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 مقدمه-1

گیرد زیاد مورد استفاده قرار می -در غذا  -گوجه فرنگی از جمله سبزیجات پرخاصیت است که اگرچه به صورت پخته و رب 

، اسیدفولیك یا بتا کاروتن و  Aو  Cهای گوجه فرنگی سرشار از ویتامین ن به صورت خام بسیار مفیدتر است.ولی مصرف آ

و همچنین دارای مواد معدنی مختلف شامل کلسیم، فسفر،  B1 ،B2 ،B3 ،B5شامل  Bهای گروه مقدار کمی ویتامین

کننده ضعف و خستگی، فرنگی اشتهاآور، برطرفگوجه  پتاسیم، فیبر، سدیم، گوگرد، کمی آهن، مس و روی نیز هست.

کننده سلسله اعصاب و همچنین قلب و دستگاه گردش خون است. متخصصان همواره مصرف آن را به بیماران مبتال تقویت

های مزمن، فرنگی برای رفع مسمومیتکنند. در ضمن گوجهبه دردهای مفاصل و همچنین رماتیسم و نقرس توصیه می

ره و چربی خون، درمان یبوست، دفع رسوبات ادراری و صفراوی نیز مفید شناخته شده است. در ضمن با توجه باال بودن او

 ها بسیار مؤثر است.است، خوردن آن در تقویت بینایی، سالمت پوست و مخاط Aبه اینکه گوجه فرنگی حاوی ویتامین 

و ظاهری بدون لك و سالم داشته باشد و برای نگهداری گوجه فرنگی نیز مانند هر میوه و سبزی دیگری باید رسیده باشد 

توان روش فریز کردن روز نیز یخچال بهترین مکان است ولی برای زمان بیشتر از آن می 22الی  15مدت آن حتی تا کوتاه

اع با انوشود ولی به لحاظ طعم و رنگ های اخیر گوجه فرنگی در تمام فصول سال یافت میرا انتخاب کرد. اگرچه در سال

 تابستانه آن متفاوت است. 

واحد:تن                                           گوجه فرنگیمحصول  بینی تقاضابینی امکانات عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش  

 1411 1411 1333 1331 1331 شرح

 5726182 7532756 7122887 8372525 6811376 تقاضای داخلی آتی

یتقاضای خارجی آت  557557 576527 615758 686688 687585 

 12525121 5585523 7836632 8565253 8265578 تقاضای آتی

 872235853 365325777 286865268 225682525 157781252 عرضه آتی

 881832332 355852375 267227835 221821852 151581327 مازاد عرضه
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    275856372به طور میانگین  ترتیبسال آتی به  5پیشبینی شده در از نظر عرضه گوجه فرنگی  در طرح حاضر  محصول

وجود خواهد داشت. البته در این بررسی به دلیل اینکه واحدهای در حال احداث توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه      مازاد

شد. بنابراین بر          شده میبا سال ارائه  ضه آتی برابر با میزان تولید آمار آخرین  ست میزات عر شده ا شبینی    ن ساس پی های  ا

 صورت گرفته احداث واحد تولیدی گلخانه هیدروپونیك طرح حاضر دارای توجیه اقتصادی میباشد.

 

 هدف از اجرای طرح

متر مربع واقع در استان البرز، شهرستان  51183515 یبیبه مساحت تقر ینیدر زم یطرح احداث گلخانه ا یهدف از اجرا

به  ینیطرح در زم نیدر نظر گرفته شده است. ا یمحصول گوجه فرنگ دیتول یطرح برا نیباشد.ا ینظرآباد شهر تنکمان م

و نشاء  اختصاص داده شده است.  یگوجه فرنگ دیمتر مربع به تول 231616کشت  ریمتر مربع و سطح ز 511835مساحت 

 ینامه وزارت جهار کشاورزآمار  نیباشد )با توجه به آخر یتن در سال م 678طرح حدودا  نیمحصول در ا یدیتول تیظرف

 دیتولباشد(. از محصوالت  یدر هکتار م لوگرمیک 252758در استان البرز  یعملکرد محصول گوجه فرنگ 1356در سال 

 ران،یمحصول در بازار ا نیوجود مازاد ا لیبه دل كیدرجه  یشده تحت عنوان گوجه فرنگ دیتول یاز گوجه فرنگ %122شده 

افراد  یبرا میمستق ریو غ مینفر به طور مستق 33 یظر گرفته شده است. ضمنا طرح مورد نظر برادر ن یبازار صادرات یبرا

 .دینما یماشتغال  جادیاستان و شهرستان ا یبوم
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 مطالعات فنی -2

 ظرفیت -2-1
 ظرفیت اسمی

 واحد مقدار شرح

 کیلوگرم 6761771 گوجه فرنگی

 عدد 281552 نشاء گوجه فرنگی

 

 

 عملیظرفیت 

 واحد مقدار شرح

 کیلوگرم 6761771 گوجه فرنگی درجه یك

 

 محصول-2-2

 گوجه فرنگی

بو و آبدار است.  رنگ و خوشای سرخ ( یکی از سبزیجات و با میوه Solanum lycopersicumگوجه فرنگی )نام علمی: 

جهان منتقل شتتد. انواع  این گیاه بومی آمریکای جنوبی و مرکزی استتت که طی دوره استتتعماری استتبانیا به ستتایر نقاط 

سر جهان پرورش داده می   سرا شتن هسته    « گوجه فرنگی»شود. البته  مختلف این گیاه امروزه در  از نظر علم باغبانی و ندا

ست. این میوه امروزه به روش      شود. در دسته سبزیجات محسوب می    های گوجه فرنگی سرشار از ویتامین سی و لیکوپن ا

صرف می    طور خام یا بهمختلفی، به شیدنی م سس و نو شود و بخش مهمی از  عنوان یکی از مواد الزم برای تهیه غذا، انواع 

طور کلی، مساحتی حدود سه میلیون دهد. کشت و پرورش این گیاه بهرژیم غذایی مردم بسیاری از کشورها را تشکیل می

 بار در جهان است.ت ترهص به کشسوم کل مساحت مختاست، که نزدیك یكهکتار را به خود اختصاص داده



 

 
 
 
 
 
 

  

  :جناب آقای محمدعلی گندمکارمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :و فرنگی گوجه گلخانه احداث امکانسنجی طرح خالصه عنوان طرح 

 نشاء
 

ه | 6 ح ف  ص

سی یك میوه تلقی می   با وجود این که گوجه فرنگی در علم گیاه شناخته می عنوان ترهشود، اغلب به شنا گوجه  شود. بار 

 چندساله است. زمینیان تعلق دارد و از گیاهانفرنگی به تیره سیب

 نشاء

نور و دمای کنترل شده می گذراند و پس از مساعد  نشا، گیاه کوچکی است که قسمتی از دوره رشد خود را در محیطی با   

 .نشاکاری به عمل انتقال و کاشت نشاء در زمین اصلی گفته می شود. شدن آب و هوا به زمین اصلی منتقل می شود

 مزایای نشاکاری 

 تقویت سیستم ریشه ای گیاهان پیش از کاشت در مزرعه 

 امکان ایجاد شرایط محیطی مناسب در اوایل رشد 

 ه کردن طول دوره رشدکوتا 

 رس کردن محصول_پیش 

 رعایت دقیق فاصله بوته ها در زمان کاشت 

 عدم نیاز به تنك کردن سبزی های نشایی 

سبت به بذر، آب کمتری نیاز دارد و در مقابل کمب     شا ن شتری دارند.  ن سبت به بذر تنفس   ود آب نیز مقاومت بی شاها ن   ن

 کاشت در جای پر نور، خنك و مرطوب نگهداری شوند شدیدتری دارند. از این رو باید تا قبل از

 بسته بندی

سته  صرف بر عهده دارد.           ب صول را از تولید تا م ساندن و نگهداری مح شنا ست که  صول ا ضروری یك مح بندی جزء الزم و 

 فروش و بندی علم، هنر و فناوری محافظت از محصتتول برای نگهداری، انبارش، انتقال و توزیع، یخیره،علم طراحی بستتته

ست به گونه   ستفاده از آن ا سوی دیگر به      ا صول و از  صرف به محتوای مح سویی کمترین آزار در حین تولید تا م ای که از 

امعی  بندی بطور بسیار جشود. بستهها میبندی شامل مراحل طراحی، ارزیابی، و تولید بستهمحیط زیست وارد گردد. بسته

ست، به    سایه افکنده ا شاهده می وریطبر زندگی ما  کنیم. از اقالم مواد غذایی و دارویی  که ما در تمام اطراف خود آن را م
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بندی  گرفته تا کاالهای مصرفی و لوازم خانگی و کاالهای صنعتی و استراتژیك مانند محصوالت پتروشیمیایی همه با بسته      

ه ما های استاندارد این امکان را ب رچسب بندی با ببندی محافظت از محصول است. بسته   مرتبط هستند. وظیفه اصلی بسته   

دهد تا متوجه شویم چه نوع محصولی داخل بسته قرار دارد و شرایط حفظ و نگهداری آن چگونه است. سازمان جهانی  می

های مهمی در تدوین استتتانداردهای  های معتبر و ملی استتتاندارد کشتتورهای پیشتترفته گام( و ستتازمانISOاستتتاندارد )

سته  شته    بندی و ب سته مشخصات فنی آن بردا سته  اند. طراحی ب شامل طراحی فیزیك ب ست بندی  . در  بندی و گرافیك آن ا

ندی به بای که به طراحی بسته بندی باید زیرگروه طراحی محصول باشد به گونه  رسد طراحی بسته  زمان حاضر به نظر می 

 ن شروع شود و انجام یابد.عنوان جزئی از کمبین عملیات طراحی محصول نگریسته شده و همبای آ

 سردخانه

می روند. چنانچه با روش های مناسب از جمله استفاده از انبار و سردخانه از ضایعات مواد غذایی جلوگیری به عمل آید 

می تواند افراد بیشتری از جامعه را غذا داد بدون آنکه زمین زیادتری زیر کشت برود و از طرف دیگر قیمت های تمام شده 

 غذایی تا اندازه زیادی کاهش خواهد یافت.مواد 

مردم عالقه دارند در تمام فصل ها محصوالت کشاورزی را با نازل ترین قیمت و به بهترین وجه ممکن از نظر خواص ظاهرییا 

حفظ ارزش غذایی در دسترس داشته باشند. چون استفاده از سرما باعث حفظ دو خاصیت فوق می گردد. در نتیجه جلب 

خریدار باعث باال رفتن سطح مصرف می شود. سرما را می توان در تمام دوره تولید محصول مورد استفاده قرار داد رضایت 

 و محصول را به نحو احسن نگهداری نمود و در زمان دلخوه به بازار عرضه کرد.

ی رجه و پایین صفر درجه سانتانبار مواد غذایی را می توان به دو دسته اصلی تقسیم بندی نمود. مواد غذایی باالی صفر د

گراد/ در انبارهای با درجه حرارت زیر صفر درجه کاالهای انجمادی فاسد شدنی از جمله گوشت، کره و ... را نگهداری می 

ه دو درجه سانتی گراد زیر صفر می رسد. انبار های باالی صفر رای می توان ب 32کنند که درجه حرارت مذکور گاهی تا 

درجه سانتی گراد  5دسته تقسیم نمود. مواد غذایی فاسد شدنی که الزم است درجه حرارت سردخانه های بین صفر تا 
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درجه سانتی گراد برای نگهداری انواع حبوبات و  25باشد مثل تخم مرغ، انواع میوه و سبزی و دیگر درجه حرارت معمولی 

 غالت.

 فرآیند -2-3

شد    صالح  سواحل غربی آمریکای جنوبی ومکزیك      محل یا محل های ا ست ولی  شخص نی ن گوجه فرنگی به طور دقیق م

مراکز اولیه پیدایش گوجه فرنگی محسوب می شوند . اگر شرایط مهیا باشد. )خاک مناسب بوده وغنی سازی خاک انجام        

تحلیل می رود ومیوه های ماه می توان محصول برداشت کرد .و در صورت نا مساعد بودن آن بوته       12تا 5گیرد( بیش از 

سط زمان جوانه زنی بذر در خاک   شاء بوته در زمین      6ریز وبی کیفیت  بوجود می آید . متو شد بعد از ن روز وطول دوره ر

 .ته شده وشرایط محیطی بستگی داردروز می باشد .این مدت به نوع رقم کاش 62-82تا میوه دهی )برداشت محصول( 

سانتیمتری خاک است.سیستم ریشه ای        62-122رای سیستم ریشه ای  وسیعی در عمق     ریشه: گوجه فرنگی معموال دا 

 عمیق منجر به افزایش مقاومت گیاه در مقابل خشکسالی می شود .

 ساقه: ساقه گوجه فرنگی علفی، گرد،صاف وشکننده بوده که با افزایش سن، گوشه دار، سخت وتقریبا خشبی می گردد.

رکب ومتناوب استتت واندازه برگها بستتته به واریته مختلف گوجه فرنگی، متفاوت می باشتتد  برگ: برگها درگوجه فرنگی م

شت             شرایط نوری متغییر خواهد بود.پ سب واریته ،دما و ست .تعداد برگها و برگچه ها نیز بر ح شن ا سبز رو .رنگ برگها 

 برگها نیز از کرکهای ریزی که مشابه آنهایی روی ساقه هستند پوشیده شده است .

ل: گلها به صورت خوشه ای بوده ودر روی ساقه بین دو گره متوالی ظاهر می شوند .در گیاه گوجه فرنگی برای تشکیل        گ

میوه نیاز به گرده افشتتانی می باشتتد البته گوجه فرنگی گیاهی اتوگام )خود بارور( استتت که معموال قبل از باز شتتدن گل،  

صورت    شانی وتلقیح گل در اثر جایبه زمین  شرایط خاص ، تلقیح      گرده اف ست وبه همن دلیل به ندرت می تواندر  گرفته ا

 خارجی را در آن مشاهده نمود .
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شامل تخم ها یا دان         ست که  شتی وآبدار ا سته گو سی یك  شنا شود که  میوه: میوه گوجه فرنگی از لحاظ گیاه ه هایی می 

ست .در هنگام رسیدن،       التینی وغالف گوشتی احاطه شده اند وروی آن با پوست نا    توسط یك توده ژ  زکی پوشیده شده ا

 .یا با شیارهای طولی همراه باشندمیوه ها به رنگ قرمز یا زرد نارنجی در آمده وممکن است صاف بوده و

 تاریخ کاشت

بهتر است کشت را به نحوی انجام داد که فصول نامساعد در آغاز فصل کشت یا آخر فصل برداشت باشد در ضمن تاریخ              

 .یمت مناسبی در بازار داشته باشدید به گونه ای باشد که در زمان برداشت محصول قکاشت محصول با

 :کشت بهاره

این کشت معموال از اوایل شهریور تا اوایل مهر شروع می شود .نشاء ها در اواسط مهر تا اواسط آبان به زمین اصلی منتقل          

شد .حذف بو         شت می با سط دی ماه قابل بردا صول از اوا شوند ومح شود    می  سط تیر تا اوایل مرداد انجام می  ته ها از اوا

وبعد از آن عملیات پاک ستتازی، ضتتد عفونی وآماده ستتازی زمین برای کشتتت بعدی انجام می گیرد این کشتتت به خاطر 

 .تر از اهمیت خاصی بر خوردار استماه وبیشتر ( وباردهی بیش 5طوالنی بودن فصل رشد ) حدود 

 :کشت پاییزه

شت معموال  صلی گلخانه منتقل        این ک شاء ها از اوایل تا اواخر مرداد به زمین ا شود .ن شروع می  از اواخر خرداد واوایل تیر 

شهریور تا او      سط  شوند ومحصول از اوا شت میباشد    می  سط مهر ماه قابل بردا سوم دی تا دهه اول  . ا حذف بوته ها از دهه 

گوجه فرنگی پاییزه  . زمین انجام می گیرد فونی وآماده سازی بهمن ماه انجام می شود وبعد از آن عملیات پاکسازی ،ضد ع   

ست        شد اولیه خوبی برخوردار ا ستان واوایل مهر از ر سبتا بلند تاب بر خالف گوجه فرنگی بهاره به دلیل برخوردبا روزهای ن

ست روی کیفیت وکمیت می       شود که ممکن ا یر وه ها تاثولی رسیدن میوه ها با روزهای کوتاه پاییز وزمستان مصادف می 

 .ری میوه ها را بامشکل مواجه کندگذاشته ورنگ پذی

 

 



 

 
 
 
 
 
 

  

  :جناب آقای محمدعلی گندمکارمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :و فرنگی گوجه گلخانه احداث امکانسنجی طرح خالصه عنوان طرح 

 نشاء
 

ه | 11 ح ف  ص

 :  تهیه نشاء گوجه فرنگی

ستتانتیمتر می کارند   5/8-12کشتتت بذر در گلدان های نشتتاء : در این روش بذر ها را در گلدان ها یا لیوان هایی با قطر 

ست   1ق کاشت در گلدان  عم ، رطوبت، ، نورواملی مانند دماانتقال می دهند ع بعد از کشت گلدانها را به خزانه . سانتیمتر ا

 .ه ها نقش مهمی در رشد گیاه داردفاصله بوت

شاء       سینی های ن شت بذر در  شاء   ک سبس انتقال آن به گلدانهای ن شا ء را با پیت وماس پر    و سینی ن : در این روش ابتدا 

ا هسمت پایین فشرده می کنند سبس بذر   به  سانتیمتری از لبه سینی   5/1با یك تخته چوبی سطح آن را تا عمق   کرده و

ا کامال  هنتیمتر با پیت می پوشانند تا بذرسا 5/2سطح بستر را به ارتفاع  را به طور یکنواخت در داخل گلدانها می گذارند و

 .زیر سطح پیت قرار گیرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

  

  :جناب آقای محمدعلی گندمکارمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :و فرنگی گوجه گلخانه احداث امکانسنجی طرح خالصه عنوان طرح 

 نشاء
 

ه | 11 ح ف  ص

 مطالعات مالی -3

 جمع کل سرمایه گذاری -3-1

 ارقام به هزار ریال

گذاری موجود سرمایه شرح  جمع کل سرمایه گذاری سرمایه گذاری موردنیاز 

 2،576،885 2 2،576،885 زمین

 57،762،527 57،762،527 2 ساختمان و تاسیسات

 67،582،135 67،582،135 2 ماشین آالت، تجهیزات و سازه گلخانه

 1،652،578 1،652،578 2 سرمایه در گردش

222،58217، 17،582،222 2 سود دوران مشارکت  

 1،317،222 1،317،222 2 هزینه های مقدماتی

 151،522،225 187،513،252 2،576،885 جمع

    منابع تامین سرمایه گذاری

    الف: تسهیالت اعطایی بانك

 123،222،222 123،222،222 2 سهم الشرکه بانك در مشارکت مدنی

 17،582،222 17،582،222  سود دوران مشارکت

گذاری متقاضی ب: سرمایه     

 25،822،663 25،822،663 2 سهم الشرکه نقدی متقاضی در مشارکت مدنی

 8،238،362 1،652،578 2،576،885 سایر سرمایه گذاریها

 151،522،225 187،513،252 2،576،885 جمع

 

 



 

 
 
 
 
 
 

  

  :جناب آقای محمدعلی گندمکارمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :و فرنگی گوجه گلخانه احداث امکانسنجی طرح خالصه عنوان طرح 

 نشاء
 

ه | 12 ح ف  ص

 جدول هزینه های تولید -3-2

 ارقام به هزار ریال
1سال  شرح  2سال   3سال   8سال   5سال   6 سال  8سال   7سال    

 233،857 233،857 233،857 233،857 233،857 233،857 233،857 233،857 هزینه های جاری

 7،567،388 7،567،388 7،567،388 7،567،388 7،567،388 7،567،388 7،567،388 7،567،388 انرژی

 5،835،772 5،835،772 5،835،772 5،835،772 5،835،772 5،835،772 5،835،772 5،835،772 کارکنان دائم

 18،816 18،816 18،816 18،816 18،816 18،816 18،816 18،816 بیمه ساختمانها و تاسیسات 

 18،136 18،136 18،136 18،136 18،136 18،136 18،136 18،136 بیمه ماشین االت 

2317،51 317،512 317،512 317،512 317،512 317،512 317،512 هزینه تعمیرات و نگهداری  317،512 

 1،228،522 1،228،522 1،228،522 1،228،522 1،228،522 1،228،522 1،228،522 1،228،522 هزینه غذای کارکنان 

 622،252 622،252 622،252 622،252 622،252 622،252 622،252 622،252 هزینه ایاب و یهاب کارکنان

273،188 188،273 188،273 188،273 هزینه بازاریابی و اداری   188،273 188،273 188،273 188،273 

 66،222 66،222 66،222 66،222 66،222 66،222 66،222 66،222 هزینه پوشاک کارکنان

 2 2 2 2 2 2 2 2 استهالک 

 21،227،285 21،227،285 21،227،285 21،227،285 21،227،285 21،227،285 21،227،285 21،227،285 جمع

21،252،81 پیش بینی نشده   1،252،812 1،252،812 1،252،812 1،252،812 1،252،812 1،252،812 1،252،812 

 22،257،661 22،257،661 22،257،661 22،257،661 22،257،661 22،257،661 22،257،661 22،257،661 جمع کل

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

  

  :جناب آقای محمدعلی گندمکارمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :و فرنگی گوجه گلخانه احداث امکانسنجی طرح خالصه عنوان طرح 

 نشاء
 

ه | 13 ح ف  ص

 درآمد حاصل از فروش محصوالت-3-3

 ارقام به هزار ریال

 قیمت واحد )ریال( شرح
1سال  2 سال   

 ارزش  مقدار ارزش  مقدار

 1111 1111 درصد ظرفیت تولید 

 57،733،228 676،771 57،733،228 676،771 75،652 گوجه فرنگی ) کیلوگرم (

  616,111 51,133,121 616,111 51,133,121 

 

 قیمت واحد )ریال( شرح
3سال  8سال    

 ارزش  مقدار ارزش  مقدار

 1111 1111 درصد ظرفیت تولید 

 57،733،228 676،771 57،733،228 676،771 75،652 گوجه فرنگی ) کیلوگرم (

  616,111 51,133,121 616,111 51,133,121 

 

 قیمت واحد )ریال( شرح
5سال  6سال    

 ارزش  مقدار ارزش  مقدار

 1111 1111 درصد ظرفیت تولید 

76،7716 57،733،228 676،771 75،652 گوجه فرنگی ) کیلوگرم (  57،733،228 

  616,111 51,133,121 616,111 51,133,121 

 

 قیمت واحد )ریال( شرح
8سال  7سال    

 ارزش  مقدار ارزش  مقدار

 1111 1111 درصد ظرفیت تولید 

 57،733،228 676،771 57،733،228 676،771 75،652 گوجه فرنگی ) کیلوگرم (

  616,111 51,133,121 616,111 121,51,133  

 



 

 
 
 
 
 
 

  

  :جناب آقای محمدعلی گندمکارمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :و فرنگی گوجه گلخانه احداث امکانسنجی طرح خالصه عنوان طرح 

 نشاء
 

ه | 14 ح ف  ص

 

 جدول شاخص های اقتصادی -3-4

 ارزش شرح شاخص

 % 2218 (IRR)گذاری سرمایه کل داخلی  بازگشت نرخ

 % 22153 (IRRE) نقدی آورده داخلی بازگشت نرخ

 سال 8156 دوره بازگشت سرمایه

 هزار ریال 11،212،857178 (NPV) گذاریسرمایه کل نقدی جریان خالص ارزش

 هزار ریال 5،528،318183 (Break even point) یمال تأمین های نهیهز شامل-ولا سال در سربسر نقطه

 18،277،318185 ( ریال هزار) مبنا سال در( زیان) سود میزان

 % 23155 مبنا سال در درآمد به ویژه سود نسبت

 % 15187 مبنا سال در)%(سهام صاحبان حقوق به خالص سود نسبت

 


