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   دهیطرح احداث گلخانه گل شاخه بر موضوع 

 شاخه رز 000666 ظرفیت

 اشتوج نییپا هیقر یروستا -تنکابن -استان مازندارن اجرا محل
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 میلیون ریال 01016 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 08770 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 909 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 0800 گردش  در سرمایه 
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 سال 16 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 00098
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 20% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0.1 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر
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 معرفی پروژه-1

متر مربع می باشد که  0066هیدروپونیک گل رز در زمینی به مساحت  شیشه ای هدف از اجرای طرح، احداث گلخانه

این گلخانه بصورت پیوسته در طول سال به فعالیت ادامه  .متر مربع از این اراضی زیر کشت گلخانه ای خواهد رفت 0066

  خواهد داد.

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

 از مهاجرت جوانان به شهر زایی افراد بومی و جلوگیریاشتغال-1

 ساماندهی و توسعه واحدهای جدید در قالب کشاورزی پایدار مبتنی بر تجمیع فرآیند تولید، فرآوری و بازاریابی-0

 های تجربییافته تسهیل و تسریع در انتقال دانش فنی و-0

 کنولوژیوری تولید و توزیع خدمات فنی و تایجاد فضای متمرکز مدیریتی برای ارتقاء بهره-2

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

 ای تولیدیتسهیل فرآیند بازاریابی محصوالت گلخانه-0

 های تولیدکاهش هزینه-8

 در فصول مختلف سال تامین نیاز داخلی گل-7

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 شهرستان تنکابن روستای قریه پائین اشتوج  –استان مازندران 

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 اصلی جای. دارد گونه 106 به نزدیک که است سرخگلتیره ی  از ایسرده وَرد ، یا سوری، گل محمدی، گل سرخ، گل رُز،

 زر گل .است نشده دیده خودرو رز جنوبی نیمکره ی در تاکنون و است ی زمینکره نیمکره ی شمالی در خودرو رز رویش

 تیاف فراوانی به نیز روسیه و اروپا خاورمیانه، هایبخش اکثر در همچنین رویدمی بخوبی ایران هایبخش از بسیاری در



 لگ این از بلکه نیست گل این زیبایی از بردن لذت برای تنها رز پرورش. دارد آوازه هاملکه ی گل عنوان به رز .شودمی

 . شودمی استفاده دیگر خوراکی مواد بسیاری و لیکور مربا، چای، فرآوری عطرسازی، برای

 

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 محصوالت طرح ISICکدهای 

 ردیف
 نام محصول

 واحد سنجش ISICکد 
 انگلیسی فارسی

 تن Flowers and flower buds 6110210000 انواع گل و غنچه گل 1

 یابماخذ: پورتال بهین

 جدول کد تعرفه و حقوق گمرکی گل های شاخه بریده

مجموع حقوق گمرکی  واحد سنجش کد تعرفه کاال شرح

گل و غنچه گل، بریده شده، برای دسته گل یا برای زینت، تازه،  و سود بازرگانی

به  کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شدهخشک

 نحو دیگر

تمامی 

کدهای تعرفه 

با پیش کد 

6060 

 00 کیلوگرم

 .1090مأخذ: کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 

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

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

اهداف صادراتی در اولویت قرار گیرد. این میزان مازاد در مقایسه با میزان صادرات کشورهایی مانند هلند به هیچ عنوان 

های باشد. لذا ایران جهت حضور موفق در بازارهای جهانی و رقابت با رقبای بزرگ جهانی نیازمند ظرفیتقابل مالحظه نمی

 ه خواهد بود.صادراتی بسیار بیشتری در آیند

 گل شاخه بریده                          واحد: هزار شاخه تقاضا ینیب یشامکانات عرضه و پ ینیب یشموازنه پ یلتحل

 1333 1331 1331 1331 1331 شرح/سال

 0066191 0672096 0772869 0097620 0000202 تولیدات آتی

 700096 700016 712706 760796 890706 تقاضای داخلی آتی

 0007 0090 0091 0070 0071 تقاضای خارجی آتی

 2412333 2211311 2911131 1113411 1123313 مازاد عرضه

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی

 سطح زیر کشت واحد سنجش شرح

  0066 متر مربع گلخانه گل رز 

 

 ظرفیت عملی

 واحد سنجش  عملکرد سالیانه سطح زیر کشت  شرح

 شاخه 000666 0066 گل رز 

 

 شاخص های عملیاتی-1

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

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 رز کشت

 بریده گل بعنوان استفاده برای شاخساره و گل فرم دوام، زیبائی، همچون خصوصیاتی داشتن دلیل به رز ارقام از بسیاری

 گلهای. شوند می استفاده بریده شاخه گل بعنوان مصرف و برداشت برای مناسب شرایط در ویژه بطور آن ارقام از و مناسبند

 در ار گلفروشی شاید و دارد قرار گیاه و گل جهانی تجارت صدر در که سالهاست تنوع و زیبائی دلیل به رز بریده شاخه

 استفاده هبرید گل تولید برای چای هیبرید ارقام از. باشد نداشته را رز گل خود فروشی گلهای میان در که نکنید پیدا جهان

 تا و هبود ساله چند گیاه این است فراهم سال طول تمام در آن تولید امکان مناسب گلخانه داشتن اختیار در با. کنند می

 . است فراهم آن از اقتصادی برداری بهره امکان سال 0

 : ای گلخانه رزهای تولید و کشت

 انتخاب در خاطر این به. است سال 8 تا 0گل تولید برای آنها مفید عمر که هستند ای ساله چند گیاهان ای گلخانه رزهای

 .بود خواهد دار هزینه تولید طول در آنها تعویض و اصالح چون کرد، کافی دقت باید تولید بستر کردن آماده و رقم

  



 : ازدیاد

 هداد پرورش مناسب شرایط در مادری گیاهان قلمه تهیه برای. است شاخه قلمه طریق از بیشتر ای گلخانه رزهای ازدیاد

 ادریم گیاهان اینکه بخاطر. گیرد می انجام نهایی اندازه به برگها رسیدن و ها شاخه شدن بالغ از بعد قلمه تهیه. شود می

 برگدار های قلمه آن از سال طول تمام در توان می بنابراین هستند، دائم رشد حال در سال طول تمام در گلخانه داخل در

 می فحذ تحتانی های برگ و شود می داشته نگه انتهایی برگ تنها و شده برداشت گره سه تا یک با ها قلمه. کرد تهیه

 باعث بستر محیط در سانتیگرد درجه 01 ـ 00. دمای دهند می قرار زائی ریشه بستر داخل در را ها قلمه سپس .شود

 .شد خواهد ها قلمه بهتر زایی ریشه

 : کاشت

 و تهداش پایینی اولیه هزینه خاکی بسترهای. گیرد می انجام خاکی غیر یا و خاکی بسترهای در ای گلخانه رزهای تولید

 به اجاحتی داشته تری باال احداث هزینه( هیدروپونیک) خاکی غیر بسترهای صورتیکه در ندارند دقیق مدیریت به نیاز

 نیکغیرخاکی یا هیدروپو بسترهای از است بهتر باال، و دائمی گذاری سرمایه صورت در. دارند دائمی کنترل و دقیق مدیریت

 گردد، زیرا در این نوع کشت عملکرد محصول بسیار باال می باشد.  استفاده

 کشت نیاز مورد هوایی و آب شرایط

 دما ـ 1

 رشد برای مناسب دمایی شرایط از بایستی گیاه. دارد نور شدت با نزدیکی رابطه و بوده رز پرورش در مهم بسیار عوامل از

 نیازدمایی رفع شرایط تحت یکماه مدت به حداقل بایستی گیاه این قدیمی و یعیطب های واریته و ارقام. باشد برخوردار نمو و

 دما زمینه ندارد در وجود جدید بریدنی شاخه رزهای در نیاز این که. گیرد قرار سانتیگراد درجه 16 زیر پایین دمای در

 . است سانتیگراد درجه 00 حداکثر و صفر گیاه تحمل حرارت درجه حداقل

 نور ـ2

 بهترین خاطر این به. دارد احتیاج نور باالی های شدت به رز گیاه. است رز در تولید مهم محیطی فاکتورهای از نیز نور

 روی رب گلخانه دمای افزایش بر عالوه زیاد خیلی نورهای شدت البته. است ای شیشه های گلخانه پوشش، لحاظ از گلخانه

 لنده مثل کشورهای در. دارد بستگی حرارت درجه و رقم به نور شدت میزان البته. دارد منفی تاثیر گلها رنگ و کیفیت



 علتب ایران در ولی. کنند می استفاده واریته برخی برای نیز مصنوعی نورهای از زمستان در نور شدت کمی دلیل به گاهاً

. است متغییر لوکس هزار 00 تا 06 بین مناسب نور میزان معموالً. نیست کار این به نیازی استانها اکثر در فراوان آفتاب

 .نیست کار این به نیازی استانها اکثر در فراوان آفتاب بعلت ایران در ولی

 نسبی رطوبت ـ3

 رطوبت با که رطوبت میزان این. دارد وجود گلخانه محیط و گیاه اطراف هوای در که است رطوبت همان نسبی رطوبت

 سفیدک سیاه، لکه مثل قارچی بیماریهای بروز باعث آن زیادی. باشد می درصد 76 حدود در است گیری اندازه قابل سنج

 .شود می محصول کیفیت و گیاه رشد کاهش باعث نیز آن کمبود و شود می

 بستر -4

 کشت صورتب که کنند می استفاده پرلیت و لیکا یا کوکوپیت سنگ، پشم نظیر بسترهایی از خاک بدون کشت روشی در

 روش در البته شود می انجام کشت سانتیمتر 06 عمق به و ردیف دو با سانتیمتر 06 حدود عرض به بسترهایی در بستری

 بستری مواد حاوی گلدان در و سانتیمتر 76 تا 06 ارتفاع به سکوهایی روی بر گلدانی صورت به کشت هم مرسومی نسبتا

 ملع برای مناسبی ارتفاع گیاه است مطلوب روشها این از یک هر در. شود می انجام کشت بوته دو یا بوته تک صورت به

 .باشد داشته را زمین سطح از بندینگ

 :گل رز مهم آفات و بیماریها

 کاهش و هاگل بدشکلی موجب تواند می رطوبتی نوسانات و نور کاهش دما، در شدید تغییرات مثل گلخانه شرایط تغییرات

 شته و ها تریپس ها، کنه. است ضروری و الزم مناسب شرایط در آن نگهداری و گلخانه کنترل لذا. گردد آنها پسندی بازار

 اه بوته که شرایطی در نیز خاکستری کپک و سطحی سفیدک. روند می شمار به ای گلخانه رزهای آفات مهمترین از ها

 .یابد می گسترش سرعت به مراقبت و توجه عدم صورت در آید، می پایین کمی دما و شوند می مرطوب

 مواد اولیه  -1

 محل تامین واحد شرح

 داخلی  عدد بوته مادری

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

 داخلی  کیلوگرم پرلیت



 پیش بینی میزان تولید -3

 پیش بینی تولید گل رز

 سال سوم سال دوم سال اول سال تولید

 000666 000666 000666 مقدار)تعداد شاخه(

 

 عملکرد در هر متر مربع

 واحد محصوالت ردیف
نسبت کشت هیدروپونیك به  در هر متر مربععملکرد 

 سنتیکشت  کشت هیدروپونیك سنتی

 برابر 0 100 006 شاخه گل 0

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-19

 ارزش شرح شاخص

 20% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 06% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 0.1 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 00098 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

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

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

 16070 )میلیون ریال( سال اولمیزان سود)زیان( در 

 11028 )میلیون ریال( سال مبنامیزان سود)زیان( در 

 %27 اولنسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %00 مبنانسبت سود ویژه به درآمد در سال 

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

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


