
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 جات یفیص کیدروپونیاحداث گلخانه ه موضوع 

 کیلوگرم 006666گوجه چری  ظرفیت

 نظرآباد اجرا محل

ی
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ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 67070 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 62033 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 7667 برداریهزینه های قبل از بهره  

 میلیون ریال 7427 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 76 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 37422

ج 
تای

ن
ی

صاد
اقت

ی و 
مال

 

 26% :(IRR) گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 6.3 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 در سال اول() با احتساب هزینه های مالی
27% 

 نفر 4 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

 76666می باشد که  مترمربع70666جات در زمینی به مساحت  هیدروپونیک صیفی هدف از اجرای طرح، احداث گلخانه

  .رفت متر مربع از این اراضی زیر کشت گلخانه ای خواهد

 این گلخانه بصورت پیوسته در طول سال به فعالیت ادامه خواهد داد.

 به طور کلی هدف از احداث این واحد گلخانه ای به منظور نیل به اهداف زیر می باشد:

 زایی افراد بومی و جلوگیری از مهاجرت جوانان به شهراشتغال -7

 یدار مبتنی بر تجمیع فرآیند تولید، فرآوری و بازاریابیساماندهی و توسعه واحدهای جدید در قالب کشاورزی پا -3

 های تجربیتسهیل و تسریع در انتقال دانش فنی ویافته -6

 وری تولید و توزیع خدمات فنی و تکنولوژیایجاد فضای متمرکز مدیریتی برای ارتقاء بهره -2

 دانش محوریایجاد زمینه اشتغال پایدار برای متخصصین کشاورزی مبتنی بر فناوری و  -0

 ای تولیدیتسهیل فرآیند بازاریابی محصوالت گلخانه -0

 های تولیدکاهش هزینه -7

 جات در فصول مختلف سالتامین نیاز داخلی صیفی -0

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 استان البرز، شهرستان نظرآباد

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

گوجه چری از خانواده گوجه فرنگی است که به آن گوجه گیالسی یا گوجه مینیاتوری هم می گویند. این نوع گوجه به 

ای  ویژه محبوبیت مردم بین در دلیل شکل خاصی که دارد در تزیینات انواع غذاها و ساالدها از آن استفاده می شود و 

 .دارد

 



 به محصولو تعرفه متعلق  ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 محصوالت طرح ISICکدهای 

 ردیف
 نام محصول

 ISICکد 
واحد 

 انگلیسی فارسی سنجش

 تن Tomato, growing 6773073662 فرنگی )کشاورزی(گوجه 7

 یابماخذ: پورتال بهین

 محصوالت طرح تعرفهکدهای 

 کد تعرفه کاال شرح
واحد 

 سنجش

مجموع حقوق 

گمرکی و سود 

 بازرگانی
 Kg 00 67636666 تازه یا سرد کرده ،فرنگیگوجه

 .7642مأخذ: کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 

 

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

آمده نیاز اتی پیش بینی شده عرضه و تقاضا در گذشته براساس آمار و اطالعات رسمی بررسی و براساس اطالعات بدست 

 .است

 شود.بینی تقاضا، وضعیت آینده صنعت مورد بررسی تحلیل میجداول مربوط به امکانات عرضه و پیشاز مقایسه 

 فرنگی                    واحد: تنتحلیل موازنه گوجه

 1333 1331 1331 1331 1331 شرح/سال
 0702726 7027046 7003006 7300604 0442000 تولیدات آتی

 2703406 2770606 2672766 2634206 6402666 تقاضای داخلی آتی

 7307302 7667306 067367 027724 076606 تقاضای خارجی آتی

 2142123 2121111 2111212 2131132 2431131 مازاد عرضه

 

های آتی، مازاد تولید و عرضه داخلی در کشور مالحظه شده و الزم است تا دهد در سالهمانگونه که برآوردها نشان می

 صادراتی در اولویت قرار گیرد.اهداف 

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی

 سطح زیر کشت واحد سنجش شرح

  76666 متر مربع گلخانه صیفیجات 

 

 ظرفیت عملی

 واحد سنجش  عملکرد سالیانه سطح زیر کشت  شرح

 کیلوگرم 006666 76666 گوجه چری 

 

  مترمربع با احتساب فضای کریدور وسط محاسبه شده است.الزم به ذکر است تعداد بوته در هر 

 شرح / سال

تعداد بوته 

در هر متر 

 مربع

مساحت 

 زیر کشت

دوره 

 کشت

تعداد 

 بوته

عملکرد 

 هر بوته

مقدار محصول 

 )کیلوگرم(

 006666 70.0 64666 7 76666 6 گوجه فرنگی چری

 

 شاخص های عملیاتی-1

 در طول سال به فعالیت ادامه خواهد داد.این گلخانه بصورت پیوسته 

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

حرارت  درجه که گیرد می صورت زمانی بذر کاشت زمان. باشد نشانی یا بذر مستقیم صورت به تواند می گلخانه در کشت

کشت  عمومًا. دارد وجود فرنگی گوجه بذر 666 حدود گرم هر در متوسط طور به. باشد سانتیگراد درجه 76 از باالتر محیط

 به گیاهان شدن نشایی از پس و آمده بوجود کاری بذر خزانه باید ابتدا لذا گردد نمی توصیه گلخانه در بذر مستقیم

 گلخانه از ای گوشه در باید خزانه ، است الزم خزانه مربع متر 26 حدود هکتار یک برای معموال. یابد اصلی انتقال محلهای

 رسید سانتیمتر 36  66 حدود نشاء ارتفاع که زمانی. آید عمل به خزانه از ضروری مواظبتهای تمام الزم است. باشد آماده

 . نمود آبیاری را خزانه قبل ساعت 73 - 32 انتقال از قبل است است بهتر انتقال زمان بهترین



روی  به یا و ای قطره آبیاری همراه مسطح پیشرفته روشهای در و ای پشته جوی صورت به گلخانه در فرنگی گوجه کشت

 . گیرد می صورت ای قطره آبیاری همراه پالستیکی پوششهای

 

 مواد اولیه  -1

 محل تامین واحد شرح

 داخلی  عدد نشاء

 داخلی  - سم پاشی و .مبارزه با آفات.( –سایر) مواد ضد عفونی 

 داخلی  کیلوگرم پرلیت

 

 پیش بینی میزان تولید -3

 شرح
دوره 

 کشت
 تعداد بوته

عملکرد هر 

 بوته

مقدار محصول 

 )کیلوگرم(

 006666 06 76666 7 گوجه فرنگی چری

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-12

 ارزش شرح شاخص

 26% (IRR)داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 24% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 6.3 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 37422 (NPV) گذاریخالص جریان نقدی کل سرمایهارزش 

 %27 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) اولنقطه سربسر در سال 

 %60 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) مبنانقطه سربسر در سال 

 77326 )میلیون ریال( سال اولمیزان سود)زیان( در 

 73033 )میلیون ریال( سال مبنامیزان سود)زیان( در 

 %20 اولنسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %03 مبنانسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %02 اول سال –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 %77 مبنا سال –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 
 


