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(مظخصات جًيى كوودگان طرح  ) ةى جرجيب حروف الفتاي هام خاهٌادگي   

هام خاهٌادگي هام  و  شمث محل كار  رديف 

دفتش اهَس گلخاًِ ّا، گياّاى داسٍیي ٍ لاسچ هؼاًٍت اهَس 

 تاغثاًي

 1 غالهشضا تمَی هذیش ول

دفتش اهَس گلخاًِ ّا، گياّاى داسٍیي ٍ لاسچ هؼاًٍت اهَس 

 تاغثاًي

سئيغ گشٍُ تَليذ هحصَالت ػثضی ٍ صيفي 

 گلخاًِ ای  

 2 هؼصَهِ حثـي

ی ٍ هٌاتغ طثيؼي وـَسػاصهاى ًظام هٌْذػي وـاٍسص  3 اتَالماػن حؼي پَس هـاٍس اهَسگلخاًِ ای  

دفتش اهَس گلخاًِ ّا، گياّاى داسٍیي ٍ لاسچ، هؼاًٍت اهَس 

 تاغثاًي

واسؿٌاع تَليذ هحصَالت ػثضی ٍ صيفي 

 گلخاًِ ای 

 4 هْذی خذام

ػليشضا حيذسی  هذیشػاهل  ؿشوت هٌْذػيي هـاٍس پایا سٍؽ ًگاسُ )پشًاوَ(

ى  خَتؼتا  

5 

دفتش اهَس گلخاًِ ّا، گياّاى داسٍیي ٍ لاسچ هؼاًٍت اهَس 

 تاغثاًي

 6 ػلي ػصوتي هؼاٍى هذیشول

 7 احوذ هؼتؼاى سئيغ  پظٍّـىذُ خشها ٍ هيَُ ّای گشهؼيشی 

 8 ػىيٌِ هَػَی  واسؿٌاع  دفتش اهَس هيَُ ّای گشهؼيشی ٍ ًيوِ گشهؼيشی 
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 : قدمىم

، کَ ةؽد از ىّز ىِيحریً   Bromeliacaeاز خاٌّاده ةروىیهیاشَ (Ananas comosus ) آٌاٌاس ةا ٌام ؼهيی

ةاطد. ایً ىیّه ای وشیػ ةیً حٍّب کظّر ةرزیم جا پاراگّئَ ىیىیّه گرىصیری در دٌیا اشث. ىٍظاء آن ىٍطلَ

زی، حزایرکارائیب، ىرکب کَ طتیَ ىیّه کاج اشث، ةَ جدریج از ىٍاطق اونیَ ةَ آىریکای حٍّةی، آىریکای ىرک

ُا آٌاٌاس را ةا خّد ةَ فیهیپیً، ٍُد و حزایر ىکزیک، کهيتیا، حزیره گّادنّپ ، ..... وارد و کظث طد. اشپاٌیایی

ىیهیّن جً آٌاٌاس در دٌیا جّنید ىی طّد.  5/25ُاوائی ةرده و کظث آن را آىّزش دادٌد. شاالٌَ ذدود 

ٍد، اٌدوٌزی و ٍُد ىِيحریً جّنید کٍٍده آٌاٌاس در دٌیا ُصحٍد کَ کظّرُای کاشحاریکا، ةرزیم، فیهیپیً، جایه

 درصد آٌاٌاس دٌیا در ایً پٍج کظّر جّنید ىی طّد.  50ةیض از 

جً ةزرگحریً جّنید کٍٍده آٌاٌاس در دٌیا اشث. در طی شانِای اخیر ایً گیاه گرىصیری  9/2کظّر کاشحاریکا ةا 

حَ ةصیاری از ىصرف کٍٍدگان در کظّرُای ىخحهف كرار گرفحَ و ةَ نراظ ارزش غذائی و داروئی ىّرد جّ

درصد(، ویحاىیً  55)  cدرصد (، ویحاىیً 44کظث آن جّشؽَ یافحَ اشث. ىیّه ایً گیاه ىٍتػ ؼانی از ىٍگٍز)

B(9  و شایر ىّاد ىغذی ضروری ىی ةاطد. جّنید آٌاٌاس درحِان از شال )2014ىیالدی جا شال  2002درصد 

 درصد جّنید حِاٌی آن افزایض داطحَ اشث.  5دو ةراةر طده اشث. کَ ةطّر ىحّشط در ُر شال  "یتاىیالدی جلر

 مظخصات فوي محصٌل  : 

( اشث. کَ دارای omeliaceaeBrاز ٌغر گیاه طٍاشی آٌاٌاس گیاُی ؼهفی، چٍد شانَ و از خاٌّاده ةروىیهیاشَ )

شرکرةٍَ )کراشّنَ ( آٌاٌاس از گروه گیاُان شطری و یک طاخَ اصهی اشث.  -ةرگِای ٌیزه ای، ریظَ گصحرده 

در طی روز ةَ دنیم ةاال ةّدن  ذخیره طده در طب ةَ فحّشٍحز در طی روز کيک ىی کٍد.  CO2اشث کَ ةا 

د طده ونی اٌرژی ٌّراٌی را حذب ىی ٌياید. در طب ٍُگام ذرارت و ةرای ذفظ رطّةث، روزٌَ ُای آن ىصدو

ٌياید. . ایً گیاه در طّل روز از  اشید ىانیک جّنید طده اشحفاده ىی کٍدروزٌَ ُا ةاز و گاز کرةٍیک را حذب ىی

ؼالوه ةر ىصرف ىیّه آن ةرگِای آٌاٌاس در صٍؽث ٌصاحی )در فیهیپیً( و از فیتر آن ةرای جِیَ کاغذ دیّاری 

 200ىحر و در ُر گیاه ةاالی 5/1جا  1شایر ىصاند اشحفاده ىی گردد. از ٌغر ةاغتاٌی گیاُی چٍدشانَ ةَ ارجفاع  و

 گم جّنید ىیظّد.  

در واكػ ىیّه از رطد  .ىیّه ایً گیاه ةر روی حّاٌَ اٌحِائی و در ىیان ةرگ ُای شتز ٌیزه ىاٌٍد، جظکیم ىیگردد

آٌاٌاس ٌّؼی ىیّه ىرکب و طتیَ ةَ ىیّه کاج اشث کَ از ىخيّؼَ ای ىریصحو اٌحِایی طکم ىیگیرد. ىیّه 

اٌدام فهس ىاٌٍد ةر روی یک ىرّر ىرکزی جظکیم طده اشث. در جيام ةخض ُای گیاه  200جا  100ىحظکم از

https://en.wikipedia.org/wiki/Bromeliaceae
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آٌاٌاس ةروىهیً کَ جرکیتی از آٌزیو ُای پروجئّنیٍک اشث وحّد دارد کَ در جرلیلات اونیَ ةرای اٌّاع 

 ةانیٍی ىفید اشث. اخحالالت 

( دراطراف طّكَ جّنید ٌياید. ایً پاحّش ُا Suckersایً گیاه چٍد شانَ كادر اشث در شال جؽدادی پاحّش)

 کَ اطراف شاكَ اصهی عاُر ىی طٌّد ىؽيّال حِث جکثیر جخاری اشحفاده ىی طٌّد.     

ىی طٌّد کَ ىيکً اشث ةرای جکثیر  ةؽد از اونیً جّنید ىیّه ، پاحّش ُا در ىرّر ةرگ ةَ شاكَ اصهی جّنید 

اشحفاده گردد یا ةرای جّنید ىیّه اضافی در گیاه اصهی ةاكی ةياٌد ) در زیر شاكَ گم دٍُده، اٌداىی پاحّش ىاٌٍد 

کَ از آن ةرای ازدیاد گیاه اشحفاده ىیظّد، ونی از ىٍغر ةاغتاٌی و اكحصادی ایً اٌدام کیفیث ىٍاشتی  Slipةَ ٌام 

 صّل در ىلایصَ ةا پاحّش و گیاُچَ ُای کظث ةافحی ٌدارد. ةرای جّنید ىر

ىحر از شطد دریا در  1100آٌاٌاس گیاُی اشث کَ کظث آن در زىیً ُای ىصطد و طیب دار، جا ارجفاع 

درحَ شاٌحی  32جا  15صّرت ٌداطحً شرىا و جاىیً رطّةث ٌصتی ىیصر اشث. ایً گیاه در ذرارت ىریطی ةیً 

درحَ شاٌحی گراد رطد آٌاٌاس ىردود و کیفیث ىیّه کاُض  32د. در ذرارت ةاالجر از گراد رطد ىٍاشتی دار

طٍی و ةا ىّاد آنی کافی  -ىی یاةد.  رطد ایً گیاه ؼهفی در خاکِای شتک و در اراضی طیتدار ةا خاکِای نّىی

ی ىصطد دشی زیيٍس ةر ىحر ىکؽب ىی ةاطد. در اراض 3/1رطد ىٍاشتی دارد. طّری آب ىصرفی در ذدود 

ةَ جخيػ آب در ٌاذیَ ریظَ ةصیار ذصاس اشث. ریظَ ایً گیاه شطری و گصحرده و ٌیاز ةَ دفؽات زیاد آةیاری 

 و ىلدار آب کو در ُر ىرجتَ اشث.

ىاه ةؽد گیاه وارد  15جا   16ةاغ آٌاٌاس را ةرای یک دوره شَ شانَ  اذداث ىی ٌيایٍد. پس از کظث پاحّش 

روز ةؽد از گهدُی، ىیّه آن كاةم ةرداطث اشث. از ىزرؼَ آٌاٌاس ذداکثر  135 جا 130ىرذهَ گهدُی طده و 

 ةرای ىدت شَ شال ىرصّل ةرداطث ىی طّد.

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةخض اول 

 طرحجٌجيًات فوي   
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 الف( جٌجيًات فوي :

 : گؼم و ىؼظّباكهیو  -

   PH=5/5-6       EC=<1/5   زیيٍؾ ةؼ ىحؼ دؿی: ( pH  ،EC)  ظاك -

، ىیؽان آب ىّرد ٌیاز در ؿالىحؼ ىکػب آب  0.2ةَ گهعاٌَ ؿَ ُکحاری و ُيچٍیً ٌیاز ُؼ ةّجَ  ةّجَ در 120000ةا جّزَ ةَ جػغاد : آب   -

 ىحؼ ىکػب ىی ةاقغ. 24000ؿانیاٌَ ةؼای گهعاٌَ ؿَ ُکحاری ةؼاةؼ 

 درزَ ؿاٌحی گؼاد 15 -32 : دىا -

 درمغ 70-80 :ٌـتیرظّةث  -

- Co2 :
 

 MD2, Red Spanish, Smooth Cayenne,Kew,Queen: ركو ُای ركو/پایَ  -

 اؿکهث ـهؽی و پّقف پالؿحیکی : ( گهعاٌَ)ؿازه  -

 ؿاده-ُیغروپٌّیک:ُااٌّاع گهعاٌَ  -

  درزَ ةٍغی گهعاٌَ ُا : -

پؼده / کً ًیآب قؼ/ یكعؼه ا یاریآة ـحویؿ/  ّنیاجّىاؿ  ـحویؿ/  ؼکّنَیـً ؿ ضغ صكؼات/ یجّر:جسِیؽات گهعاٌَ ایادوات و  -

 یکیگهعاٌَ و پّقف پالؿح یاؿکهث ـهؽ/ ـً و پغ اٌغاز/ َیؿا یُا

 صغاكم ؿعش اكحنادی گهعاٌَ )آؿحاٌَ اكحنادی( -

 ............... ىضنّل جّنیغ كاةم جّمیَ ةؼایؿازه ُای  -

 :)جٌضيحات فوي(  گياه طرح 

                                        Ananas comosus   :ٌام غهيی    -

( Bromeliaceaeاز ٌغر گیاه طٍاشی آٌاٌاس گیاُی ؼهفی، چٍد شانَ و از خاٌّاده ةروىیهیاشَ ) :گیاه قٍاؿی  -

آٌاٌاس از گروه گیاُان یک طاخَ اصهی اشث. شطری و  -اشث. کَ دارای ةرگِای ٌیزه ای، ریظَ گصحرده 

در طی روز  ذخیره طده در طب ةَ فحّشٍحز در طی روز کيک ىی کٍد.  CO2شرکرةٍَ )کراشّنَ ( اشث کَ ةا 

ةَ دنیم ةاال ةّدن ذرارت و ةرای ذفظ رطّةث، روزٌَ ُای آن ىصدود طده ونی اٌرژی ٌّراٌی را حذب ىی 

. ایً گیاه در طّل روز از  اشید ىانیک جّنید  کٍدو گاز کرةٍیک را حذب ىی ٌياید. در طب ٍُگام روزٌَ ُا ةاز

ٌياید. ؼالوه ةر ىصرف ىیّه آن ةرگِای آٌاٌاس در صٍؽث ٌصاحی )در فیهیپیً( و از فیتر آن طده اشحفاده ىی

https://en.wikipedia.org/wiki/Bromeliaceae
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ىحر  5/1جا  1فاع ةرای جِیَ کاغذ دیّاری و شایر ىصاند اشحفاده ىی گردد. از ٌغر ةاغتاٌی گیاُی چٍدشانَ ةَ ارج

 گم جّنید ىیظّد.   200و در ُر گیاه ةاالی

در واكػ ىیّه از رطد  .ىیّه ایً گیاه ةر روی حّاٌَ اٌحِائی و در ىیان ةرگ ُای شتز ٌیزه ىاٌٍد، جظکیم ىیگردد

ىریصحو اٌحِایی طکم ىیگیرد. ىیّه آٌاٌاس ٌّؼی ىیّه ىرکب و طتیَ ةَ ىیّه کاج اشث کَ از ىخيّؼَ ای 

اٌدام فهس ىاٌٍد ةر روی یک ىرّر ىرکزی جظکیم طده اشث. در جيام ةخض ُای گیاه  200جا  100کم ازىحظ

آٌاٌاس ةروىهیً کَ جرکیتی از آٌزیو ُای پروجئّنیٍک اشث وحّد دارد کَ در جرلیلات اونیَ ةرای اٌّاع 

 اخحالالت ةانیٍی ىفید اشث. 

 :  ارزش ؽػایی -

Pineapple (Ananas comosus), Fresh, 

Nutritive Value per 100 g (USDA) 

Principle Nutrient Value 
Percentage of 

RDA 

Energy 50 Kcal 2.5% 

Carbohydrates 13.52 g 10% 

Protein 0.54 g 1% 

Total Fat 0.12 g <1% 

Cholesterol 0 mg 0% 

Dietary Fiber 1.40 g 4% 

Vitamins 
  

Folates 18 µg 4.5% 

Niacin 0.500 mg 4% 

Pyridoxine 0.112 mg 9% 

Riboflavin 0.018 mg 1.5% 

Thiamin 0.079 mg 6.5% 

Vitamin A 58 IU 2% 

Vitamin C 47.8 mg 80% 

Vitamin E 0.02 mg <1% 

Vitamin K 0.07 µg 0.5% 

Electrolytes 
  

Sodium 1 mg 0% 

Potassium 109 mg 2.5% 

Minerals 
  

Calcium 13 mg 1.3% 

Copper 0.110 mg 12% 

Iron 0.29 mg 3.5% 

Magnesium 12 mg 3% 

Manganese 0.927 mg 40% 
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Phosphorus 8 mg 1% 

Selenium 0.1 µg <1% 

Zinc 0.12 mg 1% 

Phyto-nutrients 
  

Carotene-ß 35 µg — 

Crypto-xanthin-ß 0 mcg — 

 

و از ـیتؼ آن ةؼای جِیَ کاؽػ دیّاری و ؿایؼ ىنانش اؿحفاده ىی اٌاس در مٍػث ٌـازی غالوه ةؼ ىنؼف ىیّه آن ةؼگِای آٌ: ىنارف -

  گؼدد.

  : و پس از ةرداطث  عمليات كاطث، داطث ،ةرداطث

 عمليات كاطث : -الف

  ظامی ىغ ٌظؼ ٌیـث.ةؼای کكث گهعاٌَ ای جاریعی  :جاریط کكث  -

ضاوتی متر دَ  30مسرعً آواواش را تا عمق  ای اضت.متذاَلتریه رَظ کػت بصُرت جُی َ پػتً  : روش کكث -

کُد دامی پُضیذي بً زمیه دادي َ تططیح می  ته در ٌکتار 30مرتبً غخم زدي َ پص از ورم غذن خاک بطتر کػت 

 ومایىذ. 
                             کكثؿیـحو ُای  -

 گیاه در ُکحار 53300روش کكث ةا جؼاکو ر و اكحنادیحؼیً گیاه در ُکحا 63758جا 30000: در ىؽرغَ ةا جؼاکو جؼاکو کكث  -

 جا ؿَ ؿال : یکتاردر گهعاٌَ در ؿال ىضنّل جػغاد دوره کكث -

 عمليات داطث : -ب

   /ًْالتشتيت تَتِ *

 : ٌیاز ةَ جؼةیث ٌغارد ةا جّزَ ةَ صسو کو ةّجَ آٌاٌاسروش ُای جؼةیث  -

 : /ًْالّشع  تَتِ  *

و ن کاقث پازّش یا كعػات كهيَ ؿاكَ ةؼگِای ظكک را زغا ىی کٍیو در ةّجَ ُای آٌاٌاس ٌغاریو ـلط زىا ُؼس ظامی: اٌّاع ُؼس -

زّاٌَ ُای ةیً ةؼگی کاؿحَ ىی قّد و ُؼس دیگؼی کَ روی ةّجَ آٌاٌاس جػغادی از پا زّقِا و اگؼ ةّجَ ُا ةِو ٌؽدیک کاقحَ قٌّغ 

 م از ةؼداقث جاج آن صػف ىی گؼدد.كتم از ةؼداقث ىی ةاقغ کَ كت اٌسام ىی گیؼد ُؼس

و دیگؼی ُؼس  ةػغ از ةؼداقث و چیً اول )ؿال دوم( کهیَ پازّش ُا ةسؽ یکی از آٌِا صػف ىی قّدزىان کاقث و  :زىان ُؼس -

  صػف جاج كتم از ةؼداقث ىی ةاقغ.

 ًذاسین  : گشدُ افـاًي *

 اؿحفاده از صكؼات گؼده اـكان )زٌتّر ىعيهی( -

 ىّرد ٌیاز جػغاد کٍغوی -
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 زىان کٍغو گػاری در گهعاٌَ  -

 جػغاد دـػات کٍغو گػاری  -

 :تغزیِ  *

تحؼی ىی ةاقغ و روش ىٍاؿ کّد آةیاریةَ دنیم کكث در گهغان در قؼایط گهعاٌَ ای و ریكَ ؿعضی گیاه آٌاٌاس، : ٌّع ؿیـحو جؾػیَ-

 و یا ىضهّل پاقی ةا ؽهظث ُای ركیلحؼ ىی ةاقغ.در ـضای ةاز اضاـَ کؼدن کّد در قیار ایساد قغه در کٍار ةّجَ 

. ىنؼف کّد پحاس در زىان ةَ ازای ُؼ ةّجَ ىی ةاقغ 10-10-10ةَ ٌـتث  NPK:  (صیّاٌی ٌّع کّدُای ىنؼـی )ىاکؼو،ىیکؼو، -

 آن زىان ىی قّد.داقث ةّجَ ؿتب اـؽایف كغرت اٌتار داری و کاُف كِّه ای قغن در 

  :کّد ُؼ ىّرد ٌیاز ىیؽان  -

 (گؼم 7.72( اوره )گؼم 7.72( ٌیحؼات پحاؿیو )گؼم 1ؿّنفات ىٍیؽیو ) (گؼم0.52( ؿّنفات آًُ )گؼم ةؼای ُؼ ةّجَ 0.17ؿّنفات روی )

و در ىؼاصم ةػغی ةنّرت ىضهّل كتم از کكث ةَ زىیً داده ىی قّد  در ىؼصهَ اول کّد :در دو ىؼصهَ کّد داده ىی قّدزىان جؾػیَ  -

 پاقی اؿث.

 ىاُگی( 12ىاُگی و  10ىاُگی،  8ىاُگی،  3زىان كتم از کاقث،  ): پٍر ةار جؾػیَ دـػات -

  : آتياسی *

 ؿیـحو ُای جضث ـكار )ةیكحؼ كعؼه ای(:ؿیـحو آةیاری -

 نیحؼ ٌیاز ُؼ ةّجَ آٌاٌاس ظی یکـال اؿث. 200ىحؼ ىکػب کَ ةؼاةؼ  0.2:گیاهٌیاز آةی  -

 تً یکبار در آبیاری وػتی یا غرقابی اضتفادي می غُد." ٌر دَ ٌفجلؼیتا: جػغاد دـػات آةیاری -

 : ّاآفات ٍ تيواسی  *

 :روش ُای پیكگیؼی و کٍحؼل  و  ىِوآـات  -

" کىترل می غُد یک راي غیمیایی ویس اضتفادي از : ةا صكؼات کٍحؼل کٍٍغه قپكک یا اٌگم ُای قپكک ىػيّال قپكک آٌاٌاس

 .اضت َ اضتفادي از حػري کع متیل برَمایذ

 اضتفادي از حػري کع مىاضب :الرَ پرَاوً-ضُضک ضیاي ررت –کرم ضفیذ ریػً  -کىً آواواش

 روش ُای پیكگیؼی و کٍحؼل و  ةیياری ُای ىِو  -

: در زىان ةؼداقث و صيم ةایغ از ایساد ُؼگٌَّ زظو ةؼ ؿعش ىیّه زهّگیؼی کؼد و راه دیگؼ )پّؿیغگی ٌؼم و آةکی(پّؿیغگی ؿیاه

 ه از كارچ کف زىان صيم یا اٌتار ىیّه ىی ةاقغ.پیكگیؼی اؿحفاد

 : اؿحفاده از كارچ کف پّؿیغگی و کؼکی قغن داظم ىیّه 

 )ىّکاپ،ـٍاىیفّس و..( اؿحفاده کؼد.:اؿحفاده از ؿيّم ٌياجغ کف ةیياری مّرجی و ىؼىؼی قغن

 و ٌياجغ گؼه ریكَ: ٌياجغ کفزظو ریكَ 

 

 : ای گلخاًِ وـت هٌاػة  اسلام * 

 MD2 -ؿٍث ىیكم – اؿيّت کایً –کّئیً  -رد اؿپاٌیف: اندر زِ -

 اؿحفاده قغه اؿث. MD2:در صال صاضؼ زِث ةؼرؿی کكث آٌاٌاس از ركو در ایؼان -
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 عمليات ةرداطث : -ج

د زر ٌيی قّد. ىیّه قیؼیًظػو ىیّه ُای آٌاٌاس ةغنیم ٌاـؼازگؼا ةّدن اىکان زود ةؼداقحً ٌیـث و  :قاظل ُای رؿیغگی ىضنّل  -

قفاـیث کاىم ؿعش –ىـعش قغن چكو ُای آٌاٌاس -ةاقغ 1.3جا  0.9ٌـتث كٍغ ةَ اؿیغ ; -Tss 12%  -ىیّهپّؿث  ؿَ چِارمقغن 

 ىیّه

" در اَاخر کكث در ـضای آزاد ىػيّالةؼای کكث گهعاٌَ ای ةؼداقث ىی جّاٌغ در ظّل ؿال ةاقغ ونی در ىٍاظق : زىان ةؼداقث  -

در َاقع زمان برداغت بطتگی بً عالیم برداغت دارد کً عبارتىذ از : چػم  گیرد.فصل زمطتان برداغت صُرت می 

رَز بعذ از گل دٌی باغذ َ ٌمچىیه براکتً  150تا  130َ بایذ حذَد  ٌای پاییىی رَی میُي زرد َ واروجی می گردد

 میُي بً غکل گرد َ روگ قٍُي ای گردد.

 می گردد." اوجام ةؼداقث ةا دؿث ىػيّال :ٌضّه ةؼداقث  -

 چیً دوم یکـال پؾ از چیً اول مّرت ىی گیؼد.: دوةار چیً اول ةـیار ىِيحؼ و ةا کیفیححؼ از چیً دوم اؿث.جػغاد دـػات ةؼداقث -

 ٌّع ةؼداقث :   -

 : دو چِارم جا ؿَ چِارم رٌگ پّؿث زرد ىی گؼدد و اون ىّكع ةایغ ةؼداقث گؼدد.ةؼای ةازار ُای ىنؼف ٌؽدیک -

  : ىیّه ؿتؽ جا یک چِارم زرد ةؼداقث ىی گؼدد.ُای ىنؼف دورةؼای ةازار -

 عمليات پس از ةرداطث :  -د

انتحَ  واکؾ زده ىی قّد آٌاٌاس پؾ از ةؼداقث قـحكّ داده ىی قّد و ؿپؾ ةا پاراـیً و یا واکؾ کارٌّةا: تيواسّای پغ اص تشداؿت  *

 .ُيؼاه ةا واکؾ از كارچکف ٌیؽ اؿحفاده ىی قّد

و غاری از ُؼگٌَّ غیب در ةـحَ  ُيـانكکم یا ةا قکم ُای يةانؼ ، ؿفث و ُ، ةؼای ةـحَ ةٍغی ىیّه ُای ُو اٌغازه :دسجِ تٌذی ٍ ػَست  *

 اغيال ىی گؼدد. ةا ذکؼ ركو و قؼایط اٌتارداری كؼار داده ىی قّد انتحَ كتم از ةـحَ ةٍغی جیيارُای پؾ از ةؼداقث جایی 6جایی یا  10ُای 

 :تؼتِ تٌذی *

ُيـان و غاری از ُؼگٌَّ غیب در ةـحَ ُای ةانؼ ، ؿفث و ُيكکم یا ةا قکم ُای ، ةؼای ةـحَ ةٍغی ىیّه ُای ُو اٌغازه : ٌضّه ةـحَ ةٍغی -

 جایی ةا ذکؼ ركو و قؼایط اٌتارداری كؼار داده ىی قّد انتحَ كتم از ةـحَ ةٍغی جیيارُای پؾ از ةؼداقث اغيال ىی گؼدد. 6جایی یا  10

  :  ع ةـحَ ةٍغیاٌّا -

 ةؼای ةازار داظهی ةـحَ ةٍغی -

 )ةازارظارزی(ةؼای مادرات  ةـحَ ةٍغی -

 : اًثاسداسی * 

 اٌتارُااٌّاع  -
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روز كاةم ٌگِغاری  10ةَ ىغت  درمغ 70-95درزَ ؿاٌحی گؼاد ةا رظّةث ٌـتی  7.5-12: دىای ةیًاٌتارىضیعی ىٍاؿب در قؼایط -

 اؿث.

و در کم از  درزَ ؿاٌحی گؼاد( 0-4درزَ ؿاٌحی گؼاد( و چٍیً ُفحَ )ةا دىای ةیً  7.5-12ةا دىای ةیً ): ده روز ظّل دوره اٌتاری -

 دوُفحَ جا قف ُفحَ در اٌتار كاةم ٌگِغاری اؿث.

 .: تا تَجِ تِ لذست اًثاس داسی پایيي ّشچِ ػشیؼتش تایذ تِ تاصاسّای اص پيؾ تؼييي ؿذُ اًتمال یاتذ  تاصاسسػاًي* 

 : ةراي اجراي طرح امحدوديث ي

 ىٍاؿب ةؼای رقغ در ـضای آزاد ظاك و آب و اكهیيیقؼایط غغم وزّد 

 در قؼایط رقغ در گهعاٌَُؽیٍَ ةاال و ؽیؼ اكحنادی 

 هعاٌَ ایغغم ىحلاضی ةؼای کكث گ

 ریـک ةاال ةؼای ـؼوش ىضنّل و ةازاریاةی

 کكث ىضنّلكتم از  مٍاع جتغیهی جسِیؽغغم جيِیغات الزم زِث اٌتار داری یا 

 :در اجراي طرح   مظاورياي  جٌصيى 

 

 جمام مٌارد فٌق و ارائى راه حل ةراي اجراي

 جصًيالت ةا كارمزد پايين يا پرداخث در زمان ةرداطث-

 ةيمى جمام شال گياه و محصٌل -
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 : ةخض دوم

 جٌجيًات اقحصادي طرح
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 )ب( طروع اقحصادي  :

 تشسػي اثشات  طشح :*

آن ، کكث آن در کكّر ةاغخ ارجلاء  و كیيث ةاالی ىضنّل وارداجی ىضنّل آٌاٌاس ؽػایی ةا جّزَ ةَ ارزش:از ٌظؼ غّاىم ازحياغی  -

 رقغ ازحياغی ظّاُغ گؼدیغ

 ىكؾّل ىی گؼدٌغ.ّرت دائو ةنٌفؼ  6: در یک گهعاٌَ ؿَ ُکحاری  از ٌظؼ اقحؾال -

  )اؿحاٌِای ُيسّار و کم کكّر( وزّد ٌغارد.ةازارُای ىنؼف داظهیىكکم ظامی ةؼای : ةازارُای ىنؼفـامهَ ةا از ٌظؼ  -

: در ىٍاظلی ؽیؼ از اؿحاٌِای گؼىـیؼی جا صغودی ىكکالت و ُؽیٍَ ُا ةـیار ةاالجؼ ظّاُغ رـث و از ٌظؼ جّؿػَ در ىٍاظق زغیغ  -

 كث گهعاٌَ ای در ىٍاظق ؽیؼ از گؼىـیؼی ةاالؿث.ریـک ک

زهّی واردات ةاالی ؿاالٌَ ایً ىضنّل و ظؼوج ارز زیاد گؼـحَ : اگؼ جّنیغ داظهی در ایً ظنّص مّرت گیؼد از ٌظؼ مادرات و ارزآوری  -

 انتحَ اگؼ ُؽیٍَ ُای جّنیغ ـؼاجؼ از ارزش واردات آن ٌتاقغ.ظّاُغ قغ.

 :  وـَسدس  لهحصَ ليوت فشٍؽٍضؼيت * 

 جّىان ةَ ـؼوش ىی رؿغ. 7000-8000در صال صاضؼ ىضنّالت وارداجی ةا كیيث كیيث جيام قغه ُؼ کیهّگؼم ىضنّل: -

 : كیيث درىضم جّنیغ)گهعاٌَ(-

 كیيث غيغه ـؼوقی-

 كیيث ـؼده ـؼوقی -

 (ػالِ 5سًٍذ  ٍ ًوَداس ، آهاس ) : تَليذ ٍضؼيت* 

 :جْاى  * دس

 ُکحار 1046901:ؿعش زیؼکكث  -

 جً 25809038 :ىیؽان جّنیغ -

 کیهّ گؼم در ُکحار 24652:ىحّؿط غيهکؼد -

  در پاییً ذکؼ قغه : در صال کكثىحغاول جؼیً اركام   -

 کكّرُای غيغه جّنیغکٍٍغه ) ؿعش، جّنیغ، ىحّؿط غيهکؼد، اركام جّنیغی(  -

 

 

 



14 

 

 ؿعش )ُکحار( غيهکؼد)کیهّگؼم در ُکحار( جّنیغ)جً( کكّر

 43000 68154 2930661 ریکاکاؿحا

 68699 39222 2694555 ةؼزیم

 65224 40053 2612474 ـیهیپیً

 110000 17854 1964000 ٍُغ

 74585 24288 1811591 جایهٍغ

 195878 8123 1591276 ٌیسؼیَ

 65583 23648 1550965 چیً ىیاٌَ

 10565 132144 1396153 اٌغوٌؽی

 19489 44939 875839 ىکؽیک

 18390 41107 755971 اکهيتی

 

 (/ اركام جّنیغی) ؿعش، جّنیغ، ىحّؿط غيهکؼد ایؼان  کكّرُای ُيـایَ -

 ٌغاریو

 غيهکؼد/اركام جّنیغی (ؿایؼ کكّرُا ) ؿعش، جّنیغ، ىحّؿط  -

 ٌَّص جيضی ًذاسین : * دس ایشاى

 ؿعش زیؼکكث  -

 ىیؽان جّنیغ  -

 ىحّؿط غيهکؼد -

  جّنیغیاركام ىحغاول جؼیً   -

 جّنیغ در اؿحان ُا  -

 اؿحان ُای ةؼجؼ -

 در زِان از ٌظؼ جّنیغ رجتَ ایؼان -

 ػالِ( 5  )سًٍذ: )ٍاسدات ٍ صادسات(  تجاستٍضؼيت 

 دس جْاى : 

  واردات و مادرات()ارزش وزٌی   -

 ارزش دالری)ُؽار دالر( ارزش وزٌی )جً( کكّرُای وارد کٍٍغه

 626374 968717 ایاالت ىحضغه آىؼیکا
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 248339 294807 غُهٍ

 118099 181197 ژاپً

 138964 160544 ةهژیک

 162415 152511 آنيان

 119263 142046 ایحانیا

 137629 139578 اٌگهـحان

 107999 122626 کاٌادا

 96321 114826 اؿپاٌیا

 

 واردات و مادرات() ارزش دالری-

 دالر( ارزش دالری)ُؽار ارزش وزٌی )جً( کكّرُای مادر کٍٍغه کٍٍغه

  1961492 کاؿحاریکا

  489906 ـیهیپیً

  203585 ُهٍغ

  140961 ةهژیک

  113611 ایاالت ىحضغه آىؼیکا

  93057 پاٌاىا

  56997 ىکؽیک

  51789 اکّادور

  44819 ُاٌغوراس

  26323 کات دنّر

 

 Smooth cayenne-Hilo- Giant kew- Natal Queen-Kallaralocal- James :ةازار زِاٌی  اركام ىحغاول در -

Queen- Red Spanish- Josapine-Pernambuco- Mauritias 

 :زِاٌی ىنؼف ؿؼاٌَ  -

 ٌفؼ/ گیهّ گؼم 3.44ةؼاةؼ ةا  زِػیث زِان/جّنیغ زِاٌی; ىنؼف ؿؼاٌَ

 ، اركام جّنیغی(ؿط غيهکؼد) ؿعش، جّنیغ، ىحّ کكّرُای غيغه مادرکٍٍغه -

 ، اركام جّنیغی() ؿعش، جّنیغ، ىحّؿط غيهکؼدکكّرُای غيغه واردکٍٍغه  -

 جػؼـَ ُا و صلّق گيؼکی در کكّرُای واردکٍٍغه و مادرکٍٍغه  -

 دس ایشاى : 
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 (و مادرات  واردات ) ارزش وزٌی   -

 (واردات و مادرات) ریانی ارزش  -

  ىیؽان واردات)جً(:

 ریال 33930008322و ارزش ریانی  1054376کیهّ گؼم ةا ارزش دالری   13449826زه و ظكک کؼده:آٌاٌاس جا

 ریال 81216367684و ارزش ریانی  2621325کیهّ گؼم ةا ارزش دالری  2456361 آٌاٌاس ـؼآوری قغه:

 ریال 424269067882و ارزش ریانی  13665857کیهّ گؼم ةا ارزش دالری  7198927 آب آٌاٌاس:

 رزش واردات)ُؽار دالر(:ا

 

  الزامات زيرشاخحي :

 حول ٍ ًمل  ػيؼتن * ساُ ّا ٍ خطَط استثاطي ٍ

 صيم و ٌلم زاده ای  -

 صيم و ٌلم  ریهی -

 صيم و ٌلم ُّایی) ـؼودگاه( -

 صيم و ٌلم دریایی -

 تثذیلي جاًثي ٍ  صٌایغ *

 ةـحَ ةٍغی )جػغاد ، ظؼـیث، ىٍاظق( مٍایع  -

 ی ظكک کً )جػغاد ، ظؼـیث، ىٍاظق(غُاو واص ةارگاه ُا -

 مٍایع ـؼآوری )جػغاد ، ظؼـیث، ىٍاظق( -

 * اًثاسّای فٌي ٍ ػشدخاًِ ّا

 اٌتارُای ؿؼد )جػغاد ، ظؼـیث، ىٍاظق( -

 ؿؼدظاٌَ ُا )جػغاد ، ظؼـیث، ىٍاظق( -

 )تؼذاد ، ظشفيت، هٌاطك( * پایاًِ ّا 

 وـاٍسصیواالی * تاصاس تَسع 

 تاهيي ًْادُ ّای تىثيشی)تزس/ًـا/ًْال(  ٍاحذّای تَليذ  ٍ* 

 (، اركام جّنیغی )جػغاد ، ظؼـیث، ىٍاظق ٌِانـحان ُای جکذیؼی-

 )جػغاد ، ظؼـیث، ىٍاظق، اركام جّنیغی (کكث ةاـث  واصغُای -

 ا )جػغاد ، ظؼـیث، ىٍاظق، اركام جّنیغی (واصغُای جّنیغ ٌك -

 غاد ، ظؼـیث، ىٍاظق، اركام جّنیغی ()جػواصغُای جّنیغ ةػور ُیتؼیغ ؿتؽی و میفی  -

 آهَصؽ * 

 کارقٍاؿان -
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 ةِؼه ةؼداران-

 کارگؼ ـٍی ىاُؼ -

 محدوديث يا : * 

 غغم وزّد قؼایط ظاك و آب و اكهیيی ىٍاؿب ةؼای رقغ در ـضای آزاد

 ةاال در قؼایط رقغ در گهعاٌَ ُای ُؽیٍَ

 ریـک ةاال ةؼای ـؼوش ىضنّل و ةازاریاةی

 در ىٍاظق غيغه جّنیغ و كیيث پاییً زِاٌی کَ جّنیغ داظهی را ةا چانف ىّازَ ىی کٍغ كیيث پاییً جّنیغ

 هقاط ضعف  : * 

یؼٌي تا هي تاؿذ.ٍ تاد خيض  خـه ،هٌاطك گشهؼيشی هشطَب)حاسُ (هي تاؿذ.ٍلي ؿشایط ایشاى گشهؼيشی ٍیظُ ایي گياُ 

پایيي اػت. ٍ  ECؿشایط هشطَب وِ اػيذی ٍ  هٌاطمي تا ػىغ خان "تاتؾ ؿذیذ آفتاب خان ؿَس ٍ لليایي دليما

  .داسد وـت ٍ واس آى دس ایشاى )ّوِ هٌاطك( سیؼه تالیي ٍ ػَالة التصادی

 

 ظرفيث يا و هقاط قٌت  :*

 اشث. و درماهي هقطى قٌت خٌد محصٌل ايوکى ةصيار مغذي مي ةاطد و داراي ارزش غذايي

 

 

 جًديدات :*

 

 

 

 * فرصث يا : 

 :شراهى مصرف *

 

 كيلٌگرم  11/0

 

 هياز صادراجي :*
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 حداقل شرمايى گذاري :*

 

 

 دوره ةرگظث شرمايى :*

 

 

 حداقل شطح اقحصادي :

 

 

 ميزان داموى جٌشعى :

 

 

 ميزان حاطيى شٌد :
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 ةخض شٌم :

 طرح جٌجيًي اقحصادي )مالي(
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ّضیٌِ ّای ػشهایِ ای طشح :

الف( ػشهایِ ثاتت : 

جذٍل ؿواسُ 1 –ّضیٌِ ّای  اتٌيِ ٍ ػاختواى

ٍاحذ)ّضاس سیال(ػطح صیش تٌا )هتشهشتغ(ؿشح
ّضیٌِ ول)ّضاس سیال( دس 

5000

دس ػطح 10000 هتش 

هشتؼي

32006400064000حذاوثش 20اًثاس

ػاختواى ًگْثاًي ٍ واسگشی، 

ػشٍیغ تْذاؿتي
50007500075000حذاوثش 15

7000140000140000حذاوثش 20*دفتش واس ٍ ػاختواى هذیشیتي

7000245000245000حذاوثش 35تؼتِ تٌذی ٍ ػشدخاًِ

500125000125000حذاوثش 250اػتخش رخيشُ آب )هتشهىؼة(

649000649000--جوغ ول

جذٍل ؿواسُ 2 – ّضیٌِ ّای صیشتٌایي)احذاث(

ػطح  )هتشهشتغ(/همذاس 

گشم(  )هتشهىؼة/ ويَل

تؼذاد)ػذد(

ٍاحذ) ّضاس سیال(
ّضیٌِ ول  )ّضاس سیال( 

دس 10000 هتشهشتغ

400003/2128000خشیذ گلذاى )ػذد(

گشم( 60000301800000ٍسهي وَالیت)ويَل

600006/5390000پشليت)ويَل گشم(

گشم( 1000000/220000هاػِ)ويَل

12000020000

400400160000

100003003000000

3000030000یه حلمِ

12500025000ػشی

15600056000ػشی

1500500خط

5629500

--281475

5910975

تْيِ وَد ؿيويایي ٍ تٌظين وٌٌذُ ّای سؿذ

ن چيٌي ( / هتش حصاسوـي صهيي  )تا فٌغ ٍ دٍ سدیف تَل

*وٌتَس  تشق

*تشق سػاًي

*اًـؼاب گاص 16000 هتشهىؼة

تلفي

]جوغ ول

ّضیٌِ پيؾ تيٌي ًـذُ ) 5 دسصذ (

جوغ ول

هحَطِ ػاصی)صیشػاصی ٍ تتي سیضی( / هتشهشتغ

ؿشح

تْيِ تؼتش وـت
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ّضیٌِ ٍاحذ

 ) ّضاس سیال (

اصم اداسی 2300000600000َل

21500030000ػوپاؽ 100 ليتشی

11500015000طًشاتَس تشق اضطشاسی

12000020000تاًىش ػَخت  10000 ليتش

10300015000ادٍات تاغثاًي

680000جوغ

ّضیٌِ پيؾ تيٌي ًـذُ ) 5 

دسصذ (
--34000

714000--جوغ ول

ٍاحذ/هيضاى/تؼذادػٌَاى
 دس 10000 هتش هشتغ    

) ّضاس سیال(ّضیٌِ ول

 
ْيضات گلخاًِ ِ ّای ػاصُ ٍ تج جذٍل ؿواسُ 4 – ّضٌی  

 
ػٌَاى

ّضیٌِ ٍاحذ                   

) ّضاس سیال(
ول

ّضیٌِ ول )ّضاس سیال( 

دس 10000

اػىلت فلضی گلخاًِ ٍ پَؿؾ 

پالػتيىي / هتشهشتغ
700100007000000

1510000150000تَسی ضذ حـشات/ هتشهشتغ

َلِ / هتشهشتغ 3510000350000في ػيشو

ػيؼتن  اتَهاػيَى ) وٌتشل 

خَدواس ؿشایط هحيطي 

گلخاًِ(/ هتشهشتغ

4510000450000

ػيؼتن آتياسی لطشُ ای  / 

هتشهشتغ
4510000450000

7010000700000پشدُ ّای ػایِ اًذاص/ هتشهشتغ

ػيؼتن خٌه وٌٌذُ )في ٍ پذ(/ 

هتشهشتغ
2110000210000

خشیذ ًْال )ًْالي وِ  دٍسُ 

ًًَْالي سا  گزساًذُ اػت (
3020000600000

 9910000-جوغ ول
  

ْيضات ِ ّای هاؿيي آالت ٍ تج جذٍل ؿواسُ 3 – ّضٌی
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جذٍل ؿواسُ 5 -  ّضیٌِ ّای لثل اص  تَليذ ) تْشُ تشداسی (

ٍاحذػٌَاى
ّضیٌِ ّش ٍاحذ 

ال ( )ّضاسسی

ّضیٌِ ول ) ّضاس سیال ( دس 

10000

اٍسُ اهىاى   ّضیٌِ طشاحي، ـه

ػٌجي، اخز هجَص
100000-همطَع

صؽ پشػٌل 50000-همطَع ّضیٌِ آَه

20000-همطَع اًجام آصهَى آب ٍ خان

ط  واؿت ٍ  اػتمشاس ًْال ) هخَل

وشدى خان ٍ وَد ٍ دػتوضد غشع 

ًْال ٍ لين صدى (

2000010200000

370000جوغ

18500--      پيؾ تيٌي ًـذُ 5 دسصذ

 388500جوغ ول
 

جذٍل ؿواسُ 6- تشآٍسد ػشهایِ ثاتت

ؿشح
ّضیٌِ ول ) ّضاس سیال ( دس 

10000

5910975ّضیٌِ ّای صیش تٌایي

649000ّضیٌِ ّای اتٌيِ ٍ ػاختواى

9910000ّضیٌِ ّای ػاصُ ٍ تجْيضات گلخاًِ

714000ّضیٌِ ّای هاؿيي آالت ٍ تجْيضات
ّضیٌِ ّای لثل اص تَليذ)تْشُ تشداسی 

)
388500

  17572475جوغ ول
 

ب( ػشهایِ جاسی :

جذٍل ؿواسُ 7 – ّضیٌِ ّای ًيشٍی اًؼاًي

تؼذادػٌَاى
حمَق هاّياًِ ) ّضاس 

سیال (

حمَق ػالياًِ ٍ پاداؽ         

) ّضاس سیال ( دس 10000

120000260000هذیشفٌي پشٍطُ

215000390000واسگش ثاتت

لت 312000144000واسگش َه

 794000--جوغ ول
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ضیٌِ ّای الالم هصشفي ػاالًِ جذٍل ؿواسُ 8 –ّ 

ؿشح

2000020000یه ػالوَدؿيويایي تِ اصای ّش دٍػال

40004000یه ػالػوَم 

270000270000-همطَع *ػلفَى ٍ واستي تؼتِ تٌذی

294000جوغ

14700---پيؾ تيٌي ًـذُ 5 دسصذ

308700- جوغ ول  

 اسصؽ ٍاحذ ) ّضاس سیال ( 
ّضیٌِ ول )ّضاس سیال( 

دس 10000 هتش هشتغ
هيضاى  ول هصشف ٍاحذ 

 
 

جذٍل ؿواسُ 9 – ّضیٌِ ّای اًشطی

6

- 192000 جوغ ول

1200072000

120000120000یه ػالاًشطی دس یه ػال

آب ) هتشهىؼة( 

ّضیٌِ ول )ّضاس سیال( دس 10000 ٍاحذ )ّضاس سیال(هيضاى ول هصشف ؿشح

 
 

جذٍل ؿواسُ 10-ّضیٌِ ّای تؼويشات ٍ ًگْذاسی

اتٌيِ

هاؿيي آالت ٍ تجْيضات 

ػاصُ ٍ تاػيؼات 

جوغ 

-پيؾ تيٌي ًـذُ ) 1 دسصذ ( 

-جوغ ول

11273000

112730

11385730

0/50649000

1/00714000

1/509910000

اسصؽ ول  ػشهایِ ثاتت تشای هتش هشتغ10000)ّضاس سیال(دسصذ اص اسصؽؿشح

 
 

ؿشح

206490001298002025960اتٌيِ 

10714000714002032130هاؿيي آالت ٍ تجْيضات        

209910000198200015528533ػاصُ ٍ تجْيضات

10600000600003180000ًْال  

766623--11873000-جوغ ول 

 جذٍل ؿواسُ 11- ّضیٌِ ّای اػتْالن دس 10000 هتش هشتغ

دسصذ
اسصؽ ول ػشهایِ ثاتت 

)ّضاس سیال(

اسصؽ اػماط        )ّضاس 

سیال(
دٍساى اػتْالن  )ػال (

ًشخ اػتْالن            

)ّضاس سیال(
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جذٍل ؿواسُ 12-تشآٍسد ػشهایِ جاسی

794000ًيشٍی اًؼاًي

192000اًشطی

308700الالم هصشفي 

11385730تؼويش ٍ ًگْذاسی

12680430جوغ ول 

ؿشح
ّضیٌِ ول  )ّضاس سیال ( دس 

10000

 
 

 جذٍل ؿواسُ 13-ػشهایِ گزاسی ول

ؿشح
ّضیٌِ ول )ّضاس سیال( دس 

30000

17572475ػشهایِ ثاتت

12680430ػشهایِ دس گشدؽ

 30252905جوغ ول
 

 جذٍل ؿواسُ 14-تشآٍسد ّضیٌِ ّای تَليذ ػاالًِ

ؿشح

794000ًيشٍی اًؼاًي

اد هصشفي 308700َه

192000اًشطی

766623اػتْالن

11385730تؼويشات ٍ ًگْذاسی

13447053جوغ ول

ّضیٌِ ول  ػالياًِ )ّضاس سیال( دس 

30000
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جذٍل ؿواسُ 15-تشآٍسد ػَد

10025000025000000126804301231957076662311552947اٍل

70250000175000001268043048195707666234052947دٍم

170250000425000002536086017139140153324715605893 جوغ ول

وؼش هي ؿَد ػشهایِ جاسی 

تَليذ  ) ّضاس سیال(
ػَد ًاخالص)ّضاس سیال(

وؼش هي ؿَد اػتْالن  

)ّضاس سیال (

         ػَد خالص ) ّضاس 

سیال(

دسآهذ ًاخالص                

 ) ّضاس سیال(
ػال

ػولىشد ػالياًِ/تي  دس 

10000هتشهشتغ
گشم ) سیال( ليوت فشٍؽ ّش ويَل

 
 

 
 

ال(ؿشح هثلغ  )ّضاسسی

88/81ًشخ تاصگـت ػشهایِ )دسصذ(

2/62تاصگـت ػشهایِ 

1/13ًمطِ ػش تِ ػش 

4393119ػشهایِ گزاسی ػشاًِ 

جذٍل ؿواسُ 16-تحليل ػشهایِ گزاسی دس 10000 هتش هشتؼي

 


