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تن در سال 015صيفي گلخانه اي به ظرفيت  پرورش سبزي و  موضوع طرح  

 محل اجراي طرح  

075.570.57511  ريال  سرمايه گذاري كل طرح 

 سهم تسهيالت  

سال  374  دوره بازگشت سرمايه 

 

 

 



 

همقدم  

 

میزان رطوبت نسبی هوا و رطوبت ٬دمای شبانه٬دمای روزانه٬هر یک از گیاهان برای داشتن رشد مطلوب نیاز به شرایط خاصی از نظر شدت نور

 .دارند...و خاک 

شرایط محیطی مطلوب به همراه کنترل عوامل خسارت زا نظیر  ، ایجادبرای تولید و پرورش تجاری گیاهان با کیفیت باال و در تمام طول سال 

از طریق ساختمانی بنام گلخانه هستیم که بعنوان محیط کنترل شده مطرح میگردد و با توجه به نیاز روز …یخبندان و٬سرما٬طوفانهای ویرانگر٬باد

این روش تولید امروزه به یکی از ٬و صیفی جات خارج از فصل چه از نظر تولید گل و گیاها ن زینتی و چه از نظر تولید سبزیجات٬افزون بازار

 .سود آورترین بخشهای کشاورزی تبدیل شده است که البته سرمایه گذاری اولیه فراوانی را نیز طلب میکند

خی گیاهان در فصول وضعیت جغرافیایی و طبیعی ایران بگونه ای است که آسمان روشن و صاف و آفتاب گرم آن عامل مثبتی برای رشد و نمو بر

بلکه سبب صادرات محصوالت گلخانه ای ٬ته شودواردات بذر و قلمه گل و گیاه کاس این امر باعث میشود تا در آینده نه تنها از.مختلف سال است

 .نیز خواهد بود

مثابه یک تکنولوژی جدید به  در واقع گلخانه به.طی سالهای اخیرشاهد روند روز افزون احداث واحدهای گلخانه ای در سراسر کشور هستیم

از آنجایی که ایران از جمله کشورهایی است که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار .شدت مورد پذیرش کشاورزان قرار گرفته است

بوده و برای تامین آب از نیازهای ضروری کشاورزی کشور ما  ، بنابراین برای ادامه حیات.همواره با معضل کمبود آب مواجه بوده است٬دارد

 .استفاده بهینه از منابع آب و خاک امری اجتناب ناپذیر است ،سازگاری با محیط

کودپاشی و غیره تا حدودی مناسب رشد گیاه ٬وجین٬را تنها میتوان از طریق آبیاری(آب و خاک)اساسا در شرایط طبیعی عوامل اصلی رشد گیاه

در صورتیکه در کشت .از دست کشاورز خارج بوده و دخل و تصرف در آنها ممکن نیست٬اما کنترل و تنظیم دمای محیط و همچنین نور.ساخت

 .گلخانه ای میتوان این دو عامل را کامال کنترل و در جهت رشد مطلوب گیاه تنظیم نمود

 

 هدف
 افزایش تولید در واحد سطح .1

 تولید بیش از یک محصول در سال.2

قیق و بهتر آفات و بیماری ها با روش های کنترل بیولووژیکی و کواهش مصورف    با کنترل د)افزایش کیفیت محصول تولیدی .3

 (منجر به افزایش کیفیت محصول و افزایش صادرات و حفظ محیط زیست میشود٬سموم

 صرفه جویی در مصرف آب .4

 هیدروپونیک ماستفاده از اراضی غیر قابل کشت با سیست.5

 بازاریابی مناسب و تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازارعدم وابستگی به شرایط محیطی و امکان .6

 تداوم کار و تولید محصول در تمام فصل های سال با توجه به امکان کنترل عوامل محیطی و تنظیم شرایط مورد نیاز گیاه.7

ورزان در فصول  ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جوانان و کار آموختگان کشاورزی و استفاده از اوقوات فراغوت کشوا   .8

 های پاییز و زمستان

 

 

 

 

 

 

 



سرمایه گذاری ثابت : الف    

 
 

سالن تولید( :  1 –الف     
 

 

(ریال)مبلغ کل (ریال)مبلغ جزء   شرح تعداد واحد 

گالوانيزه 01*01پروفيل  5. شاخه 11111. 5.75117111  

گالوانيزه 31*31پروفيل  03 شاخه 511111 5173117111  

گالوانيزه ساوه 0"لوله  0.5 شاخه 11111. 04575117111  

كالوانيزه ساوه 0070"لوله  51 شاخه 551111 4471117111  

كالوانيزه ساوه 0073"لوله  001 شاخه 351111 0071117111  

گالوانيزه ساوه 0"لوله  403 شاخه 4.1111 00574517111  

گالوانيزه ساوه 473"لوله  050 شاخه 051111 5375117111  

 اتصاالت مربوطه    00171117111

 پالستيک 0011 كيلوگرم 00111 073117111.

 پالستيک دو پوش 051 كيلوگرم 01111 0171117111

 سيم مفتولي پلي اتيلن 00511 متر 0511 4375517111

 ناوداني 4301 كيلوگرم 05111 0.71117111

 رک و پينيون پنجره 041 ست 001111 4573117111

 فونداسيون 050 عدد 01111 0071017111

تک قفل نايلون آلومينيومي 345 متر 51111 0570517111  

 قفل نايلون آلومينيومي دوبل 4.3 متر 041111 3075017111

 دستمزد ساخت و نصب 4111 مترمربع 51111 051111111

 جمع    070.073017111

 

 

 

ساختمان( :  2 –الف   
 

 

 شرح متراژ هزینه واحد هزینه کل

 سالن توليد 4111 73.4..4 070.073017111

 انبار 01 371117111 0171117111

 نگهباني 05 471117111 571117111.

 جمع   0743.73017111

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

تاسیسات ( : 3 –الف   

 

 
کل مبلغ مالحظات جزء مبلغ   شرح مقدار واحد 

. آمپر  40فاز 4امتياز . ق صنعتي كشاورزي بر  .511111 

 

 برق رساني  امتياز 
حق . آمپر 05امتياز تک فاز . برق خانگي 

.انشعاب   

 
0511111 

. تابلو . كابل كشي   3171117111 

 خط تلفن 0 امتياز  551111 

 سيستم سرمايشي 4111 متر مربع 01111 03171117111 

 
03171117111 

317111711

1 
 سيستم گرمايشي 5 دستگاه

 سيستم آبياري تحت فشار 4111 متر مربع 01111 5171117111 

 جمع    50.75517111 

 

 

ماشین آالت و تجهیزات ( : 4 –الف   

 

 

کل مبلغ مالحظات جزء مبلغ  داتعد واحد   شرح 

 رطوبت سنج 0 عدد 011111 011111 

(ليتري011)سمپاش فرغوني 0 دستگاه 0111111 071117111   

اطفاء حريق ايمني و 0 دستگاه 4111111 571117111   

 وسايل باغباني    071117111 

(ليتري01111)مخزن سوخت 0 مخزن 41111111 4171117111   

 باسکول 0 دستگاه 4111111 471117111 

 جمع    3070117111 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



وسایل نقلیه ( : 5 –الف   

 
 

كل مبلغ مالحظات جزء مبلغ   شرح تعداد واحد 

 وانت  0 دستگاه 0517117111 0517117111 

 جمع    0517117111 

 
 

 

 

تجهیزات اداری( :  6 –الف   

 
 

 شرح هزینه کل مالحظات

...شامل ميز و دفتر و فايل و  لوازم اداري 01111111 

 جمع 0171117111 

 

 

ثابت گذاری سرمایهکل  ( : 7 –الف   

 
 

 شرح هزینه کل

 ساختمان 0743.73017111

 تاسيسات 50.75517111

 وسايل نقليه 05171117111

 ماشين آالت و تجهيزات 3070117111

 تجهيزات اداري 0171117111

 پيش بيني نشده 01.70557511

 جمع 0705074057511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



هزینه های جاری: ب   

 

مواد اولیه ( : 1 –ب   

 

 

 شرح مقدار مصرف یک فصل واحد قیمت واحد قیمت کل

511.  عدد 3111 4171117111  بذر 

 كود حيواني 05 تن 3117111 0171117111

 كود شيميايي 311 كيلوگرم 37111 075117111

 كود مايع 01 ليتر 4517111 71117111.

 انواع سموم الزم 01 ليتر 4517111 475117111

 مواد ضد عفوني كننده 011 ليتر 0317111 0371117111

 پيش بيني نشده    474157111

 جمع    5.73157111

 

 

  5.73157111* 0=  04070017111    :                                          مقدار مصرف سالیانه

 
 

 

 

حقوق و دستمزد کارکنان( :  2 –ب   

 
 

(ماه پاداش2ماه حقوق و 12)حقوق سالیانه  شرح تعداد حقوق ماهیانه 

 كارگر دايم 0 45111111 3.71117111

نفر روز0111  171117111.  كارگر فصلي 

 جمع   04.71117111

 

 

سوخت و انرژی ( : 3 –ب   

 

 

 شرح مقدار هزينه كل

 برق  0171117111

04571117111 0.71117111=051×00111 (ليتر در ماه00111)گازوئيل   

 جمع  03571117111

 

 



استهالک و تعمیر و نگهداری( :  4 –ب     

 

 

 تعمیرات و نگهداری

 

 استهالک

 

 ارزش اولیه
 

 

 شرح

 % مبلغ % مبلغ

 ساختمان 0743.73017111 01 0437.307111 0 057.3.7511

 تاسيسات 50.75517111 00 17.357111. 3 0475007111

 وسايل نقليه 05171117111 01 4171117111 01 0571117111

 ماشين آالت 3070117111 01 370017111 3 07.037111

 تجهيزات اداري 0171117111 01 071117111 01 071117111

 جمع 0703570417111 03074137111 5073557511

 

 

 

کل هزینه های جاری ( : 5 –ب    

 
 

 شرح هزینه کل

 مواد اوليه 04070017111

 حقوق و دستمزد 04.71117111

 سوخت و انرژي 03571117111

 تعمير و نگهداري 5073557511

 استهالک 03074137111

بيني نشده پيش 4575007301  

 جمع 5.70.07101.

 

 

سرمایه درگردش : ج    

 
 

 

 

 شرح هزینه

 مواد اوليه 04070017111

 حقوق و دستمزد 04.71117111

 سوخت وانرزي 03571117111

 جمع 30070017111



سرمایه گذاری کل طرح: د     

 

 

 شرح هزینه

 سرمايه ثابت 0705074057511

 سرمايه در گردش 30070017111

 جمع كل 075.570.57511

 

 

 

فروش : ه     

 

(ریال)ارزش کل  (تن) سالیانه میزان تولید  (ریال )ارزش واحد    شرح 

 خيار گلخانه اي 047111 015 0745571117111

 
 

پیش بینی مالی طرح : و   

 
 شرح مبلغ

(فروش)درآمد  0745571117111  

قيمت تمام شده: كسر ميشود  5.70.07101.  

 سود ويژه 5.570107.01

 
 

نقطه سر به سر: ز  

 شرح مبلغ هزینه ثابت هزینه متغیر

 % مبلغ % مبلغ

 مواد اوليه 04070017111 - - 011 04070017111

 حقوق 04.71117111 1. 74117111.. 41 307.117111

 سوخت و انرژي 03571117111 01 0.71117111 01 00571117111

 تعمير نگهداري 5073557511 01 0475.07001 01 537.537301

 استهالک 03074137111 011 03074137111 - 

 جمع 40755.7511.  40070.57001  45070.37301

 

 .مي باشد % .4فوق نقطه سر به سر توليد معادل جدول بر اساس محاسبات مبتني بر اطالعات 

 

 سال 374 =دوره بازگشت سرمايه

  


