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 ییدارو اهانیگ د مزرعه کشتجایا موضوع 

 شهرستان مراغه -یشرق جانیاستان آذربا اجرا محل
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 ریال هزار 5,48,84,85 کل سرمایه گذاری

 هزار ریال ,584,30457 ثابتسرمایه گذاری  

 هزار ریال 0,54333 برداریهزینه های قبل از بهره  

 ریال هزار 0774988 گردش  در سرمایه 
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 سال 3, دوره بهره برداری 

 هزار ریال NPV 84,83407,,0ارزش فعلی خالص 

ی
صاد
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 %99,73 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال ,5.9 گذاری سرمایه بازگشت دوره

 نقطه سر به سر 

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
00.8% 

 نفر 53 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 معرفی پروژه-1

هکتار از اراضی به زیر کشت انواع گیاهان دارویی خواهد  97های کشاورزی این مجتمع به منظور ایجاد ارزش افزوده زمین

شهرستان مراغه جاده منتهی به روستای خانقاه می باشد. هدف  -بایجان شرقیآذررفت. محل اجرای پروزه واقع در استان 

از تدوین طرح توجیهی درخواست تسهیالت ریالی از منبع صندوق توصعه ملی جهت تسطیح و شیب بندی زمین کشاورزی4 

 خرید ماشین آالت کشاورزی و پیاده سازی سیستم آبیاری تحت فشار می باشد.

 

 رای طرحمعرفی محل اج-2

 شهرستان مراغه  -استان آذربایجان شرقی



 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

وزن  ٪,کمتر از که ماده این. استتت مؤثره های آنها حاوی ماده هستتتند که یی یا برخی از اندا  گیاهانیگیاهان دارویی 

این  برداشتو  داشت4 کاشتاست. همچنین  دهد4 دارای خواص دارویی مؤثر بر موجودات زندهخشتی گیاه را تشکیل می 

 .گیردمی انجا  آنها موثرهگیاهان به منظور استفاده از ماده 

 

 

 محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 جدول کدآیسیک محصول طرح

 ISIC  (ISIC_Code)کد  عنوان التین محصول ردیف

 Pharmaceutical plants, growing 3,,,8,9080 )کشاورزی(گیاهان دارویی  ,
 *مأخذ: پورتال بهین یاب
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

وضعیت آتی تولید گیاهان دارویی در کشور نشان می دهد که با کمبود عرضه مواجه هستیم و احداث واحدهای کشت 

 گیاهان دارویی در ابتدا باید با هدف تأمین نیاز داخل و در مراحل بعدی با اهداف صادراتی انجا  شود. 

 ان دارویی                  واحد: تنجدول تحلیل موازنه پیش بینی امکانات عرضه و پیش بینی تقاضا گیاه

 1331 1331 1331 1331 1334 شرح                      سال

 04,97 ,0497 94,97 94809 94373 میزان صادرات پیش بینی شده

 0304958 95743,0 99,4,00 4870,,, 0,4,90, برآورد تقاضای داخلی

 9,8380 ,93,88 5580,, 07950, 59858, بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 -35،531 -15،113 -31،443 -21،312 -15،113 کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 محصول تولیدی 
 سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول 

 تن تن تن تن تن تن

 5, 5, 5, 5, 5, 5, کدوی طبی

 5 5 5 5 5 5 بابونه

 3, 3, 3, 3, 3, 3, سنبل الطیب

 , , , , , , نعناع فلفلی

 , , , , , , سرخار گل

 0 0 0 0 0 0 آویشن باغی

 0 0 0 0 0 0 گل گاوزبان

 80 80 80 03 3 3 گل محمدی

 

 شاخص های عملیاتی-1

 با توجه به ماهیت طرح این فعالیت به صورت دائم و بدون وقفه در طول سال جریان دارد.

 

 

  



 مواد اولیه  -1

 مقدار کل سطح زیر کشت مقدار بذر /قلمه/ پاجوش در هکتار)کیلوگرم( شرح

 05 5 8 هزینه کدوی طبی

 ,9 0 8 هزینه بابونه

 983333 8 03333 هزینه سنبل الطیب

 033333 0 33333, هزینه نعناع فلفلی

 9,3333 0 83333 هزینه سرخار گل

 9,3333 0 83333 هزینه آویشن باغی

 ,9 0 8 زبانهزینه گل گاو 

 5333, 5 0333 هزینه گل محمدی

 

 پیش بینی میزان تولید -1

 محصول تولیدی 
 سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول 

 تن تن تن تن تن تن

 5, 5, 5, 5, 5, 5, کدوی طبی

 5 5 5 5 5 5 بابونه

 3, 3, 3, 3, 3, 3, سنبل الطیب

 , , , , , , نعناع فلفلی

 , , , , , , سرخار گل

 0 0 0 0 0 0 آویشن باغی

 0 0 0 0 0 0 گل گاوزبان

 80 80 80 03 3 3 گل محمدی

 

  



 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 %99,73 (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 ,%98,5 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال ,5,9 دوره بازگشت سرمایه عادی

 هزار ریال 84,83407,,0 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %00,8 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) اولنقطه سربسر در سال 

 هزار ریال 84,55,7,,94 اول)زیان( در سال  میزان سود

 %,,98 اولنسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %7,7 اولسال  –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سها  

 


