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 خالصه عملکرد طرح 

 جناب آقای   متقاضی

ح 
طر

ت 
صا

خ
ش

م
 

 موضوع طرح 
احداث واحد سورتینگ، بسته بندی و سردخانه  

 بالی صفر 

 خدمات/محصوالت طرح 
 ذخیره سازی و نگهداری میوه 
 سورتینگ و بسته بندی میوه 

 آذربایجان غربی، شهرستان   محل اجرای طرح/ شماره قطعه زمین 

 ظرفیت
 تن ذخیره سازی  2000

 تن سورتینگ و بسته بندی   8000

ی 
ذار

 گ
یه

ما
سر

 

 میلیون ریال  333,903 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  34,035 بهره پرداختی تسهیالت بانکی

 میلیون ریال  208,866 سرمایه در گردش طرح 

 میلیون ریال  379,439 جمع هزینه های طرح 

منابع 

تامین 

 مالی

 میلیون ریال  280,000 تسهیالت مالی

 میلیون ریال  65,312 آورده متقاضی

 درصد  6 تسهیالت نرخ سود  
 سال  2 دوره تنفس 

 سال  7 دوره بازپرداخت

بنا 
یر

ز
 

 مترمربع  2368 زمین 

 مترمربع 1,350 سردخانهسالن 

 مترمربع  350 سورتینگ انبار 

 - انبار محصول 

 مترمربع  120 ساختمان اداری 

 مترمربع 24 نگهبانی 

ی 
اد

ص
اقت

و 
ی 

مال
ج 

تای
ن

 

 میلیون ریال  61,786 (NPVخالص ارزش فعلی )
 درصد   22.76 (  IRRنرخ بازده داخلی طرح )
 سال  5.17 ( PBPدوره بازگشت سرمایه )

 میلیون ریال  40,828 )سال مبنا(   سود خالص

 درصد   30 نسبت فروش در نقطه سر به سر در سال مرجع 

 نفر  10 میزان اشتغال زایی
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 مقدمه

نتایج    و   مالی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهو  فنی    از دیدگاه   ، طرح افزایش سرمایه در گردش  در مطالعات امکان سنجی 

گزارش حاضر مطالعات  .  باشدشرکت می   افزایش سرمایهجهت    ر ایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاحاصل از آن به عنوان مبن

 افزایش سرمایه رویه    جهت استانداردسازی که  باشد  می   واحد سورتینگ میوه و سردخانه بالی صفر درجه  احداث سنجی  امکان 

های  معرفی شده سپس بررسی طرح    ت ابتدا محصول  گزارش در این    است.   گیرد، تدوین شده بایستی مدنظر قرار    در گردش 

اساس برنامه فروش شرکتت، سرمایه در گردش مورد نیاز  گذاری ثابت بعمل آمده. سپس بر  برآورد سرمایه لزم در خصوص  

مالی طرح اعم از نرخ بازگشت سرمایه و ارزش خالص فعلی    هایشاخص در خصوص    مالی   هایتحلیل در ادامه    طرح برآورد و 

تواند کلیه اطالعات  گذار محترم ب  سرمایهنتایج تحلیلی  تا با استفاده از آن  صورت گرفته است    3.3افزار کامفار  با استفاده از نرم 

 .  درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نمایند و مورد نیاز را کسب 

تا    داردرا    جامعه  مورد نیاز   سورتینگ و بسته بندی انواع میوهبایستی انعطاف لزم جهت    ینماید واحد تولید خاطر نشان می 

 . فروش محصولت خود را افزایش دهند بازاربتوانند با توجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب 
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 ثبتی شرکت مشخصات -1-1

 ...  نام و نوع شرکت: 

 19 ثبت:   و محل  شمارهتاریخ، 

 شناسه ملی:  

خرید، فروش، واردات ، صادرات، تهیه ، تولید و بسته بندی کلیه کالهای مجاز بازرگانی اعم از مواد  موضوع فعالیت شرکت:  

، غالت،   انواع خشکبار،روغن خوراکی، حبوبات  ، چیپس سیب زمینی، چیپس میوه،  اسانس، قهوه  ادویه ها، طعم   ، غذایی 

 لزوم پس از اخذ مجوزهای لزم از مراجع ذیربط نوشیدنی ها و مواد پالستیکی درصورت 

 سرمایه اولیه و سرمایه فعلی شرکت: 

 ستان آذربایجان غربی ، شهرستان اشنو  ا : محل دفتر مرکزی

   تلفن:

 

 و سهامداران سرمایه  -2-1

 اسامی سهامداران: 1جدول 

 )ریال( سهم الشرکه  کد ملی  نام سهامداران  ردیف 

3    

4    

 

 اعضای هیئت مدیره شرکت  -1-3

 : اعضای هیئت مدیره2جدول 

 تاریخ انتصاب و مدت حضور  سمت خانوادگی نام و نام  ردیف 

1    

2    
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 ی قانونی مجوزها -1-4

 : مجوزها 3جدول 

 صدور  تاریخ  شماره مجوز  صادرکننده سازمان  عنوان مجوز  ردیف 

   جهاد کشاورزی  جواز تاسیس صنایع تبدیلی کشاورزی  1
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 همقدم -2-1

  روز   توجه.  است  بندیشود بستهکه موجب ترغیب مصرف کننده به خرید محصول می   هاییکی از مهمترین و اولین ویژگی ی

  سبب  محیطیزیست   مسایل  درباره آگاهی  افزایش آسایش، و  راحتی  سالمتی، مدرن، زندگی سبک  به کنندگان مصرف افزون

تی مستقل تبدیل کرده و  صنع  به  را  آن  بندی،بسته  صنعت  توسعه  امروزه.  است  شده  بندیبسته  صنعت  برای  تقاضا  افزایش

های تولیدی کشورهای توسعه یافته به آن اختصاص یافته است تا جایی که هر روز شاهد انواع  جایگاه خاصی از بودجه شرکت 

 .ها در سطوح مختلف هستیمبندیو اشکال متفاوت بسته 

سورتینگ محصولت کشاورزی به درجه  سورتینگ اصطالحی به معنای درجه بندی و دسته بندی محصولت است. در واقع،  

ها و سایر محصولت کشاورزی براساس اندازه، رنگ، شکل ظاهری و سایر عوامل و جداسازی ناخالصی ها،  بندی انواع میوه 

بندی محصول  ای برای بستهمیوه ها و محصولت خراب و فاسد شده اطالق می شود. در بیشتر موارد، سورتینگ، مقدمه

ها به صورت  ها و سبزی من اینکه در بازارهای میوه و تره بار جوامع مدرن، به طور تقریبی تمامی میوهکشاورزی است؛ ض

شوند و این امر سبب تشخیص آسان تر کیفیت محصول توسط مشتری شده و توزیع و  گذاری شده عرضه می سورت و لیبل 

 .عرضه منظم تری را به دنبال خواهد داشت

ینگ و تجهیزات مربوطه به درجه بندی و دسته بندی انواع محصولت کشاورزی در جوامع پیشرفته  امروزه علم و فناوری سورت

به حدی پیشرفت نموده است که در اکثر واحدهای بزرگ کشاورزی و یا در مجاورت آنها انواع تجهیزات سورتینگ یافت می  

ه و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشاورزان این  شود که این امر سبب تسهیل بسته بندی اولیه و حمل و نقل محصول نیز شد

 .کشورها خواهد کرد

 

 خدمات طرح  -2-2

 سردخانه باالی صفر درجه -1-2-2

ی تر همچنین در زمان کمبود این  لن جهت تازه خوری و نگهداری محصول به مدت زمان طو  در سردخانه  مرکبات   نگهداری 

شود و ممکن است در کنسرو کردن و تولید مربا و آب میوه جات بعنوان  محصول در بازار بعنوان محصول نهایی استفاده می 

 .ی واسطه ای نیز استفاده شودلکا

زدگی  ها نیاز به داشتن محیطی مساعد است که موجب یخ داری برخی از محصولت خاص، جهت حفظ کیفیت آن برای نگه  

 .گویندمی  ر درجه سردخانه بالی صف هانشود. در واقع به این گونه محیط آنها نیز 
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 .باشد+ درجه می 15تا  - 5درجه یک چیزی ما بین  های بالی صفر سردخانه  دمای

 

 سورتینگ و بسته بندی میوه -2-2-2

در صنعت مواد خام را بر اساس شکل، اندازه، وزن و رنگ ها آنها غربال می کنند که به این فرآیند انجام شده در اصطالح  

استفاده از سورتینگ در صنعت، حذف آلینده های احتمالی می باشد که برای این کار از سورت  سورتینگ می گویند. هدف  

 .های یک شکل کمک می گیرند 

 

 موارد مصرف و کاربرد -2-3

ت کشاورزی از اهمیت  ل کشور ما با داشتن تنوع آب و هوایی مناسب در مناطق جغرافیایی مختلف، از نقطه نظر تولید محصو

ت کشاورزی ایران  ل برخودار است؛ از لحاظ کیفیت دارای ویژگی های مطلوبی هستند و یکی به طوری که محصوبسزایی  

ت باغی از جمله سیب و انواع مرکبات می  لبدلیل شرایط اقلیمی، مخصوصًا از پتانسیل های بالقعل کشور ما در تولید محصو

تولید و بدلیل عدم وجود امکانات مناسب، حمل و نقل به موقع،    باشد که طبق آمار و ارقام، هر ساله در حدود هزاران تن 

 .نه درصد قابل توجهی از این تولیدات فاسد و به هدر می رودلسا ... نداشتن سردخانه و حمل نگهداری و

ی آنها بر  توانند در شرایط مختلف ماندگاری بالیی داشته باشند سورت کردن آنها و جداسازها می هایی که میوه یکی از علت

تواند مدت زمان بیشتری سالم بماند نسبت به حالتی  باشد. برای مثال یک میوه به صورت جداگانه می بندی می اساس درجه 

با درجه پایین  یا کیفیت ضعیف که در کنار یک میوه دیگر  با درجه تر  این،  توان  ها می بندی میوه تری قرار بگیرد. عالوه بر 

تری به فروش رساند و در عین حال محصولت با کیفیت  قیمت بسیار بیشتری و در بازارهای رقابتی تر را به  های مرغوب میوه

های بسیار ضعیف قابلیت این را دارند که به عنوان خوراک دام یا حتی برای  کمتر را به مصارف دیگری رساند. حتی میوه

 .تبدیل شدن به کود استفاده شوند

 

 ندی مرکبات در کشور اهمیت درجه بندی و بسته ب-2-4 

میوه از اساسی ترین منابع تامین مواد مورد نیاز برای ادامه حیات در زندگی انسان به شمار می رود؛ این در حالی است که  

زندگی امروز، دیگر اجازه تهیه و خرید میوه به صورت روزانه را نمی دهد. با توجه به اینکه لزوم حفظ کلیه ارزش های غذایی  

اص میوه،  نگهداری محصودر  رده  در  ای  ویژه  اهمیت  دارای  تولید  فرآیند  این  لذا  است؛  آن  نگهداری  اساس  ترین  ت  ل لی 



 
  سردخانه و  سنجی احداثامکانگزارش 

 بسته بندی میوه سورتینگ و  واحد

 1400-169 شماره:

 11/10/1400تاریخ: 
 

 14 ...  . شرکت  کارفرما: 

 

شرایط جغرافیایی بسیار خوب می باشد؛ با این   که پیش از این نیز اشاره شد؛ با توجه به اینکه ایران دارای  باشد. همانطورمی

ت کشاورزی ایران به کشور های منطقه  لبرد تا امکان صادرات محصو بالروش می توان زمان ماندگاری این محصوالت را 

 .را فراهم کرد

 

 

 طرح   خدمات  آیسیک کد-5-2

ISIC   ف اصلی  های اقتصادی تولیدی است. هد نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتISIC   ای از  فراهم کردن مجموعه

دهند طبقه بندی  های اقتصادی را براساس نوع فعالیتی که انجام می های فعالیتی است بطوریکه در آن بتوان موجودیترده 

 . نمایدهای صنعتی استفاده می بندی فعالیتبندی برای دستهاز این طبقه  معدن و تجارت کرد. وزارت صنایع و 

یاب( و مطابق پروانه بهره  بر اساس استعالم از سامانه اطالعات محصولت صنعتی، معدنی و کشاورزی سازمان صمت )بهین

 . به شرح زیر می باشدبرداری صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، 

 

 ی دی واحد تول یمحصوالت اصل  کی سیکد آ: 4جدول 

 واحد ( ISICکد آیسیک ) فارسی نام  ردیف 

1 
ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای بالی  

 صفر درجه سانتی گراد 
 تن 6302612306

 تن 7495412390 بسته بندی میوه تازی  2

 
 

 استانداردهای محصوالت طرح  -6-2

استانداردها و قواعد پیروی کند، لذا محصولت تولیدی این  از آنجایی که هر محصولی برای حضور در بازار باید از یکسری  

واحد صنعتی نیز دارای خصوصیات و استانداردهایی می باشد و لزوم رعایت این استانداردهای در تولید محصولت تولیدی  

دن و تجارت پر  بدیهی بوده و نظارتهای سختگیرانه ای در این بخش توسط سازمان استاندارد ملی ایران و وزارت صنعت ، مع

 آن انجام می گیرد . 

 باشد.  می  2استانداردهای مرتبط با محصولت تولیدی طرح مطابق جدول 
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 : استانداردهای مرتبط با محصوالت طرح 1جدول  

 سال موضوع  شماره استاندارد 

 4559 روشهای نگهداری میوه ها و سبزیها در سردخانه با هوای کنترل شده   1377 

 830  آیین کار   - نگهداری در سردخانه  -میوه ها و سبزی ها  1387 

 946  آیین کار نگهداری سیب در سردخانه   1369 

 1185 راهنمای نگهداری و حمل و نقل گالبی در سردخانه   1377 

 1369 راهنمای حمل و نقل و نگهداری هلو در سردخانه     

 1696 نگهداری گل کلم در سردخانه     

 1729 نگهداری گیالس پیوندی و گیالس مشهد )در سردخانه(   1373 

 1757 نگهداری هویج در سردخانه   1356 

 1758 نگهداری آلو و گوجه در سردخانه  1356 

 1899 تجهیزات و ایمنی سردخانه مواد خوراکی   - آئین کار ساختمان 1375 

 1899-16  آئین کار ساختمان، تاسیسات، تجهیزات فنی بهداشت و نگهداری سردخانه مواد غذائی   1370 

 1381 
آئین کار نگهداری درسردخانه  )ازمرحله برداشت تا   - زردآلو  - میوه ها و سبزیها 

 نگهداری( )تجدید نظر(  
2016 

 2017 نگهداری کرفس در سردخانه   1357 

 2199 تعریف ها و اندازه گیری  -شرایط یزیکی نگهداری خوراکی ها در سردخانه   1387 

 2720 آیین کار محاسبه بار برودتی سردخانه مواد غذایی   1367 

 2847 آیین کار نگهداری انگور در سردخانه   1368 

 3399 آیین کار روش چیدن کال در سردخانه مواد غذایی   1373 

 3524 آیین کار نگهداری واتربری لوبیا سبز در سردخانه   1373 

 3588 آیین کار و ترابری گوجه فرنگی در سردخانه   1374 

 3589 آیین کار محاسبه ظرفیت وزنی سالن های نگهداری سردخانه مواد غذایی   1374 

 3697 آیین کار نگهداری و ترابری هندوانه در سردخانه   1374 

 3698 آیین کار نگهداری و ترابری کلم پیچ در سردخانه  1374 

 3894 آیین کار نگهداری و ترابری خیار در سردخانه   1375 

 3895 آیین کار نگهداری و ترابری کاهو در سردخانه   1375 

 4098 آیین کار نگهداری توت فرنگی در سردخانه   1376 

 4107 آئین کار رسانیدن میوه ها پس از نگهداری در سردخانه    1377 

 4215 آیین کار نگهداری و ترابری سبزی های ریشه ای در سردخانه   1376 

 4559 روشهای نگهدای میوه ها و سبزیها در سردخانه با هوای کنترل شده 1377 

 4560 آئین کار نگهدای و ترابری تره فرنگی در سردخانه   1377 

 4922   آیین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه ها 1378 

 4973 آیین کار نگهداری و ترابری گیالس و آلبالو در سردخانه   1378 
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 6155 آلبالو ـ آئین کار برداشت ، ترابری و نگهداری در سردخانه   1381 

 6409 نگهداری در سردخانه   -انار  - میوه ها و سبزیها  1381 

 6803 آئین کار   - نگهداری کیوی در سردخانه  - میوه ها و سبزی ها  1382 

 8031 آئین کار   -نگهداری در سردخانه  -فلفل تازه شیرین 1384 

 8574 آیین کار   - نگهداری سرد و ترابری سردخانه ای-خربزه- میوه ها  1384 
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 طرح  : مطالعات فنی سوم بخش
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 ظرفیت طرح -1-3

 . پیش بینی می گردد مطابق جدول ذیل طرح   ارائه خدمات در اینظرفیت عملی 

 : ظرفیت ارائه خدمات5جدول 

 واحد ظرفیت سالیانه  شرح

 تن 8,000 سورتینگ میوه 

 تن 2,000 نگهداری مواد غذایی )میوه( سردخانه 

 

 فرآیند سورتینگ -2-3

غذایی و به طور کلی مواد خام را بر اساس کیفیت آنها رتبه بندی می کنند. در صنعت هم این  میوه ها و صیفی جات، مواد  

می  سورتینگ مواد خام را بر اساس: شکل، اندازه، وزن و رنگ ها آنها غربال می کنند که به این فرآیند انجام شده در اصطالح

یک محصول با کیفیت بال و البته قیمت مطلوب میباشد. ممکن است که برای  گویند. هدف از این فرآیند در صنعت، داشتن  

برخی افراد، رنگ یک ماده غذایی جذاب باشد یا اینکه در نظر برخی دیگر شکل آن مهم باشد که هدف از فرآیند سورتینگ،  

 .در نظر گرفتن این ذائقه ها می باشد

 

 : سورتینگ میوه 1شکل  

 

http://www.ft-machinery.ir/portfolio-item/sorting/
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درجه بندی و سورتینگ دو اصطالح پرکاربرد است که در صنایع گوناگون به کاربرده می شوند. سورتینگ به معنی جداسازی  

بر اساس یکی از ویژگی های قابل اندازه گیری مواد خام اولیه میباشد. در حالی که در درجه بندی، کیفیت کلی مواد غذایی  

قرار می دهند. درجه بندی محصولت تازه نیز میتواند خود به عنوان یک    را بر اساس چندین صفت مختلف مورد بررسی 

عملیات سورتینگ بر اساس کیفیت نام گذاری شود. چرا که در این فرآیند محصول نهایی بهبود می یابد. میوه های تازه  

جود در آن ها دسته بندی می  موجود در بازار مثل سیب با توجه به کیفیت آنها از قبیل: اندازه، رنگ و شکل و عیب های مو

شوند. دو مورد اول )شکل و اندازه، رنگ( در صنعت مورد کاربرد قرار می گیرد ولی مورد سوم که دسته بندی بر اساس نواقص  

است دارای کاربرد بسیار کمتر است و استقبالی از آن نمی شود. چرا که این فرآیند به صورت دستی صورت می پذیرد و  

 . ام شده آن نسبت به کیفیت آن بال میباشد همچنین قیمت تم

فرض کنید که برای تولید یک میوه با اندازه و شکل یکسان دو روش موجود است. در روش اول اپراتورهای انسانی وظیفه  

جداسازی محصول را به عهده دارند. در روش دوم برای جداسازی از دستگاه های مجهز به مادون قرمز و لیزر کمک می  

در روش اول ممکن است بعضی از میوه ها دارای عیب و نقص یا کپک زدگی باشند که در حین عملیات سورتینگ  گیرند.  

ممکن است از دید اپراتور، مخفی بماند که در نتیجه محصول نهایی، دارای عیب و نقص بوده و از کیفیت محصول نهایی  

لیزری برای جداسازی استفاده می شود، تمامی میوه ها    کاسته خواهد شد. در روش دوم که از دستگاه های مادون قرمز و

توسط تجهیزات مربوطه اسکن می شوند و میوه های دارای عیب و نقص از بقیه میوه ها جدا می شوند که در نتیجه آن،  

 .محصول نهایی دارای کمترین عیب و نقص احتمالی می باشد

تی صورت بپذیرد، نمی توان ادعا کرد که محصول نهایی دارای  در مواردی که سورتینگ و درجه بندی به صورت دستی و سن

کیفیت بالیی است ولی در صورتی که از دستگاه های مادون قرمز و لیزر یا سایر ماشین آلت برای تولید یک محصول با  

د که عالوه بر  کیفیت استفاده شود به عنوان مثال: سیب، خروجی نهایی محصولتی با شکل، اندازه و وزن یکدست خواهد بو

 .داشتن صرفه اقتصادی و سرعت بال، نظر مصرف کننده را نیز به سمت خود جلب خواهد کرد

 

 سورتینگ رنگ  -3-2-1

اغلب رنگ های مواد غذایی، نظر هر بیننده ای را به سمت خود جلب می کنند و از طرفی داشتن یک محصول با رنگ های  

مشابه، به طبع قیمت تمام شده ی آن را افزایش خواهد داد. در صنعت برای اینکه میوه یا صیفی جات را سورت کنند از  

ه می کنند. از جمله مواد غذایی که از این دستگاه ها کمک می گیرند  دستگاه هایی که مجهز به اسکنر رنگ هستند، استفاد
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می توان به آجیل ها، روغن های گیاهی و قهوه اشاره کرد. هدف استفاده از این دستگاه ها، جدا کردن میوه ها، گوشت یا  

 .سبزی هایی است که به خاطر سمی بودن دچار تغییر رنگ شده اند

استفاده از این ماشین آلت جهت سورتینگ، راندمان کار را افزایش داده و باعث صرفه جویی   در مقایسه با سورتینگ دستی، 

 .در کار و زمان خواهد شد

 

 

 : سورتینگ رنگ میوه 2شکل  

 

 سورتینگ شکل  -3-2-2

ین کار از سورت های یک شکل  هدف استفاده از سورتینگ شکل در صنعت، حذف آلینده های احتمالی می باشد که برای ا

کمک می گیرند. به عنوان نمونه، گندم را از سورت های دارای شکل مشخص عبور می دهند تا آلیند هایی که دارای وزن  

 .و اندازه یکسان هستند ولی دارای شکل یکجور با این سورت نیستند را حذف کنند

غذاهای مختلف در رابطه با کیفیت، تازگی، الزامات قانونی و ارزش    درجه بندی مواد غذایی شامل بازرسی، ارزیابی و سورتینگ 

فروش در بازار است. درجه بندی مواد غذایی اغلب به صورت دستی صورت می پذیرد که در آن مواد غذایی مورد ارزیابی قرار  

مکن است که از ماشین  گرفته و سورت می شوند. برای سورتینگ محصولت خوراکی بر اساس اندازه، شکل و کیفیت آنها م

آلت صنعتی نیز بهره ببرند . به عنوان مثال، می توان برای حذف غذاهای فاسد از غذا های سالم از این ماشین آلت کمک  

گرفت. برای مثال: درجه بندی نخود شامل سورتینگ بر اساس اندازه آن می باشد که در اینجا کوچکترین نخود به عنوان  
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شود و عملیات سورتینگ بر اساس همین اندازه صورت می پذیرد. البته نوع دیگری هم وجود دارد  محصول هدف انتخاب می  

 .که نخود ها را به صورت شناور در می آورند و سپس بر اساس چگالی، آنها را از هم جدا می کنند

 

 

 : سورتینگ شکل میوه 3شکل  

 

 سردخانه نگهداری میوه در  -3-3

د. حداقل  نگهداری کر  سردخانه میوه درون   … های مختلفی مانند کامل، خرد شده، پوره شده و  توان به شکل ها را می میوه

درجه است؛ چنانچه دما سردتر شود،زمان    12ها در سردخانه استفاده کرد، منفی توان برای نگهداری میوه دمایی که از آن می 

 .یابدمفید نگهداری میوه نیز افزایش می

درجه ولی هلو در دمایی    15٫5تا    13دیگر متفاوت است؛ به عنوان مثال موز در دمایی  های مختلف با یکدمای نگهداری میوه 

های بالی صفر است. در  ستفاده از سردخانههای رایج برای نگهداری میوه اشود. یکی از روش درجه نگهداری می   - 0٫5تا   0

 .شویمادامه با این نوع از سردخانه بیشتر آشنا می 



 
  سردخانه و  سنجی احداثامکانگزارش 

 بسته بندی میوه سورتینگ و  واحد

 1400-169 شماره:

 11/10/1400تاریخ: 
 

 22 ...  . شرکت  کارفرما: 

 

 اصول نگهداری میوه در سردخانه باالی صفر  -3-3-1

از  استفاده  صفر اصول  بالی  دمای   سردخانه  آمدن  پایین  است.  محصول  شیمیایی  و  میکروبی  فساد  کردن  کند  اساس  بر 

 .شود تا سرعت تغییرات فیزیکی و شیمیایی محصول مورد نظر کند شده و یا متوقف شودی سبب می محصول در زمان نگهدار

های مخصوص و تابش پرتو فرا بنفش بر  ها در محصول و افت کیفیت آن، معمول از لمپ برای جلوگیری از رشد میکروب 

شوند با  نگهداری می  های میوهسردخانه  که درسری تغییرات در محصولتی  طور کلی یک کنند. بهها استفاده می روی میوه 

شود به همین خاطر است که کاهش  های شیمیایی با کمتر شدن دما کند می شوند؛ مثال سرعت واکنش افزایش دما تشدید می 

 .کنددما منجر به جلوگیری از فساد شیمایی شده و کیفیت اولیه محصول را حفظ می 

دما برای   شود؛ این موضوع بدین معنا است کهدرجه افزایش دما، دو برابر می   10معمول با هر های شیمیایی سرعت واکنش 

دیگر از تغییرات فیزیکی که ممکن  هایی است که باید به آن دقت شود. یکی ترین مسئله جزو یکی از اساسی  سردخانه میوه 

ها است. مسلما با افزایش دما تبخیر  نتیجه پژمردگی آن   ها رخ دهد، تبخیر شدن آب میوه و در جات در سردخانه است برای میوه 

 .شودنیز افزایش یافته و میوه و محصول مورد نظر زودتر پژمرده می 

های بالی صفر، از فساد  جات در سردخانهتوان با کاهش دمای محصولتی نظیر میوه و سبزی این در حالی است که می  

های میوه، توجه به نحوه حمل  سردخانه دیگر از اصول نگهداری محصولت درا یکی ها جلوگیری کرد. عالوه بر دمفیزیکی آن 

گونه آسیبی  ها است. اگر به اندازه کافی به این موارد دقت شود محصول از نظر فیزیکی هیچ بندی و چیدمان آن و نقل، بسته 

 .بیندنمی 

 

 عملیات الزم قبل از سردخانه گذاری میوه ها  -3-3-2

انبار شوند بایستی به شرح زیر روی آنها انجام داد: سرد کردن مقدماتی،   سردخانه بالی صفر میوه وسبزی درقبل ازاینکه  

 .درجه بندی، التیام دادن، واکسینگ. که در ادامه به توضیح آنها می پردازیم

 

  سرد کردن مقدماتی (1

از انبار کردن است.معمول” درسردخانه بالی  منظور از سرد کردن مقدماتی در سردخانه ها پایین آوردن دمای محصول قبل  

 .صفر راهرویی مابین سالن های سرد احداث می شود


