهالك 

  سالیانه
 )هزار ریالٍ (  

1391 1392 1393 1394 1395 

1 
, محوطه سازي 

 ساختمان
126,581,740 5% 6,329,087 6,329,087 6,329,087 6,329,087 6,329,087 6,329,087 

2 
ماشین آالت و 

 تجهیزات
15,137,500 10% 1,513,750 1,513,750 1,513,750 1,513,750 1,513,750 1,513,750 

 
 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 %10 855,000 وسایل آزمایشگاهی

 424,868 424,868 424,868 424,868 424,868 424,868 %10 4,248,675 تاسیسات 3

 629,000 629,000 629,000 629,000 629,000 629,000 %10 6,290,000 وسایل حمل و نقل 4

 223,300 223,300 223,300 223,300 223,300 223,300 %20 1,116,500 وسایل اداري 5

6 
هزینه هاي قبل از 

 بهره برداري
984,916 20% 196,983 196,983 196,983 196,983 196,983 196,983 

 9,402,488 9,402,488 9,402,488 9,402,488 9,402,488 9,402,488 جمع

  
  

  


