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زنجیره کشت توت فرنگی



توت فرنگی

مدیریت 
استراتژیک

کشت

سورتینگ و 
بسته بندی

سردخانه

فرآوری

مارکتینگ و 
بازاریابی

تحقیق و 
توسعه

سلسله مراتب اجرایی تولید تا مصرف توت فرنگی



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

ی  توت فرنگارزش افزوده کشت 
هیدروپونیکدر گلخانه های 

https://24slides.com/?utm_campaign=mp&utm_medium=ppt&utm_source=pptlink&utm_content=&utm_term=
https://24slides.com/?utm_campaign=mp&utm_medium=ppt&utm_source=pptlink&utm_content=&utm_term=
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مزایای کشت هیدروپونیک

افزایش نیروی کار 

اشتغال زایی

برداشت بیشتر محصول

درآمد بیشتر

تراکم باال در سطح محصول

ااستفاده بهینه از فض

امکان کاشت محصول در تمام 
حتی شرایط )شرایط آب و هوا 

(نامناسب

سازگاری باال
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معایب روش هیدروپونیک

نیاز به سرمایه گذاری باال

هزینه برق باالتر

اه واکنش پذیری بسیار سریع گی
نسبت به آلودگی

نیاز به نیروی متخصص جهت  
کشت
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مقایسه کشت گلخانه ای و کشت سنتی

کشت گلخانه ای کشت سنتی

میزان تولید

کیفیت محصول

آب مصرفی

استفاده از اراضی غیر  
قابل کشت

TOTALS

هزینه ابتدایی



ارزش غذایی توت فرنگی

ارزش غذاییموارد ضروری و اساسی

کیلوکالری32انرژی

گرم7.7کربوهیدرات

گرم0.67پروتئین

گرم0.30چربی کل

گرم2.0فیبر خوراکی

هاویتامین

میکروگرم24اسید فولیک

میلی گرم0.386نیاسین

میلی گرم0.047پیریدوکسین

میلی گرم0.022ریبوفالوین

میلی گرم58.8(C)ویتامین 

یکای بین المللی12(A)ویتامین

میلی گرم0.29(E)ویتامین



نژادهای توت فرنگی موجود در ایران
ویژگی ها نام التین نام ردیف

نژادترینرنگخوشوترینفرمخوش•
نارنجیتاقرمزرنگدارای•
ایگلخانهکشتدرباالعملکرد•

Paros پاروس 1

رنگکمقرمزودرشتهایمیوهدارای•
کشیدهوباریکنوکدارای•
(کاملرسیدنصورتدرحتی)استسفیدرنگدارایباریکناحیه•

Queen Elisa کوئین الیزا 2

در درون و بیرون میوهدارای رنگ قرمز•
.در مناطق نیمه گرمسیری دوره باردهی طوالنی دارد•
مناسب برای مصارف تازه خوری و فرآوری•

Camarosa کاماروزا 3

.این گونه بدون محدودیت زمانی همیشه دارای محصول است•
.ماه پس از کشت گل و میوه میدهدحدودا یک•
.دارای میوه های مخروطی شکل است که به رنگ قرمز روشن تا سفید است•
جز ارقام پر محصول •

Selva سلوا 4

سازگاری بسیار باال با شرایط آب و هوای کردستان•
.میوه های آن کوچک تا متوسط استابعاد•
.دارای ماندگاری پایین•
دارای عطر و طعم بسیار مطلوب•

Kurdistan کردستان 5



رانر توت فرنگی

توت فرنگی
(  نشاء)رانر 

توت فرنگی
گیاه مادر  

(توت فرنگی)

یا رونده ها، سه الی رانرها شده و پس از ریشه دوانی هر کدام از این جدا مادر گیاه از که است رونده ای اندام رانر 
ند که از هر هفت تا ده رانر توت فرنگی تولید میکفرنگی، توت بوته هر معموال .وجود می آیدبه چهار عدد گیاه جدید 

.آیدکدام از این رانر ها سه الی چهار بوته توت فرنگی به وجود می 



رانر توت فرنگی

.داردنیاززمانهفته6تفریبارانرهرایجاد-1
سال5تا4بینفرنگیتوتدررانربرایمادرگیاههرعمر-2

.است
ردخانهسدرپالستیمیپوششازاستفادهبامیتوانرارانرها-3
.نمودذخیرهها
.اشدبسالیکازبیشنبایدرانرعمربهتروریبهرهبرای-4



مزایای رانر توت فرنگی

ترزودتاریخدرفرنگیتوتکشتامکان-1
نگیفرتوتبرداشتتاکاشتزمانشدنکوتاه-2
عملکردبردنباال-3
داخلردبیشترفرنگیتوتمیوهتولیدامکان-4

زمستانفصلدرگلخانه



فرآورده های توت فرنگی

توت فرنگی

برگ

کود کشاورزی دمنوش

گیاه

دمنوش کود کشاورزی

میوه

کنسانتره

آبمیوه

منجمد شده

مربا آبمیوه

پوره

آبمیوه مربا

آبمیوه



96سطح زیر کشت توت فرنگی در سال 

شرح
سطح بارور  

(هکتار)

درصد از کل سطح بارور  

محصوالت باغبانی
(تن)تولید 

درصد ازکل تولید  

محصوالت باغبانی

عملکرد 

(هکتار/تن)

5417.80.264097.30.311.83توت فرنگی باغی

21461.60.143.87ناچیز489.1توت فرنگی گلخانه ای
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تولیدات داخلی توت فرنگی در ایران

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

توت فرنگی باغی توت فرنگی گلخانه ای
1393 56346 11750
1394 61860 14617
1395 67510 21058
1396 64097 21462
1397* 67302 22535

1393 1394 1395 1396 1397*



نسبت تولید

توت فرنگی باغیتوت فرنگی گلخانه ای 

25%75%



1393 1394 1395 1396 1397

میزان صادرات 43 47 29 58 481

0

100

200

300

400

500

600
ن

ت

میزان صادرات

صادرات



تحلیل موازنه پیش بینی امکانات عرضه و پیش بینی تقاضا

17

13981399140014011402شرح                      سال
عرضه واحدهای فعال و در دست 

9432999045103997109197114657اجرا

95892102906110432118510127178تقاضای داخلی
505530557585614تقاضای خارجی

13135-9897-6992-4391-2068-کمبود عرضه



ه هامدیریت های استراتژیک و نظارت بر گلخان

دریاگلخانهواحدهایگسترشکشور،درآبیکمبحرانوخاکباالیفرسایشها،خشکسالیادامهبهتوجهبا•
.رودمیشماربهمهمچالشاینازگذربرایکشاورزیبخشنجاتموثرراهکارهایجملهازمختلفهایاستان

آن،انآسکردنضدعفونیامکانوکشتهایبستربودنخالصعلتبه.شودمیکنریشههرز،هایعلفمشکل•
.ندارندوجودآندرهرزهایعلفبذر

.بیشترغذاییارزشباواحدهایدریافتوخانوارهاغذاییارزشبهبودبهکمک•

.مضرواحدهایباآنجایگزینیوبیشترمفیدواحدهایگنجاندنوغذاییسبدبهبودبرکمک•



محیطیعواملبرابردرکشاورزیمحصوالتانواعازحفاظت
رو،اینازوبودهکشاورزیصنایعچالشهایازیکیهمواره

والتمحصپوششدهیوبندیبستهبرایمختلفیرویکردهای
.استکردهپیداتوسعهکشاورزی

واحد بسته بندی توت فرنگی

:اهداف بسته بندی

رسانیاطالع• محافظت فیزیکی•

بازاریابی• ایمنی•

الیه محافظتی• سهولت•



واحد تحقیق و توسعه 

ضرورتعصنایتوسعهباهمزمانزیرابودخواهدکشاورزیبخشوقفهبیغذایی،رشدصنایعپیشرفتالزمهصوالًا
.اشدبمیمحسوسکامالبخشایننیازموردخاممواداحتیاجاتتامینبرایکشاورزیبخشوتوسعهپیشرفت

بااسبمتنآنتوسعهاینروازآیدمیبشمارانسانغذایینیازهایتامینمنابعترینعمدهکشاورزیمحصوالت
.گرددمیریزیبرنامهآنغذایینیازهایوجمعیترشد



آزمایشگاه
سازی  هدف زیر نظر گرفتن دقیق کشت، و توسعه روش های هوشمندبا آزمایشگاه های تاسیس شده در گلخانه ها 

.ی میرسندبرداربه بهره 

امکانات و دستگاه های آزمایشگاه

ECمتر

کلروفیل متر

ژیرسکوب

سنجرطوبت

pH متر

اسپکتروفوتومتر  

آون  

ترازو، شیکرو هیتر

میکروسکوپ و بینی کوالر

پنترومتر و رفرکترومتر



ایگلخانه مرکزیتاسیسات
واحدعنوانردیف

ارزش واحد 
(ریال)

مشخصات فنی

1
-دسیستم گرمایشی هوای گرم در مناطق معتدل سر

شاخص شهر تهران
155.000متر مربع

عدد فن با 3عدد هر بخاری دارای 10کیلوکالری به تعداد 220000بخاری با دیگ استیل و توان حرارتی حدود 
متر مکعب در ساعت الیه خارجی گالوانیزه رنگی همراه با ضخامت سیستم گرمایش و 22000هوادهی حدود 

سیستم توزیع حرارت

2
شاخص-سیستم گرمایش هوای گرم در مناطق سرد

شهرکرد
180.000متر مربع

عدد فن با 2عدد هر بخاری دارای 16کیلوکالری به تعداد 220000بخاری با دیگ استیل و توان حرارتی حدود 
و متر مکعب در ساعت الیه خارجی گالوانیزه رنگی همراه با متعلقات سیستم گرمایش22000هوادهی حدود 

سیستم توزیع حرارتی

930.000متر مربعو سردسیستم گرمایش بویلر برای مناطق معتدل سرد3
،  میلیون کیلوکالری در ساعت و دارای دیگ استیل به همراه لوله کشی های سقف2دو بویلر با مجموع ظرفیت 

گرمدیواره و مارپیچی بین ردیف های کاشت داخل گلخانه به همراه حفر کانال های لوله های انتقال سوخت و آب

4
-لسیستم خنک کننده فن و پد برای مناطق معتد

شاخص شهر تهران
260.000متر مربع

متر با متعلقات مربوطه مخازن آب و 200متر و طول تقریبی 1.5سانتی متر ارتفاع 10پد سلولزی به ضخامت 
عدد40متر مکعب جابجایی هوا به تعداد نقریبی 45000با قدرت 140در 140پمپ ها فن 

5
-لسیستم خنک کننده فن و پد برای مناطق معتد

شاخص شهر یزد
320.000متر مربع

متر با متعلقات مربوطه مخازن آب و 200متر و طول تقریبی 1.5سانتی متر ارتفاع 10پد سلولزی به ضخامت 
عدد48متر مکعب جابجایی هوا به تعداد نقریبی 45000با قدرت 140در 140پمپ ها فن 

165.000متر مربعسیستم فوگر فشار قوی6
عدد  1500میکرون به تعداد تقریبی 10فوگر فشار قوی چهار نازله از جنس پلی اتیلن ضد چکه با سوراخ نازل 

عدد به همراه مخازن آب و متعلقات مربوطه8تا 6بار به باال به تعداد 120پمپ ایتالیایی با فشار 

75.000متر مربعسیستم فوگر فشار ضعیف7
1500میکرون به تعداد تقریبی 10فوگر فشار ضعیف چهار نازله از جنس پلی اتیلن، ضد چکه با سوراخ نازل دار 

عدد به همراه مخازن آب و متعلقات مربوطه8تا 6بار به تعداد 120پمپ ایتالیایی با فشار -عدد 

8
گاه پمپاژ و سیستم آبیاری و تغذیه غیر اتوماتیک و ایست

فیلتراسیون و استخر و مخازن محلول های غذایی
210.000متر مربع

ور پمپ شیر آالت سیستم آبیاری شامل فیلترهای خود شوینده دیسکی فیلترهای شنی و هیدروسیکلونها الکتروموت
عدد به 38000تا 25000لیتر در ساعت به تعداد تقریبی 2برقی مربوطه و متعلقات لوله ماکارونی و قطره چکان 

همراه ماشین تغذیه به همراه مخازن پلی اتیلنی مواد غذایی و اسید

9
گاه پمپاژ و سیستم آبیاری و تغذیه غیر اتوماتیک و ایست

فیلتراسیون و استخر و مخازن محلول های غذایی
ماشین تغذیه به همراه مخازن پلی اتیلنی مواد غذایی و اسید78.000متر مربع

اتدارای قابلیت کنترل هوشمند کلیه سیستم های موجود در گلخانه به همراه سنسورهای مربوطه و متعلق48.000متر مربع(اتوماسیون ) سیستم کنترل اقلیم ایرانی 10

11
) سیستم کنترل اقلیم هلندی و اروپای غربی 

(اتوماسیون 
اتدارای قابلیت کنترل هوشمند کلیه سیستم های موجود در گلخانه به همراه سنسورهای مربوطه و متعلق85.000متر مربع

58.000متر مربع(فن های سیرکوله ) سیستم گردش هوای داخلی 12
مترمکعب در ساعت به 5500فن سیرکوله با بدنه استیل یا پالستیک فشرده یا ظرفیت جابه جایی هوا به میزان 

عدد48تعداد 



ایاسکلت و سازه گلخانه 

مشخصات فنی(ریال)ارزش واحد واحدعنوانردیف

1
فه در هر اسکلت گلخانه با سیستم تهوه سقفی یطر

دهانه
متر و بیشینه ارتفاع 4ارتفاع تا زیر ناودان -اسکلت سازه به صورت پیچ و مهره ای با پوشش گالوانیزه 740،000متر مربع

دریچه های سقفی-اسب بخار با موتور ایتالیایی 1.5الکتروموتور و گیربکس 25حدود -متر 6حدود 
بال کبوتری یک طرفه

رفه در اسکلت گلخانه با سیستم تهویه سقفی دو ط2
هر دهانه

860،000مترمربع
متر و بیشینه ارتفاع 4اسکلت سازه به صورت پیچ و مهره ای با پوشش گالوانیزه ارتفاع تا زیر ناودان 

اسب بخار با موتور ایتالیایی دریچه های سقفی 1.5الکتروموتور و گیربکس 25متر و حدود 6حدود 
بال کبوتری یک طرفه

69.000مترمربعپوشش پالستیک سقف تک الیه3
هشت درصد توری uvمیکرون و دارای 200پوشش سقف پلی اپلی اتیلن سه جداره به ضخامت حدود 

ضد ورود حشره با مش ضد ورود تریپس

مترمربعپوشش پالستیک سقف دو الیه هوادهی شده4
138،000

میکرون و دارای یو وی هشت درصد توری 200پوشش سقف پلی اتیلن سه جداره به ضخامت حدود 
ضد ورودی حشره با مش ضد ورود تریپس

78،000مترمربعهپوشش سقف و دیواره هر دو پالستیک تک الی5
میکرون و دارای یو وی هشت درصد توری ضد  200پوشش پلی اتیلن سه جداره به ضخامت حدود 

حشره با مش ضد ورود تریپس

پوشش سقف و دیواره پالستیک دو الیه هوادهی6
شده

154.000مترمربع
جدار )میکرون 180و ( جدار بیرونی)میکرون 200پوشش پلی اتیلن سه جداره به ضخامت حدود 

دارای یو وی هشت درصد توری ضد ورود حشره با مش ضد ورود تریپس( داخلی

میلیمتر شفاف با الیه آنتی یو وی دستکم هشت درصد8پوشش دیواره های پلی کربنات دو الیه 195.000مترمربعپلی کربنات دیواره گلخانه7

250سانتی متر و زیر سازی و پر کردم آن با بتن عیار 60حفر چاله به عمق تقریبی یک متر و قطر 35،000مترمربعفندانسیون گلخانه8



سردخانه دو مداره

.سردخانه دو مداره ، یکی از انواع سردخانه است که قابلیت عملکرد هر دو حالت سردخانه زیر صفر و سردخانه باالی صفر را داراست

.سردخانه های زیر صفر برای ایجاد شرایط انجماد و دمای زیر صفر طراحی و ساخته می شوند: صفرسردخانه های زیر •

.درجه سانتی گراد ساخته می شوند5تا 1سردخانه های باالی صفر برای ایجاد شرایط دمای سرد باالی صفر و معموال : صفرسردخانه های باالی •



تشکیل 
کمپین 
تبلیغاتی

توسعه 
وبسایت

شبکه های 
اجتماعی

تشکیل 
دپارتمان 
بازرگانی

آموزش

آنالیز 
رقابت

عکاسی 
صنعتی

مارکتینگ و بازاریابی

طراحی



نرخ بازده سرمایه گذاری

ارزششرح شاخص
(IRR)نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

(IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 
دوره بازگشت سرمایه

(NPV)ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه گذاری 
شامل هزینه های تامین  -نقطه سربسر در سال اول

Break)مالی  even point)
(میلیون ریال) در سال اول ( زیان)میزان سود 

نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول
ال در س)%(نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام

اول



با تشکر


