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فْشػت هغبلت 

 

كفغِ ؿشط سديف 

:فصلاٍل 1

خالكِ هغبلقبت فٌي ٍ التلبدي 

1 

:فصلدٍم 2

هقشفي هغلَل عشط 

2 

:فصلسَم 3

هغبلقبت فٌي ٍ هٌْذػي عشط 

10 

:فصلچْارم 4

ثشسػي ّبي هبلي ٍ التلبدي عشط 

23 

:فصلپٌجن 5

هغبػجِ ؿبخق ّبي هبلي 

39 
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 ضزحرديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ضزحرديف

 هطخصاتطزح* 1

عشفيت تَليذ ػبالًِ 

ِ اي          -   تي  200لبسس دگو

  تي  1000ووپَػت               - 

 هاضييآالتتَليذ* 6

% 100تأهيي اص داخل وـَس       - 

 دسكذ 0:    تأهيي اص خبسد اص وـَس- 

 ضاخصّايػولياتي 2

 سٍص 300:         تقذاد سٍصوبسي

 ًَثت 1:        تقذادًَثت وبسي

 ػبفت 8:           صهبى ّشًَثت

صهيي ٍ ػبختوبى *  7

 هتشهشثـ 5000صهيي                       -  

 هتشهشثـ 1500ػغظ صيشثٌب                - 

 هتشهشثـ 1100ػبلي تَليذ                 - 

  هتشهشثـ 120:                       اًجبسّب- 

 هتشهشثـ 280اداسي،سفبّي ٍتأػيؼبت - 

درصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 دسكذ 100:          هَاد داخلي

 

 ّشيٌِّايتَليذ* 8

 سيبل 972/980/533/1ّضيٌِ ّبي حبثت       - 

 " 499/121/885 هتغيش                "- 

 " 471/102/419/2:                  ول"- 

 تؼذادكاركٌاى* 4

 ًفش 1هذيشيت                - 

 ًفش 9وبسگشهبّش             - 

 " 6وبسگشػبدُ             - 

 " 1هبلي    / ًيشٍي اداسي- 

 " 2 خذهبت ٍ تأػيؼبت - 

 ًفش 19                           

 سزهايِگذاري* 9

سيبل 250/338/877/5ػشهبيِ حبثت        - 

 "/ 167/317/370 دسگشدؽ        "- 

   " 417/655/247/6:       گزاسي ول"- 

/   ’ 017/222/259ٍام وَتبُ هذت     - 

 تأسيساتػوَهي* 5

 ويلٍَات ػبفت 235:  ثشق هلشفي ػبليبًِ- 

 هتشهىقت 7500: آة هلشفي ػبليبًِ- 

 ليتش 450000: گبصٍييل- 

  ليتش 9000: ثٌضيي- 

وپؼَل آتؾ ًـبًي : اعفبء عشيك- 

ديگ ثخبس  داسد  - 

 ضاخصّاياقتصاديطزح* 10

ِ ػشثؼش-   دسكذ 9/67:   دسكذتَليذدس ًمغ

ّـت ػبل ٍ ؿؾ هبُ :     ػبل ّبي ثبصگـت ػشهبيِ- 

ِ ول وبسوٌبى-   دسكذ 79:دسكذوبسوٌبى تَليذث

 دسكذ 100:     دسكذ ػِ هٌبثـ داخلي- 
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 :فصل دٍم

هقذهِ - 1

تؼزيف، ٍيضگي ّا ٍ هطخصات فٌي هحصَل - 2

بزرسي استاًذاردّاي هلي، بيي الوللي، كذهحصَل ٍ تؼزفِ گوزكي - 3

هَارد هصزف ٍ كاربزدّاي قارچ - 4

اّويت استزاتضيكي كاال در دًياي اهزٍس - 5
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هقذهِ-1

تَليذ لبسس ثِ فٌَاى يه هٌجـ پشٍتئيي گيبّي ٍ لبثل سلبثت ثب گَؿت، ّوَاسُ اص ربيگبُ هْن ٍ 

سٍصافضًٍي ثشخَسداس ثَدُ اػت ٍ ضوي ايٌىِ ثِ كَست تبصُ يب وٌؼشٍ ؿذُ هَسد هلشف لشاس هي گيشد 

دس عبل عبضش دس ايشاى دٍ ًَؿ لبسس خَساوي .  هي ثبؿذC ،B1 ،B2 ،B3 ٍ Hداساي ٍيتبهيي  ّبي 

ِ اي  ِ اي  (اص رٌغ پَلَسٍتَع)ٍ كذفي  (اص رٌغ آوبساسيىَع)دگو تَليذ هي ؿَد وِ لبسس دگو

ايي ًَؿ لبسس ثِ ؿىل دگوِ ثَدُ ٍ اص والّه ًيوِ وشٍي ٍ . ثيـتش هَسد تَرِ لشاس گشفتِ ؿذُ اػت

دس ايي گضاسؽ ػقي هي ؿَد ضوي اسائِ اعالفبت فٌي دس صهيٌِ هغلَل لبسس ٍ . پبيِ تـىيل ؿذُ اػت

ٍيظگي ّبي آى، سٍؽ ّبي تَليذ آى ثِ ّوشاُ هبؿيي آالت تَليذ ٍ ثشآٍسد ّضيٌِ ّبي حبثت ٍ دس گشدؽ 

ِ ّبي ؿبخق ّبي هبلي عشط ثشسػي گشدد .  ٍ ليوت توبم ؿذُ هغلَل ٍ هغبػج

 

تؼزيف،ٍيضگيّاٍهطخصاتفٌيهحصَل-2

تؼزيفهحصَل.2-1

ِ اي دس عبل عبضش دس ايشاى پشٍسؽ دادُ هي ؿَد ايي ًَؿ لبسس ثِ ؿىل دگوِ ثَدُ ٍ . لبسس دگو

.  اص والّه ًيوِ وشٍي ٍ پبيِ تـىيل ؿذُ اػت

 

ِاي.2-2 ٍيضگيّايقارچدگو

ايي لبسس . سًگ ايي ًَؿ لبسس هتٌبػت ثب سلن آى، ػفيذ، وشم يب وشم هتوبيل ثِ لَُْ اي هي ثبؿذ

اًذاصُ ؿىل ؽبّشي والّه . ثبيذ داساي عقن ٍيظُ اي ثَدُ ٍ فبسي اص ّش گًَِ ثَ ٍ عقن خبسري ثبؿذ

ِ اي تبصُ آهبدُ ثِ هلشف ثبيذ وبهالَ ثؼتِ ثبؿذ ِ اي ًجبيذ اص . لبسس دگو   5/6اًذاصُ والّه لبسس دگو
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عَل پبيِ ايي ًَؿ لبسس ًجبيذ اص ضخبهت والّه دس ساػتبي پبيِ تزبٍص . ػبًتي هتش تزبٍص وٌذ 

لبسس آهبدُ ثِ هلشف ثبيذ . صهبى هبًذگبسي ايي ًَؿ لبسس دس يخضبل عذاوخش يه ّفتِ هي ثبؿذ. وٌذ

.  تبصُ، ػبلن، تويض ٍ فبلذ آفت ثبؿذ

 

هطخصاتفٌيهحصَل.2-3

 .دس يه ويلَگشم لبسس تبصُ تشويجبت ؿيويبيي صيش ثب همبديش هشثَعِ ٍرَد داسد

(گزم)هقذارضزحرديف

 900-920آة  1

 45-60وشثَّيذسات  2

 8-12ػلَلض  3

 25-27پشٍتئيي  4

 1-3صشثي  5

 6-10اهالط هختلف  6

 . وبلشي اػت وِ ؿبهل ٍيتبهيي ّبي ريل اػت370اسصؽ غزايي يه ويلَگشم لبسس خَساوي * 

 

(گزمهيلي)هقذارضزحرديف

 C 85ٍيتبهيي  1

ٍيتبهيي  2
1B 2 

 2/58 ووپلىغ Bٍيتبهيي  3

 H 17/0ٍيتبهيي  4
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ٍحولًٍقلهحصَلشتستِتٌذي،اًثار.2-4

رٌغ ثؼتِ ثٌذي لبسس تبصُ خَساوي هي تَاًذ پالػتيه هزبص ٍ هٌبػت ثشاي ثؼتِ ثٌذي هَاد 

هَادي وِ ثشاي ثؼتِ ثٌذي ثِ وبس هي سٍد . غزايي، همَا ٍ يب صَة هغبثك ثب اػتبًذاسدّبي هشثَعِ ثبؿذ

 تويض ٍ فبسي اص ثَ ٍ ثِ تشتيجي تْيِ ؿذُ ثبؿذ وِ ّيش گًَِ تبحيش هٌفي ثش سٍي ويفيت هغلَل ًَ،ثبيذ 

.   اسائِ ؿذُ اػت1627 ؿوبسُ  هليتَضيغبت ثيـتش دس ايي صهيٌِ دس اػتبًذاسد. ًذاؿتِ ثبؿذ

 لبسس ّبي خَساوي دس همبيؼِ ثب ػبيش هغلَالت، اص عؼبػيت ثيـتشي ثشخَسداس هي ثبؿذ ٍ هقوَالَ ●

دهبي ًگْذاسي ثب تَرِ ثِ . ثبيذ پغ اص ثشداؿت هلشف  ٍ فمظ دس ؿشايظ خبف دس اًجبس ًگْذاسي ًوَد

.  دسرِ ػبًتي گشاد هي ثبؿٌذ2-5صهبى اًجبس 

ثؼتِ ّب ثبيذ هغبثك .  ثؼتِ ّبي لبسس ثبيذ ثش سٍي پبلت لشاس گشفتِ ٍداخل ػشدخبًِ گزاؿتِ ؿًَذ●

اكَل ثؼتِ ثٌذي ثش سٍي ّن لشاس گيشًذ، گشدؽ صيبد رشيبى َّا ثبفج تؼشيـ دس وبّؾ سعَثت ؿذُ ٍ 

دس كَستيىِ عول ٍ ًمل لبسس ّب ثِ هؼبفت ثؼيبس دٍس . ثذيي تشتيت اص ويفيت هغلَل وبػتِ هي ؿَد

هذ ًؾش ثبؿذ ثبيذ تب هَلقي وِ دهبي آى ثِ عذ هغلَة ثشػذ، آًْب سا دس داخل اتبق ّبي ػشد ًگْذاسي 

ِ داس گزاؿتِ ٍ ثِ همبكذ هَسد ًؾش عول وشد  . ًوَدُ ٍ ػپغ آًْب سا دس داخل ٍػبيل ًمليِ ػشدخبً

 رقجِ ّبي صَثي يب همَايي عبٍي لبسس ّب ثبيذ عَسي دس ٍػبيل ًمليِ صيذُ ؿًَذ وِ ثيي آًْب ●

ِ ّب رلَگيشي  فضبّبي خبلي ٍرَد ًذاؿتِ ثبؿذ تب دس ٌّگبم عول ٍ ًمل اص عشوت ٍ تىبى خَسدى دػت

لبسس سا ثبيذ عَسي اًتخبة وشد وِ هذت عول ٍ تىبًْبيي ًبؿي اص ّبي عبهل  هؼيش وبهيَى. ؿَد

. ًبّوَاسي  ساُ دس عذالل هوىي ثبؿذ

ثقذ اص تخليِ ثبس ثبيذ تَكيِ ّبي الصم ثِ فشٍؿٌذگبى رْت ًگْذاسي ٍ فشٍؽ هغلَالت ثِ 

. هـتشيبى اسائِ گشدد
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تزرسياستاًذاردّايهلي،تييالوللي،كذهحصَلٍتؼزفِگوزكي-3

ضوارُتؼزفِگوزكيٍكذهحصَل-3-1

 دس تزبست رْبًي رْت وذثٌذي وبالّب دس اهش كبدسات ٍ ٍاسدات ٍ تقييي عمَق گوشوي ٍ 

ِ ثٌذي ّب ًبهگزاسي ثشٍوؼل  ِ ثٌذي اػتفبدُ هي ؿَد يىي اص ايي عجم ػَد ثبصسگبًي، ثيـتش اص دٍ ًَؿ عجم

ِ ثٌذي هشوض اػتبًذاسدّب ٍ تزبست ثيي الوللي هي ثبؿذ . ٍ ديگشي عجم

ِ ثٌذي ثشٍوؼل اػت وِ ثٌبثش  ِ ثٌذي هَسد اػتفبدُ دس ثبصسگبًي خبسري ايشاى، عجم  سٍؽ عجم

. ًيبصّب ٍ وبسثشدّبي خبف هَرَد، ثقضبً تمؼين ثٌذي ّبي ثيـتشي دس صيش تقشفِ اًزبم گشفتِ اػت

: لبسس اسائِ هي ؿَد« تقشفِ گوشوي»دس رذٍل ريل 
 

ػَدثبصسگبًي عمَق گوشوي ًَؿ وبال وذ ػيؼتن ؿوبسُ تقشفِ 

 16 4ػبيشػجضيزبت تبصُ، لبسس  51/0709 09/07

 

. هي ثبؿذ« 15131924»وُذ هغلَل لبسس خَساوي 

 

استاًذاردّايهلي-3-2

 تَليذ ّشهغلَل دس ثبصاس ضشٍست داسا ثَدى ويفيتي هغلَة ٍ هغبثك ثب اػتبًذاسد تذٍيي ؿذُ 

ٍ هقتجش هلي ٍ رْبًي سا ثِ ّوشاُ داؿتِ وِ دس ايي ساػتب سفبيت اػتبًذاسدّبي هلي رْت هلبسف 

. داخلي ٍ اػتبًذاسدّبي ثيي الوللي رْت كبدسات وبال اهشي ضشٍسي هي ثبؿذ

اٍليي ٍ هْوتشيي هشرـ دس صهيٌِ اػتبًذاسدّبي هلي، اػتبًذاسدّبي تذٍيي ؿذُ تَػظ هَػؼِ 

 اػتبًذاسد ٍ تغميمبت كٌقتي ايشاى هي ثبؿذ  وِ دس استجبط ثب لبسس اػتبًذاسدّبي ريل تذٍيي ؿذُ اػت
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ضوارُاستاًذاردًاماستاًذاردرديف

 1627ٍيظگي ّبي لبسس تبصُ خَساوي  1

آئيي وبس ٍ ثْذاؿت ٍ ًگْذاسي ٍ عول ٍ ًمل لبسس ّبي تبصُ  2

خَساوي پشٍسؿي  

3372 

 2871ٍيظگي ّب ٍ سٍؽ ّبي آصهَى وٌؼشٍ ٍ لبسس  3

 4016آئيي وبس ثْذاؿتي ٍاعذّبي تَليذ وٌٌذُ لبسس دگوِ اي   4



استاًذاردّايتييالوللي-3-3

 ISO, ANSI ,هشارـ ثيي الوللي اػتبًذاسدّب هتقذدًذ وِ هي تَاى ثِ اػتبًذاسدّبي رْبًي 

ASTMOBSI ٍ  ...اؿبسُ ًوَد وِ دس ريل ثقضي اص اػتبًذاسدّبي رْبًي لبسس آٍسدُ هي ؿًَذ  .

 

ضزحاستاًذاردًَعٍضوارُاستاًذارد

BSI 5502(24) Mush Room growing building 

ISO7561(1984) Cultivated Mush Room 

Guideto Cold Storage 

And Refrigerated Transport 



هَاردهصزفٍكارتزدّايقارچ-4

لبسس ثِ دٍ كَست تبصُ ٍ وٌؼشٍي هَسد هلشف لشاس هي گيشد اهب اًضِ وِ تزشثِ ًـبى دادُ 

اػت دس گشايؾ ّبي آيٌذُ، توبيل ثِ ػَي افضايؾ هلشف لبسس تبصُ ٍ تخجيت هيضاى هلشف لبسس 

اص هلبسف فوذُ لبسس ّبي وٌؼشٍي اػتفبدُ اص آى دس تْيِ پيتضا اػت ٍ ثب تَرِ ثِ  . وٌؼشٍي خَاّذ ثَد
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گشايؾ هشدم ثِ اػتفبدُ اص لبسس ّبي تبصُ، اعتوبالً دس آيٌذُ ّن دس تَليذ پيتضا ثيـت اص لبسس 

.  تبصُ اػتفبدُ خَاّذ ؿذ

لبسس ّب هَاد . لبسس ّب دس فشآيٌذّبي كٌقتي ٍ غزايي ًؾيش تْيِ ًبى ٍ تْيِ پٌيش ًمؾ داسًذ

.  لٌذي سا تخويش هي وٌٌذ ٍ اص ّويي خبكيت آى رْت تَليذ الىل ٍ گبص وشثٌيه اػتفبدُ هي وٌٌذ

 

اّويتاستزاتضيكيكاالدردًياياهزٍس-5

لبسس يه هغللَل اػتشاتظيه هغؼَة ًوي ؿَد ٍ يه ًَؿ وبالي هلشفي غزاي هي ثبؿذ وِ 

ثب تَرِ ثِ اّويت ٍيتبهيي ّبي هَرَد دس ايي هغلَل ٍ ػَْلت دػتشػي دس تْيِ غزاّب ٍ ليوت 

هٌبػت ٍ هغوئٌبً پبييي ايي هغلَل دس همبيؼِ ثب ػبيش هَاد غزايي ايي هغلَل سا ثب اّويت رلَُ دادُ 

.  اػت

 

تزرسيتاسار-6

  تزرسيٍاردات-6-1

 هغلَل لبسس ثِ لغبػ تَليذ آػبى آى ٍ ّوضٌيي ؿشايظ ًگْذاسي ٍيظُ ٍ ليوت ّبي ثبال هغلَالت ●

. ػبيش وـَسّب، تبوٌَى ّيضگًَِ ٍاسداتي ثشاي ايي هغلَل حجت ًـذُ اػت

 

تزرسيصادرات-6-2

 ثب تَرِ ثِ ٍاعذّبي تَليذي فقبل دس ػبل ّبي گزؿتِ هغلَالت لبسس اص سًٍذ خَثي دس اهش كبدسات ●

فوذُ كبدسات ثِ وـَسّبي اهشات هتغذُ فشثي، فشق، هبلضي، وَيت ٍ لغش اًزبم . ثشخَسداس هي ثبؿٌذ

.   تي گضاسؽ ؿذُ اػت421 عذٍد 1379-1385هيضاى كبدسات ايي هغلَل اص ػبل . ؿذُ اػت
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تزآٍردرًٍذهصزفقارچاسآغاستزًاهِچْارمتَسؼِ-6-3

 ثِ دليل فذم آؿٌبيي وبهل ربهقِ يب فَايذ ايي 1383هيضاى هلشف لبسس تب لجل اص ػبل 

 گشم ثَدُ اػت 200هغلَل يه سًٍذ يىؼبى ٍ حبثت داؿتِ اػت ٍ ػشاًِ هلشف دس ايي دٍسُ ووتش اص 

 400 ثِ 1389ٍلي پيؾ ثيٌي هي ؿَد، ثب تَرِ ثِ هقشفي كغيظ ايي هغلَل ػشاًِ هلشف آى دس ػبل 

.  گشم خَاّذ سػيذ



تزرسيٍضؼيتتَليذقارچدرايزاىٍجْاى-6-4

 7/25)، آهشيىبي ؿوبلي( دسكذ1/47) فوذُ تَليذ وٌٌذُ لبسس دس دًيب ثِ تشتيت وـَسّبي اسٍپبيي ●

.  هي ثبؿٌذ ( دسكذ9/9)ٍ ػبيش هٌبعك  ( دسكذ3/17)، صيي(دسكذ

 تي دس وـَس فقبليت 255 فمظ ػِ ٍاعذ تَليذي كٌقتي ثب ؽشفيت اػوي 79 تب لجل اص ػبل ●

ِ اًذ وِ ثقذ اص ػبل  ُ اًذاصي ؿذًذ ٍ دس ػبل ّبي 160 تقذاد ػِ ٍاعذ ديگش ثب ؽشفيت 79داؿت  تي سا

ُ اًذ اصي ٍاعذّبي تَليذي لبسس دس وـَس ػيش كقَدي پيذا وشدُ ثِ عَسي وِ  اخيش فقبليت ٍ سا

هغبلقبت اًزبم ؿذُ ًـبى . ّن اوٌَى دس اوخش اػتبى ّب ٍاعذّبي تَليذي فقبل ٍ ًيوِ فقبل ٍرَد داسًذ

 86هي دّذ وِ ؽشفيت لبثل دػتشع عشط ّبي دس دػت ارشاء ٍ ؽشفيت تَليذ وٌٌذگبى فقلي دس ػبل 

.   تي خَاّذ سػيذ800ثِ عذٍد 

 سيبل 20000 دالس اػت ٍلي دس ايشاى ليوت ّش ويلَ لبسس عذٍد 3 ليوت رْبًي لبسس ويلَيي ●

.  هي ثبؿذ
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تزرسيرٍشّايتَليذهحصَل-1

لبسس ّب ثب ديگش هغلَالت وـبٍسصي تفبٍت داسًذ صيشا ثِ عَس ولي اص ًَس خَسؿيذ ثِ فٌَاى يه 

اًشطي ايي هغلَل فوذتبً اص ثؼتشي وِ لبسس ّب اص آى هَاد غزايي تْيِ . هٌجـ اًشطي هؼتمين هؼتمل اًذ

.  هي وٌٌذ تَليذ هي ؿَد

هـَْستشيي لبسس تزبسي دس ثيي لبسس ّب، لبسس دگوِ اي هي ثبؿذ وِ ثِ دٍ كَست ػٌتي ٍ 

ِ اي فمظ اص وَد اػت اػتفبدُ . كٌقتي تَليذ هي ؿَد دس گزؿتِ رْت تْيِ هغيظ وـت لبسس دگو

هي ؿذ اهب اص آًزبييىِ ّن اوٌَى تْيِ ايي وَد دس هميبع ٍػيـ اهىبى پزيش ًجَدُ اص هَاد ديگشي هبًٌذ 

.  اػتفبدُ هي ؿَد (ثؼتش ػبصي)وبُ گٌذم، وَد هشك ٍ ػٌگ گش عي فشآيٌذي ثِ ًبم ووپَػت ػبصي 

ِ اي ػيؼتوي وبهالً كٌقتي ؿذُ وِ دس همبيؼِ ثب سٍؽ ػٌتي اص هضايبي صيش  تَليذ هذسى لبسس ّبي دگو

.  ثشخَسداس اػت

.   اص ؽشفيت تَليذ ثبالتشي ثشخَسداس اػت●

.   ليوت توبم ؿذُ هغلَل ووتش اػت●

.   اهىبى همبثلِ ثب فَاهل ثيوبسي صا آػبًتش اػت●

.   اهىبى ايزبد كٌبيـ صًزيشُ اي هيؼش اػت●

 

ضزحكاهلفزآيٌذتَليذقارچ-2

ِ اي ثشاي اٍليي ثبس دس لشى ًَصدّن دس عَهِ پبسيغ ثِ كَست  اص ًؾش صسافي، تَليذ لبسس دگو

دس آًزب هـبّذُ ؿذ وِ لبسس ّب سا هي تَاى ثِ فٌَاى هغلَالت فشفي دس هَاد ووپَػتي . تزبسي دسآهذ

وِ رْت پشٍسؽ خشثضُ هلشف هي ؿذ، ثذٍى ًيبص ثِ ًَس پشٍسؽ دادُ دس عبل عبضش رْت تَليذ لبسس  
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ِ ّب ٍ پشٍسؽ گبُ ّبي ػٌتي ثشاي ايزبد ؿشايظ هغلَة هغيغي رْت سؿذ اػتفبدُ  اص گلخبً

.  دس ايي لؼوت هشاعل پشٍسؽ ٍ تَليذ لبسس ثِ كَست وبهل تَضيظ دادُ هي ؿَد. هي گشدد

 

تْيِتذر-2-1

ِ ّبي  ِ ّبي گٌذم سا دس ديگ ّبي هخلَكي هي رَؿبًٌذ ٍ لجل اص ايٌىِ لِ ؿًَذ، داً اثتذا داً

ِ ّبي وَصه پالػتيىي سيختِ ٍ رْت رلَگيشي اص ّزَم هيىشٍة ّبي َّاصي ثِ  گٌذم سا  دس ثؼت

داًِ، دّبًِ آى سا ثب پٌجِ هؼذٍد ًوَدُ ٍ ػپغ ثِ هذت دٍ ػبفت ثب عشاست هخلَف دس اتَوالٍ 

.  اػتشيل هي وٌٌذ

ِ ّبي هزوَس سا پغ اص تلميظ دس  ػپغ لبسس سا وِ دس الثشاتَاس تْيِ ؿذُ تلميظ هي وٌٌذ ٍ ثؼت

ِ اي ثب عشاست حبثت عذٍد   دسرِ ػبًتيگشاد ثِ هذت ػِ ّفتِ ًگْذاسي هي وٌٌذ وِ دس ايي 25هغَع

. هذت هيؼيليَم ّب ثش سٍي داًِ گٌذم سؿذ ًوَدُ ٍ آهبدُ وـت ٍ هخلَط وشدى ثب ووپَػت هي گشدد

 

تْيِكوپَست،تخويزٍپاستَريشاسيَى-2-2

ايي ثؼتش ثبيؼتي دس ؿشايظ هٌبػجي ثشاي سؿذ . ثؼتش اكلي وـت ثزس لبسس ووپَػت هي ثبؿذ

» ايي وبس ؿبهل تزضيِ ػلَلض دس هبدُ اي گيبّي هي ثبؿذ، فشآيٌذي وِ . هيؼيليَم لبسس آهبدُ گشدد 

.  ًبهيذُ هي ؿَد« ووپَػت ؿذى

ِ اي فجبستٌذ اص اثتذا . وبُ ٍ ولؾ گٌذم، وَد هشك، وَد اٍسُ ٍ گش: هَاد اٍليِ ووپَػت لبسس دگو

 سٍص ثب آة خيغ وشدُ آًگبُ هَاد سا ثِ ًؼجت هـخق اليِ ثِ اليِ ثب ّن 3 الي 2وبُ ٍ ولؾ گٌذم سا 

ًغَُ آة دادى ثبيذ ثِ كَستي ثبؿذ وِ توبم  . آة دادى ثقذ اص ّش اليِ ضشٍسي اػت. هخلَط هي ًوبئين
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-75ثقذ اص هخلَط وشدى هَاد اٍليِ، دهبي ووپَػت ثبيذ ثِ .  ووپَػت يىؼبى آثيبسي ؿَد

ثقذ .  دسرِ ػبًتي گشاد ثشػذ ٍلتي ثِ ايي دهب سػيذين فول ثشگشداًذى ووپَػت سا اًزبم هي دّين65

ثقذ اص .  سٍص دسرِ عشاست سا ثبال ثشدُ ٍ فول فَق سا هزذداً تىشاس هي وٌين4 الي 3اص ػپشي ؿذى 

عشاست ووپَػت ثبال ًشفتِ ٍ ثَي گبص آهًَيبن ثِ  (ثؼتِ ثِ ؿشايظ هغيظ ٍ هَاد اٍليِ) سٍص 20گزؿت 

.   دسرِ ػبًتي گشاد سػيذ ووپَػت آهبدُ ؿذُ اػت25ٍلتي دهبي تَدُ ثِ . هـبم ًوي سػذ



كطتتذركوپَست-2-3

ِ اًذ  ِ ّبي گٌذم لشاس گشفت ووپَػت پبػتَسيضُ ؿذُ سا ثب هيليؼيَم ّبي لبسس وِ ثش سٍي داً

 ػبًتي هتش لشاس هي دٌّذ ٍ ثقذ اص فـشدى 25هخلَط وشدُ ٍ آى سا دس ثؼتشّبيي ثِ ضخبهت عذاوخش 

ٍ سعَثت ًؼجي  ( دسرِ ػبًتي گشاد45)ثؼتش ووپَػت ٍ هتشاون وشدى آى ثب عفؼ دسرِ عشاست حبثت 

 ّفتِ، هيليؼيَم ّبي لبسس توبم 3 الي 2آًْب ًگْذاسي ٍ ثقذ اص هذت عذٍد  (دسرِ ػبًتي گشاد90-85)

.  ووپَػت سا فشاگشفتِ وِ دس ايي صهبى ثبيذ هشعلِ پَؿبًذى ػغظ آى تَػظ خبن اػتشيل اًزبم گيشد

 

پَضاًذىكوپَستتٍِسيلِخاك-2-4

 ػبًتي هتش 3-5دس ايي هشعلِ پغ اص اػتشيل خبن هَسد ًؾش، ػغظ ثؼتش سا ثِ ضخبهت 

هي پَؿبًٌذ وِ خبن هلشفي ثبيذ فالٍُ ثش ايٌىِ لذست رزة سعَثت سا ثِ عذ صيبدي داسا ثبؿذ داساي 

PH ثَدُ ٍ ثقذ اص پَؿؾ ػغظ ثؼتش دس ػبلي هي ثبيؼت دسرِ عشاست ثِ 5/7 عذٍد c ◦18 ثب عفؼ 

 ّفتِ اٍليي فالؽ لبسس هَس ثْشُ 3 الي 2سعَثت ًؼجي ثِ ّوبى هيضاى لجلي تمليل يبثذ ٍ پغ اص هذت 

. ثشداسي لشاس خَاّذ گشفت

 

ِتٌذي-2-5 تزداضتٍآهادُكزدىتزايتست

.  سٍص عَل هي وـذ10 تب 7 هشعلِ ثشداؿت اًزبم هي گيشد وِ ّش هشعلِ 4-6 هقوَالً عي 

دس ثبصدّي خَة هيضاى ايي هغلَل ثِ ػيلذ  . هيضاى لبسس ثؼتگي ثِ ويفيت ووپَػت آى داسد
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 ويلَگشم ثش تي هي ثبؿذ وِ همذاس تَليذ ثش 200ويلَگشم ثشتي ووپَػت ٍ دس ثبصدّي هتَػظ عذٍد 

فوليبت ثشداؿت ثب دػت اًزبم .  ويلَگشم هي تَاًذ هتغيش ثبؿذ18 تب 7عؼت ويلَگشم ثشهتشهشثـ اص 

ًغَُ ثشداؿت ثِ ايي كَست اػت وِ لبسس اص صيش والّه ثَػيلِ اًگـتبى ؿؼت ٍ ػجبثِ . هي گيشد

. گشفتِ ؿذُ ٍ ثب پيضبًذى آّؼتِ وٌذُ هي ؿَد

آهبدُ وشدى »پبن وشدى لبسس، لغـ لؼوت اضبفي پبيِ ٍ دس كَست لضٍم رَس وشدى آى دس هشعلِ * 

. اًزبم هي ؿَد« ثشاي ثؼتِ ثٌذي

ِ ثٌذي 5/2 گشهي، ًين ويلَيي، يه ويلَيي، ٍ 250لبسس ّب هقوَالً دس ثؼتِ ّبي *   ويلَيي ثؼت

. هي ؿًَذ

ِ ثٌذي هَادغزايي، همَا يب صَة  ِ ثٌذي هي تَاًذ پالػتيه هزبص ٍ هٌبػت ثشاي ثؼت رٌغ ثؼت

ِ  ؿًَذ . ثبؿذ ٍ پغ اص پشؿذى اص لبسس، عتوبً ثبيذ اص پَؿـي ًؾيش فيلن ٍ يب اص رٌغ خَد ؽشف ثؼت

 هقوَالً ثقذ اص ثشداؿت هغلَل، ووپَػت ثبلي هبًذُ تخليِ هي ؿَد وِ ايي ووپَػت ثِ :1ًكتِ

ِ ّب، پبسن ّب ٍ ثبغْب هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشد . فٌَاى ثْتشيي ٍ ػبلن تشيي ًَؿ وَد رْت ثبغض

رْت همبثلِ  (ثشداؿت هغلَل يه دٍسُ ٍ ؿشٍؿ ثِ وبؿت دٍسُ ثقذ)دس فبكلِ هيبى دٍ دٍسُ :2ًكتِ

ضذففًَي وشدى هغل وـت ٍ آهبدُ ػبصي  (...عـشات هخلَكبً وشم ّب، هگغ ّب ٍ )ثب فَاهل ثيوبسي صا 

آى رْت وـت ثقذي اص اّويت ثؼيبسي ثشخَسداس اػت وِ ايي وبس ثب اػتفبدُ اص ػوَم هٌبػت كَست 

. هي گيشد



بسمه تعالي  

شزكت شهزك هاي  صنعتي خوسستان 

 «گشارش طزح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 19 

 پزٍرشٍتستِتٌذيقارچ:ػٌَاىطزح

  

: ًوَداس فشآيٌذ تَليذ لبسس ثِ ؿشط ريل اسائِ هي ؿَد

هَاداٍليِ



























:تزرسيايستگاّْاٍضيَػْايكٌتزلكيفيت-3

ثخـي اص هشاعل وٌتشل ويفيت هشثَط ثِ هَاد اٍليِ هي ثبؿذ وِ دس ريل ثقضي اص ايي هَاسد آٍسدُ * 

. هي ؿًَذ

. دس اًتخبة وبُ گٌذم ثبيذ وٌتشل ًوَد وِ يي هبدُ اص ثؼتش دام ّب تْيِ ٍ تأهيي ًـَد- 

 تهيه كمپوست

 تخميز اوليه و ثانويه

 پاستوريشاسيون بخارآب

 مخلوط كزدن كمپوست يا بذر

 پوشانذن با خاك

 آب دادن

 رشت ميسيليوم يا گل دادن و بزداشت محصول

 تخليه كمپوست و ضذعفوني كزدن محيط كشت

(قارچ  دگمه اي)بسته بنذي محصول   
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 5/1هيضاى وشثي ثِ اصت سا دس هخلَط ثبيذ اًذاصُ گشفت ٍ صٌبًضِ هيضاى اصت دس ووپَػت خـه اص - 

.  دسكذ ٍصًي ووتش ثبؿذ ثبيذ هَاد اصت داس ثِ هخلَط اضبفِ ًوَد7/1الي 

. همذاس صشة ثَدى ووپَػت ثب افضايؾ همذاس هٌبػجي اص گش تٌؾين گشدد- 

. همذاس آة افضٍدُ ؿذُ ثِ ووپَػت ثِ گًَِ اي ثبؿذ وِ ووپَػت كشفبً هشعَة ثبؿذ ٍ ًِ تش- 

ٍلتي وبُ دس دػت هبليذُ هي ؿَد ثبيؼتي خشد ؿذُ ٍ ًجبيؼتي ّيضگًَِ ثَي اهًَيبن ثِ هـبم - 

. ثشػذ

 pH دس عيي هشاعل هختلف فشآيٌذ پشٍسؽ لبسس خَساوي، وٌتشل دهب، سعَثت، رشيبى َّا،

ِ ّبي ويفي لبسس تَليذي ّن ؿبهل ثَ ٍ عقن،  خبن ٍ صهبى ّش هشعلِ ثبيؼتي وٌتشل ؿَد، هـخل

ِ ثٌذي ٍ   هؤػؼِ 1627ّن ثبيذ عجك اػتبًذاسد ؿوبسُ ... ؿىل ؽبّشي، ثبفت ٍ سًگ لبسس، رٌغ ثؼت

. اػتبًذاسد ٍ تغميمبت كٌقتي ايشاى وٌتشل ؿَد

 

تزآٍردتَليذسالياًِ-4

ِ اي   تي دس ػبل ثشآٍسد 200 عذالل ؽشفيت التلبدي ثشاي اعذاث يه ٍاعذ تَليذي لبسس دگو

. ؿذُ اػت

ِ ّبي التلبدي لبسس خَساوي تغت تأحيش فَاهل هختلف تَليذ لشاس داسد اص رولِ :  رٌج

ػيؼتن تَليذي اًتخبة ؿذُ، ًَؿ ػبختوبى، هبؿيي آالت ٍ تأػيؼبت آى  -

 دسكذ لبسس دسرِ يه تَليذ 70دس تَليذ ًْبيي لبسس  خَساوي ّذف ًْبيي ايي اػت وِ عذالل  -

 .ؿَد
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آضٌاييتاهاضييآالت،تجْيشاتٍتأسيساتٍاحذتَليذي-5

ِ  تأػيؼبتي  ِ اي هَسد ًيبص اػت فوذتبً رٌج  دػتگبّْب ٍ تزْيضاتي وِ ثشاي تَليذ لبسس دگو

ثِ وبس گشفتِ هي ؿًَذ ٍاص تزْيضات ... داؿتِ وِ ثِ هٌؾَس تأهيي آة ٍ ثشق، ثخبس، َّاي هَسد ًيبص ٍ 

. غيش تأػيؼبتي هي تَاى ثِ دػتگبُ ّوضى ٍ تؼوِ ًمبلِ اؿبسُ ًوَد

 

 تجْيشاتٍتأسيساتػوَهي-5-1

. تزْيضات ٍ تأػيؼبت هَسد ًيبص ايي عشط ثِ ؿشط ريل هي ثبؿذ

 

تؼذادهطخصاتفٌيًامتجْيشاترديف

 6 هتشهىقت دس ػبفت 6500ثِ ؽشفيت َّاػبص  1

 2لبثل اػتفبدُ ثب َّاػبص صيلش  2

 1 هتشهىقت دس ػبفت 3ديگ ثخبس  3

 1هَتَسگيشثىغ داس دػتگبُ ّوضى  4

 16 ويلَيي 5ػبلي ّب ٍ تًَل پبػتَسيضُ في  5

 1َّائي هٌبثـ آة  6

 1صهيٌي هٌبثـ ػَخت  7

 1 ويلَيي 50ثبػىَل وَصه  8

 1 (ثبالي كفش)يىوذاسُ ػشدخبًِ  9

 1 ليتشي 300هَتَسي، ػوپبؿي - 10

 1 ويلٍَاتي 50اضغشاسي طًشاتَس ثشق - 11
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:آسهايطگاُ-5-2

ثب تَرِ ثِ ػبدُ ثَدى فشآيٌذ تَليذ وليِ وبسّبي آصهبيـگبُ ٍ وٌتشل ويفي ثلَست ّوضهبى 

اًزبم هي ؿَد  

 

تؼويزگاُ-5-3

تْيِ ٍ تذاسن اهىبًبت ٍ هبؿيي آالت ثِ هٌؾَس تقويش دػتگبّْب ٍ تزْيضات ٍاعذّبي كٌقتي 

وَصه همشٍى ثِ كشفِ ًوي ثبؿذ ٍهقوَالً ثب اػتفبدُ اص ٍػبيل اٍليِ، تقويشات اضغشاسي دس هغل 

. وبسخبًِ اًزبم ٍ ثشاي تقويشات اػبػي اص خذهبت ؿشوت ّبي خبسد اص وبسخبًِ اػتفبدُ هي ؿَد

 

تأسيساتتزق-5-4

تزْيضات ٍ هبؿيي آالت هَسد اػتفبدُ دس خظ تَليذ ثيـتش ادٍات ٍ هبؿيي آالت هىبًيىي 

لزا آى دػتِ اص تأػيؼبت ٍ تزْيضات وِ ًيبص ثِ ثشق داسًذ ثِ ؿشط ريل . ّؼتٌذ وِ ًيبص ثِ ثشق ًذاسًذ

. اسائِ هي ؿًَذ
 

 (ويلٍَات)ثشق هلشفي ؿشط سديف 

 20َّاػبص  1

 25ػشدخبًِ  2

 10تًَل پبػتَسيضاػيَى  3

 20تزْيضات آثشػبًي  4

 30تزْيضات سٍؿٌبيي  5

 35ػبيش تزْيضات  6

 140روـ ول 



بسمه تعالي  

شزكت شهزك هاي  صنعتي خوسستان 

 «گشارش طزح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 23 

 پزٍرشٍتستِتٌذيقارچ:ػٌَاىطزح

 

تأسيساتآب-5-5

آة هَسد ًيبص ٍاعذ كٌقتي ؿبهل هلبسف خظ تَليذ، تأػيؼبت، ػبختوبًْب ٍ هغَعِ 

دس . آة هَسد ًيبص خظ تَليذ ثِ هلشف ديگ ثخبس ٍ ايزبد سعَثت ػبلي تَليذ هي سػذ. هي ثبؿذ

. رذٍل ريل ثشآٍسد آة سٍصاًِ ايي ٍاعذ اسائِ هي ؿَد

 

حجنآبهصزفيًامايستگاٍُهَردهصزفرديف

(هتزهكؼة)

هالحظات

ديگ ثخبس  21فشآيٌذتَليذ ٍ تأػيؼبت  1

ثْذاؿتي ٍ  2ػبختوبًْب  2

آؿبهيذًي 

آثيبسي فضبي ػجض  2هغَعِ  3

- 25جوغآبهصزفيرٍساًِ

 هتشهىقت ًيبص داسين 350ثشاي رخيشُ آة ثِ يه هخضى صهيٌي ثِ ؽشفيت 

 

:تجْيشاتحولًٍقل-5-6

ثشاي عول ٍ ًمل هَاد اٍليِ ثِ يه دػتگبُ ٍاًت دٍ تي، رْت ربثزبيي هَاد دس اًجبسّب ٍ ػبلي 

 تٌي 2تَليذ يه دػتگبُ ليفتشان دٍتٌي ٍ رْت اسائِ هغلَل ثِ ثبصاس هلشف ثِ يه دػتگبُ وبهيَى 

. هزْض ثِ ػشدخبًِ هذ ًؾش لشاس گشفتِ اػت

 

تأسيساتسَخترساًي-5-7

 ليتش گبصٍئيل پيؾ ثيٌي 1200 تي ثخبس دس ػبفت 2ػَخت هَسدًيبص سٍصاًِ رْت تَليذ * 

. ؿذُ اػت



بسمه تعالي  

شزكت شهزك هاي  صنعتي خوسستان 

 «گشارش طزح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 24 

 پزٍرشٍتستِتٌذيقارچ:ػٌَاىطزح

  

.  ليتش گبصٍئيل دس سٍص ثشآٍسد ؿذُ اػت500ػَخت هلشفي تأػيؼبت گشهبيـي * 

 ليتش گبصٍئيل ثشاي وبهيَى دس سٍص ثشآٍسد 60 ليتش ثٌضيي ثشاي هبؿيي  ػَاسي ٍ ٍاًت ٍ 60* 

.  ؿذُ اػت

.  هتشهىقت ثشاي رخيشُ ػبصي پيؾ ثيٌي ؿذُ اػت50هخبصى ػَخت ثِ ؽشفيت * 

 

:سايزتأسيسات-5-8

 فذد وپؼَل آتؾ ًـبًي 4ثشاي اعفب عشيك ثب تَرِ ثِ وَصه ثَدى ٍاعذ تَليذي اص * 

. اػتفبدُ هي ؿَد

 فذد في اػتفبدُ 5 فذد وَلشگبصي، 4 فذد ثخبسي كٌقتي، 2ثشاي گشهبيؾ ٍ ػشهبيؾ اص  * 

. هي ؿَد

 

تزآٍردهساحتهَردًياستخصّايهختلفتَليذيٍغيزتَليذي-6

اختلبف فضبي هٌبػت ٍ وبفي رْت اهَس تَليذ ٍ تأػيؼبت وبسخبًِ اص ًؾش فشاّن ًوَدى 

هؼبعت ػبختوبًْبي هَسد ًيبص ٍ ارشاي هغَعِ . هغيظ وبس هٌبػت ثشاي وبسوٌبى عبئض اّويت اػت

. ػبصي ايي عشط دس رذاٍل ريل اسائِ هي ؿَد

 

(هتزهزتغ)هساحتهَردًياسًامقسوترديف

 120ػبلي تَليذ ٍ تْيِ ووپَػت  1

 20ػشدخبًِ  2

 130اداسي، سفبّي ٍ خذهبتي  3

 150تأػيؼبت ٍتقويشگبُ  4

- آصهبيـگبُ  5

 1500روـ ول 

هؼبعت ػبختوبًْب * 
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هساحتهَردًياسضزحرديف

(هتزهزتغ)

 5000هؼبعت صهيي هَسدًيبص  1

 3000خبوجشداسي ٍ تؼغيظ  2

 900خيبثبى وـي ٍ پبسويٌگ  3

 1500فضبي ػجض  4

 600ديَاسوـي  5

ِ ػبصي *  ثشآٍسد هؼبعت ارشاي هغَع

 

سهاىتٌذياجزايطزح-7

 يىي اص اسوبى هْن ارشاي عشعْب، ثشًبهِ صهبى ثٌذي ثشاي ثِ ثْشُ ثشداسي سػيذى آًْبػت دس 

ايي ثشًبهِ فقبليت ّبي اػبػي ارشاي عشط ثب اخز هزَصّب ؿشٍؿ ٍ ثِ اخز پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي ختن 

. صهبى ثٌذي ارشاي ايي عشط دس رذٍل ريل اسائِ هي گشدد. هي ؿَد

 
هالعؾبت  (هبُ) صهبىؿشط سديف 

ثقضي اص فقبليت ّب  3اخزهزَصّب اص اداسُ ّب  1

ثلَست ّوضهبى اًزبم هي ؿَد  3تْيِ صهيي ٍ اًقمبد لشاسداد  2

ُ اًذاصي ًْبيي ايي  3ػفبسؽ خشيذ هبؿيي آالت  3 ثغَسي وِ سا

ارشاي فوليبت ػبختوبى ػبصي ٍ  4

ًلت تأػيؼبت 

 هبُ هي ثبؿذ 9عشط عذٍد  5

ًلت  هبؿيي آالت  ٍ ثْشُ ثشداسي  5

 آصهبيـي 

3 

 2تَليذ تزبسي ٍاخزپشٍاًِ ثْشُ ثشداسي  6
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:هحلاجزايطزح-8

 وـت ٍ پشٍسؽ لبسس يه ًَؿ وبس رٌجي ٍ يب يه وبس تزبسي ػَدآٍس اػت وِ دس كَست 

داؿتي اعالفبت وبفي ثب ّش هيضاى ػشهبيِ ٍ دس ّش هىبى عتي آپبستوبى ّب ثِ ػبدگي لبثل ارشا       

ثب ايي همذهِ صَى دس دسٍى ػبلي ّبي تَليذ دهب ٍ سعَثت وٌتشل هي گشدد اهىبى پشٍسؽ . هي ثبؿذ

لبسس دس ّش اػتبًي اهىبى پزيش اػت ٍلي ثب تَرِ ثِ صهبى هبًذگبس ايي هغلَل پيـٌْبد هي ؿَد دس 

ُ اًذاصي ؿَد وِ دس اػتبى خَصػتبى، ؿْشػتبى ّبي دصفَل، ايزُ ٍ ثبغوله  هٌبعك هقتذل ايي عشط سا

 . ثشاي ارشاي ايي عشط پيـٌْبد هي گشدد
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 بزرسي ّاي هالي ٍ اقتصادي طزح –فصل چْارم 

ظزفيت تَليذ ساالًِ  ٍ ًَع هحصَل  -1

 رٍش تَليذ قارچ  -2

اد اٍليِ  ٍهقذار ٍ ارسش  ريالي م  بزآٍرد -3

ِ ّاي ساالًِ آى  -4  بزآٍرد ًيزٍي اًساًي ٍ ّشيٌ

ِ ّاي آى  -5  بزآٍرد اًَاع اًزصي ٍ ّشيٌ

ِ ّاي آى   -6  بزآٍرد هاضيي آالت ٍ تجْيشات تَليذ ٍ ّشيٌ

ِ ّاي آى  -7  بزآٍرد تجْيشات، تاسيسات ػوَهي ٍ ّشيٌ

ِ ّاي ٍسايل ًقليِ ػوَهي ٍ ٍسايل حول ٍ ًقل  -8  بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي لَاسم ٍ اثاثيِ اداري  -9  بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي آى  -10 بزآٍرد سهيي، ساختواى، هحَطِ ساسي ٍ ّشيٌ

ِ ّاي قبل اس بْزُ بزداري  -11 بزآٍرد ّشيٌ

جوغ بٌذي اجشاء ٍ بزآٍرد سزهايِ ثابت  -12

جوغ بٌذي اجشاء ٍ بزآٍرد سزهايِ در گزدش - 13

ِ گذاري كل طزح - 14 بزآٍرد سزهاي

 اخذ ٍام باًكي - 15

بزآٍرد ّشيٌِ استْالك سالياًِ - 16

بزآٍرد ّشيٌِ ًگْذاري ٍ تؼويزات - 17

ِ ّاي ػولياتي - 18 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ثابت تَليذ - 19 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي هتغيز تَليذ - 20 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي كاهل تَليذ سالياًِ - 21 بزآٍرد ّشيٌ

هحاسبِ قيوت توام ضذُ - 22

بزآٍرد قيوت فزٍش - 23
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 ًَعهحصَلٍظزفيتتَليذساالًِ- 1

 

 

 

 

 

 

رٍشتَليذقارچ-2

ِ اي   فشآيٌذي ًؼجتبَ ػبدُ اػت وِ دس كَست تْيِ (ABARICUS)فشآيٌذ تَليذ لبسس دگو

.  تَليذ ًوَدآى سا ٍ فشاّن آٍسدى ثؼتش هٌبػت ثشاي ايي هغلَل ثِ ساعتي هي تَاى عجك هَاسد ريل 

 تْيِ ثزس هَسد ًؾش ثشاي تَليذ هغلَل ●

 (ووپَػت ثشاي وـت هغلَل) تْيِ ثؼتش هٌبػت ثب وَد ●

 وبؿت ثزس هٌبػت ●

 ثشداؿت هغلَل ●

 ثؼتِ ثٌذي هغلَل تَليذي ●
 

هيضاى ؿشط سديف 

ِ اي  1  تي دس ػبل 200لبسس دگو

ُ فت ػب8 ًَثت 1تقذاد ؿيفت وبسي  2

 سٍص 300تقذاد سٍص وبس دس ػبل  3
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:تزآٍردهقذارٍارسشرياليهَاداٍليِ-3

. ثش هجٌبي فشضيبت ريل هَاد اٍليِ هغبػجِ ٍ دس رذاٍل هشثَعِ اسائِ هي گشدد

ِ اي) تي دس ػبل 200 :ظزفيتٍاحذتَليذي● .  تي ووپَػت1000ٍ  (تَليذ لبسس دگو

 (اػتبيشى اص رٌغ پلي) ؽشٍف يىجبس هلشف :ًحَُػزضِهحصَل●

 تي دس ثؼتِ ثٌذي ّبي ًين ويلَيي 100 ●

ِ ثٌذي  ّبي يه ويلَيي100 ●   تي دس ثؼت

 

ف
دي
ر



هقذارًقصكارتزدًاماٍليِ

هَردًياس

تْايٍاحذٍاحذ

(ريال)

تْاكاهل

(ريال)

 000/000/54 000/300تي  180هٌجـ ػلَلضي ووپَػت وبُ گٌذم   1

 000/000/18 000/120تي  150تبهيي اصت دس ووپَػت وَد هشغي  2

 000/000/15 000/500تي  30تبهيي اصت دس ووپَػت وَد اٍسُ  3

 000/000/450 20000ليتش  1500رْت تَليذ هيؼيليَم ّبي لبسس ثزس لبسس  4

 000/500/7 000/250ى ت 30دس ووپَػت  عل لبثل وشثَّيذاستهالع صغٌذس  5

 000/000/15 000/250ى ت 60اص سؿذ فَاهل ثيوبسي صا  رلَگيشيگش ّيذساتِ  6

 000/500/37 25000ليتش  1500ثيوبسي صا  اص سؿذفَاهل رلَگيشيم هَع 7

 يىجبس ؽشٍف 8

ويلَيي  ًين هلشف 

 000/000/40 200فذد  000/200ثؼتِ ثٌذي هغلَل 

ؽشٍف يىجبس  9

ويلَيي  يه هلشف

 000/000/40 400فذد  000/100ثؼتِ ثٌذي هغلَل 

 000/125/1 150سثـ مهتش 7500عفبػ سٍي ثؼتِ ثٌذي ػلَفبى  10

 000/700/21 70فذد  000/310ٍ ػبصًذُ   هغلَل هـخلبت دسدثشصؼت  11

 000/825/294روـ ول        
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تزآٍردًيزٍياًساًيٍّشيٌِّايساالًِآًْا-4

ًيشٍي اًؼبًي هَسد ًيبص عشط ثِ دٍ ثخؾ ًيشٍي اًؼبًي تَليذي ٍ غيش تَليذي تمؼين ثٌذي 

.  هيـًَذ

.  ًفش وبسگش ػبدُ دس ثخؾ تَليذ هَسد ًيبص اػت6 ًفش وبسگش هبّش ٍ 11 تقذاد ●

 يه ًفش ثِ فٌَاى هذيش، يه ًفش ثِ فٌَاى هؼئَل اداسي، يه ًفش ثِ فٌَاى هؼئَل تبػيؼبت ٍ يه ●

.  ًفش ثِ فٌَاى هؼئَل خذهبت دس ثخؾ غيش تَليذي هَسد ًيبص اػت

.  دس رذٍل ريل ّضيٌِ ّبي ايي ًيشٍّب هغبػجِ هي ؿَد

 

هتَػظ  تقذاد ؿشط سديف 
 (سيبل)عمَق هبّبًِ

عمَق ٍ هضايبي ػبليبًِ 
( سيبل )( هب14ُ)

 000/000/98 000/000/7 1هذيش  1
 000/000/441 000/500/3 9وبسگش هبّش  2

 000/000/252 000/000/3 6وبگشد ػبدُ   3

 000/000/56 000/000/4 1 هبلي –هؼئَل اداسي  4

 000/000/56 000/000/4 1هؼئَل تبػيؼبت  5

 000/000/49 000/500/3 1هؼئَل خذهبت  6

 000/000/952-  19روـ - 
 000/960/218% 23ثيوِ  

 000/960/170/1روـ ول عمَق ٍ هضايبي ػبليبًِ  
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ِّايآى-5 تزآٍرداًَاعاًزصيٍّشيٌ

 

ليوت ٍاعذ ٍاعذ ؿشط سديف 

 (سيبل)

 (سيبل)ّضيٌِ ول هيضاى هلشف ػبالًِ 

 000/250/82 000/235 350ويلٍَات ػبفت ثشق  1

 000/250/11 7500 1500هتش هىقت آة  2

 000/000/90 000/450 200ليتش گبصٍئيل  3

 000/000/9 9000 1000ليتش ثٌضيي  4

 000/500/192روـ ول 

 

تزآٍردهاضييآالتٍتجْيشاتتَليذٍّشيٌِّايآى-6

ِ ّبي ّش وذام ثشآٍسد ٍ دس  دس ايي لؼوت هبؿيي آالت هَسد ًيبص تَليذ ؿبهل ًبم، تقذاد ٍ ّضيٌ

.  رذٍل ريل اسائِ هي ؿَد

 (سيبل)ثْبي ول (سيبل)ثْبي ٍاعذتقذاد ًبم هبؿيي آالت ٍ تزْيضات سديف 
 000/000/210 000/000/35 6 هتش هىقت 6500َّاػبص ثِ ؽشفيت  1
 000/000/60 000/000/30 2صيلش  2
 000/000/45 000/000/45 1دػتگبُ ّوضى  3
 000/800/28 000/800/1 16في  4
 000/000/90 000/000/90 1وبًبل  5
 000/000/6 000/000/6 1ػوپبؽ  6
 000/000/8 000/000/8 1ثبػىَل  7
 000/000/35 000/000/35يه ػشي تزْيضات آصهبيـگبّي  8
 000/500/25 000/500/1 17سعَثت ػٌذ  9
 000/000/65 000/000/65 1تؼوِ ًمبلِ  10

 000/300/573روـ ول 
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ِّايآى-7 تزآٍردتجْيشات،تاسيساتػوَهيٍّشيٌ

ِ ّبي ّش وذام « لبسس» دس ايي لؼوت تزْيضات ٍ تبػيؼبت هَسد ًيبص ثشاي تَليذ  ٍ ّضيٌ

.  ثشآٍسد ؿذُ وِ دس رذٍل ريل آٍسدُ هي ؿًَذ

 

 (سيبل)ثْبي ول (سيبل)ثْبي ٍاعذتقذاد ؿشط سديف 

 000/000/70 000/000/70يه ػشي تبػيؼبت ثشق ٍ ثشق سػبًي  1

تبػيؼبت آة ٍ آة سػبًي  2
 يه ػشي

000/000/30 000/000/30 

ػيؼتن گشهبيؾ ٍ ػشهبيؾ  3
 يه ػشي

000/000/30 000/000/30 

ػيؼتن استجبعي  4
 يه ػشي

000/000/5 000/000/5 

ػيؼتن اعفبي عشيك  5
 يه ػشي

000/000/10 000/000/10 

ػيؼتن ػَخت سػبًي  6
 يه ػشي

000/000/50 000/000/50 

 000/000/100 000/000/100 فذد 1 ويلَ ٍات 100طًشاتَس  7

 000/000/140 000/000/140 فذد 1ديگ ثخبس  8

 000/000/30 000/000/15 فذد 2ػشدخبًِ  9

 000/000/75 000/30 هتش هشثـ 2500عجمِ ثٌذي ػبلي ّبي تَليذ  10

 000/000/100 000/000/100 فذد 1ػختي گيشي  11

 000/000/100 000/000/100 فذد 1ثشد َّايي  12

 000/000/740  روـ ول  13
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ِّايٍسايلًقليِػوَهيٍٍسايلحولًٍقل-8 تزآٍردّشيٌ

ِ ّبي هشثَط ثِ ّش وذام  دس ايي لؼوت تقذاد ٍػبيل ًمليِ فوَهي، ٍػبيل عول ٍ ًمل ٍ ّضيٌ

.  ثشآٍسد ٍ دس رذٍل ريل آٍسدُ ؿذُ اًذ

 

تْايٍاحذتؼذادًامٍسيلِرديف

(ريال)

(ريال)تْايكل

 000/000/85 000/000/85 1ٍاًت دٍ تٌي ٍاًت ًيؼبى  1

 000/000/160 000/000/160 1 تٌي هزْض ثِ ػشدخبًِ 2ٍاًت  2

 000/000/150 000/000/150 1 تٌي 2ليفتشان  3

000/000/395جوغكل

 

تزآٍردّشيٌِلَاسمٍاثاثيِاداري-9

 هيليَى سيبل ثبثت تْيِ احبحيِ ٍ لَاصم اداسي دس ًؾش 50ثب تَرِ ثِ ؽشفيت تَليذ ٍ عزن وبس، 

.  گشفتِ هي ؿَد



ِّايآى-10 تزآٍردسهيي،ساختواى،هحَطِساسيٍّشيٌ

دس ايي لؼوت هيضاى صهيي هَسد ًيبص، ػبلي ّبي تَليذي ٍ غيش تَليذي، هغَعِ ػبصي ٍ 

ِ ّبي هشثَط ثِ ّش لؼوت ثشآٍسد ؿذُ وِ ًتبيذ عبكلِ دس رذاٍل ريل اسائِ هي ؿَد .  ّضيٌ
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تزآٍردسهييهَردًياس-10-1



هقذارضزحرديف

(هتزهزتغ)

تْاي

(ريال)ٍاحذ

تْايكل

(ريال)

 000/000/500 000/100 5000صهيي  1

 

تزآٍردساليّايتَليذ،اًثارٍاداري-10-2



همذاس ؿشط سديف 

 (هتشهشثـ)

ثْبي ٍاعذ 

 (سيبل)

ثْبي ول 

 (سيبل)

 000/000/650/1 000/500/1 1100ػبلي تَليذ ٍ تْيِ ووپَػت  1

 000/000/180 000/500/1 120ػشدخبًِ  2

 000/000/285 000/900/1 150تبػيؼبت، تقويشگبُ  3

 000/000/273 000/100/2 130اًجبس، اداسي، سفبّي ٍ خذهبتي  4

 000/000/388/2روـ ول 
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ِّايهحَطِساسي،فضايسثشٍديَاركطي10-3 تزآٍردّشيٌ



 (سيبل)ثْبي ول (سيبل)ثْبي ٍاعذهمذاس ؿشط سديف 

 000/000/195 000/65 3000خبوجشداسي ٍ تؼغيظ  1

 000/000/315 000/350 900خيبثبى وـي ٍ پبسويٌگ  2

 000/000/90 000/60 1500فضبي ػجض  3

 000/000/180 000/300 600ديَاس وـي  4

 000/000/30 000/500/1 فذد صشاك 20سٍؿٌبيي  5

 000/000/810روـ ول 





جوغكلّشيٌِّايساختواىساسيٍهحَطِساسي-10-4

000/000/198/3 = 000/000/810 + 000/000/388/2 
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تزآٍردّشيٌِّايقثلاستْزُتزداري-11

دس ايي لؼوت ّضيٌِ ّبي لجل اص ثْشُ ثشداسي ؿبهل ّضيٌِ هغبلقبت اٍليِ، تبػيغ ؿشوت، 

ِ ّبي  ِ ّبي هشثَط ثِ دسيبفت تؼْيالت ثبًىي ٍ ّضيٌ ِ ّبي ربسي دس دٍسُ ارشاي عشط، ّضيٌ ّضيٌ

.  آهَصؽ ثشآٍسد ؿذُ وِ دس رذٍل ريل آٍسدُ هي ؿًَذ

 

 (سيبل)ّضيٌِؿشط سديف 

 000/500/3ّضيٌِ هغبلقبت همذهبتي ٍ تْيِ عشط  1

 000/000/6ّضيٌِ تبػيغ ؿشوت ٍ دسيبفت هزَصّب  2

 000/000/45ّضيٌِ ربسي دس دٍسُ ارشاي عشط  3

 000/000/6ّضيٌِ هشثَط ثِ دسيبف تؼْيالت ثبًىي  4

 000/000/15ّضيٌِ آهَصؿي، ساُ اًذاصي ٍ ثْشُ ثشداسي آصهبيـي  5

 000/775/3 ( دسكذ الالم فَق5)ػبيش ّضيٌِ ّب  6

 000/275/79روـ ول 
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جوغتٌذياجشاءٍتزآٍردسزهايِثاتت -13



ِ ّب (سيبل)ّضيٌِ ّب ؿشط سديف   (يَسٍ)ّضيٌ

-  000/300/573هبؿيي آالت ٍ تزْيضات تَليذ  1

-  000/000/740تزْيضات ٍ تبػيؼبت فوَهي  2

-  000/000/395ٍػبئظ ًمليِ  3

-  000/000/500صهيي  4

-  000/000/198/3ػبختوبى ٍهغَعِ ػبصي  5

-  000/000/50احبحيِ ٍ لَاصم اداسي  6

ُ اًذاصي  7 ِ ّبي ًلت ٍسا ِ ّبي سديف % 5)ّضيٌ ّضيٌ

1 ٍ 2 )

000/665/65  -

ِ ّبي پيؾ ثيٌي ًـذُ 8 -  250/098/276 (دسكذالالم فَق3) ّضيٌ

-  000/275/79ّضيٌِ ّبي لجل اص ثْشُ ثشداسي  9

-  250/338/877/5روـ ول 
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.ياجشاءٍتزآٍردسزهايِدرگزدشتٌذجوغ-13

.  ػشهبيِ دس گشدؽ عشط، ثب فشضيبت ريل هغبػجِ ٍ دس رذٍل هشثَعِ آٍسدُ ؿذُ اػت

ِ  هَاد اٍليِ ٍ لغقبت هلشفي ٍاعذ ثشاي يه دٍسُ ػفبسؽ *   سٍصوبسي ٍهَاد 45هَاد داخلي )ّضيٌ

. هٌؾَس ؿذُ اػت ( سٍص وبسي100خبسري 

.  سٍص وبسي هغبػجِ ؿذُ اػت68ّضيٌِ عمَق ٍ دػتوضد وبسوٌبى ثِ هذت * 

.  سٍص هغبػجِ ؿذُ اػت65ّضيٌِ تأهيي اًشطي هَسد ًيبص ثِ هذت * 

 

 

ِ ّبي فشٍؽ ثشاي *  ِ ّبي فشٍؽ ول .  سٍص هغبػجِ ؿذُ اػت20ّضيٌ  دسكذ فشٍؽ ػبليبًِ 5/0ّضيٌ

 .هي ثبؿذ

 

ِ ّب ؿشط سديف   (سيبل)ّضيٌ

 44223750هَاد اٍليِ  1

 265417600عمَق ٍ هضايبي وبسوٌبى  2

 41708333اًَاؿ اًشطي هَسد ًيبص  3

ِ ّبي فشٍؽ  4  1333333 ّضيٌ

ِ ّب  5  1763415 (دسكذ الالم فَق5) ػبيش ّضيٌ

 370317167روـ ول 
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ِگذاريكلطزح-14 تزآٍردسزهاي

ِ  دس گشدؽ ِ گزاسي ول = ػشهبيِ حبثت +   ػشهبي ػشهبي

ِ گزاسي ول  = 250/338/877/5+ 370317167= 417/655/247/6 ػشهبي



اخذٍامتاًكي-15



رديف
ِ گزاسيدسكذ ؿشط   ػشهبي

 (سيبل)

1
 300/935/350/2 40ػْن هتمبضي ػشهبيِ حبثت 

 950/402/526/3 60ثباخزٍام اص ثبًه 

2
 111095150 30ػْن هتمبضي ػشهبيِ دس گشدؽ 

 259222017 70ثباخزٍام اص ثبًه 

3
ِ  دس گشدؽ ػبالًِ وبسهضد ٍام   36291082 14 (وَتبُ هذت)ػشهبي

ِ گزاسي حبثت پٌزؼبلِ  ػشهبي

 (دساص هذت)

14 413/696/493 

 دس هغبػجبت ليوت توبم ؿذُ 36291082ثِ هيضاى « ػشهبيِ دس گشدؽ»وبسهضد ٍام ثبًىي ثشاي * 

 .هٌؾَس هي ؿَد
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ِاستْالكسالياًِ-16 تزآٍردّشيٌ



ِ  اػتْالن دسكذ ؿشط سديف   ّضيٌ

 000/330/57 10هبؿيي آالت تَليذ  1

 000/000/74 10تأػيؼبت فوَهي  2

 000/500/39 10ٍػبئظ ًمليِ  3

ِ ػبصي  4  000/900/159 5ػبختوبى ٍ هغَع

 000/000/10 20احبحيِ ٍ لَاصم اداسي   5

 825/609/27 10پيؾ ثيٌي ًـذُ  6

 825/339/358- روـ اػتْالن داسائي حبثت  7

 000/855/15 20اػتْالن ّضيٌِ لجل اص ثْشُ ثشداسي   8

ِ  اػتْالن  9  825/194/374- روـ ول ّضيٌ
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ِّايًگْذاريٍتؼويزات-17 تزآٍردّشيٌ



ًِگْذاريٍتؼويزاتدرصذضزحرديف ّشيٌ

5000/665/28هاضييآالتتَليذ1

10000/000/74تأسيساتػوَهي2

10000/500/39ٍسائطًقلي3ِ

2000/960/63ساختواىٍهحَطِساسي4

10000/000/5اثاثيٍِلَاسماداري5

ِّايپيصتيٌيًطذ6ُ 5250/556/10ّشيٌ

250/681/221-جوغكل



ِّايػولياتي-18 تزآٍردّشيٌ



ِّاضزحرديف (ريال)ّشيٌ

ِّايغيزپزسٌليدفتزهزكشي1 000/000/8ّشيٌ

ِّايفزٍش2 000/000/20ّشيٌ

ِّايحولًٍقل3 000/000/10ّشيٌ

000/000/38جوغكل
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ِّايثاتتتَليذ-19 تزآٍردّشيٌ



ِ ّب دسكذ ؿشط رديف  (سيبل)ّضيٌ

 000/316/995 85عمَق ٍ هضايبي وبسوٌبى  1

 000/500/38 20اًَاؿ اًشطي  2

ِ ّبي اػتْالن  3  825/194/374 100ّضيٌ

ِ ّبي ًگْذاسي ٍ تقويشات  4  125/168/22 10ّضيٌ

ِ ّبي پيؾ ثيٌي ًـذُ  5  263/056/50دسكذ الالم فَق 5/3ّضيٌ

ِ ّبي تَليذ  6 ـ ّضيٌ  213/235/480/1- رو

ِ ّبي فوليبتي  7  000/700/5 15ّضيٌ

ِ  ثيوِ وبسخبًِ  8  677/754/11دسكذ ػشهبيِ حبثت 2/0ّضيٌ

ِ  تؼْيالت ثبًىي  9  082/291/36 100ّضيٌ

ِ ّبي حبثت   972/980/533/1- روـ ول ّضيٌ
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ِّايهتغيزتَليذ-20 (تزاساطظزفيتطزح)تزآٍردّشيٌ

 

ِ ّب دسكذ ؿشط سديف   (سيبل)ّضيٌ

 000/825/294 100هَاد اٍليِ ٍلغقبت  1

 000/644/175 15عمَق ٍ هضايبي وبسوٌبى  2

 000/000/154 80اًَاؿ اًشطي  3

ِ ّبي ًگْذاسي ٍ تقويشات  4  125/513/199 90ّضيٌ

ِ ّبي پيؾ ثيٌي ًـذُ تَليذ 5  374/839/28دسكذ الالم فَق 5/3 (دسكذ5/3) ّضيٌ

ِ ّبي تَليذ  6  499/821/852- روـ ّضيٌ

ِ ّبي فوليبتي  7  000/300/32 85ّضيٌ

ِ ّبي هتغيش  8  499/121/885- روـ ول ّضيٌ

 

ِّايكلتَليذسالياًِ-21 (تزاساطظزفيتطزح)تزآٍردّشيٌ

  

ِ ّب ؿشط رديف  (سيبل)ّضيٌ

ِ ّبي حبثت تَليذ  1  972/980/533/1ّضيٌ

ِ ّبي هتغيش تَليذ  2  499/121/885ّضيٌ

ِ ّبي تَليذ  3  471/102/419/2روـ ول ّضيٌ
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هحاسثِقيوتتوامضذُ-22 

ليوت توبم ؿذُ ّش ويلَ   =   471/102/419/2 = 12096  سيبل  
                                               000/200 

تزآٍردقيوتفزٍش-23



(ريال)ّشيٌِّاضزحرديف

 12096ليوت توبم ؿذُ ّش ويلَ  1

 15725ليوت فشٍؽ ّش ويلَ ثِ كَست فوذُ فشٍؿي  2

 3629ػَد ّش ويلَ  3
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هحاسبِ ضاخص ّاي هالي - فصل پٌجن

هحاسبِ سَد سالياًِ  -1

هحاسبِ ًقطِ سز بسز  -2

هحاسبِ ّشيٌِ تَليذ در ًقطِ سزبسز  -3

هحاسبِ سهاى بزگطت سزهايِ   -4

هحاسبِ حقَق سزاًِ  -5

هحاسبِ فزٍش سزاًِ  -6

هحاسبِ سطح سيز بٌاي سزاًِ  -7

 هحاسبِ سزهايِ گذاري سزاًِ  -8

ًسبت ارسش هاضيي آالت تَليذي   -9

ًسبت سزهايِ در گزدش بِ سزهايِ ثابت  -10

ًسبت سَد بِ فزٍش كل  -11

ًسبت سَد كل بِ سزهايِ ثابت  -12

خالصِ جذٍل سَد ٍ سياى - 13
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هحاسثِسَدسالياًِ -1

ػَد ػبليبًِ  =  ػَد ّش ويلَ ×ؽشفيت اػوي عشط

سَدسالياًِ=3629×200000=000/800/725

 

(درصذتَليذًقطِسزتسز)هحاسثًِقطِسزتسز -2

ِثاتت×100 ًقطِسزتسزدر درصذتَليذ=ّشيٌ
ِهتغيز فزٍشكل–ّشيٌ




 درصد توليد در نقطه سربسر=           972/980/533/1    ×100=%9/67
         499/121/885-000/000/145/3 

هحاسثِّشيٌِتَليذدرًقطِسزتسز-3



ِسز=ّشيٌِثاتت ِتَليذدرًقطِسزت ّشيٌ

ّشيٌِهتغيز
 فشٍؽ ول    

 

128/529/130/2

000/000/145/3

499/121/885
1

972/980/533/1




ِ  تَليذ دس ًمغِ ػشثؼش  =  ّضيٌ

                               

                               

 

-1  
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هحاسثِسهاىتزگطتسزهايِ-4



ًزختاسگطتسزهايِ-4-1

ًزختاسگطتسزهايِ=سَدساالًِ×100

ِگذاريكل سزهاي



ًزختاسگطتسزهايِ=× 100=6/11درصذ
 

 

سالّايتزگطتسزهايِ-4-2
 

6/8 )ّـت ػبل ٍ ؿؾ هبُ) 
000/800/725

417/655/247/6
 =  ػبل ّبي ثشگـت ػشهبيِ  = ػشهبيِ حبثت عشط

               ػَد ػبالًِ 

 

 

هحاسثِحقَقسزاًِ-5
حقَقسزاًِ=كلحقَقسزاًِ

تؼذادكلكاركٌاى


 
 

هحاسثِفزٍشسزاًِ-

       فشٍؽ ػشاًِ =     فشٍؽ ول                      

     تقذاد ول وبسوٌبى 

 

 فشٍؽ  ػشاًِ =  000/000/145/3  = 316/526/165سيبل      

               19  

417/655/427/6

000/800/725

474/629/61
19

000/960/170/1
 =ًِعمَق ػشا 
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هحاسثِسطحسيزتٌايسزاًِ-7
ػغظ صيشثٌبي ػشاًِ   =  هؼبعت ول ػبختوبى ّب     

           تقذاد وبسوٌبى 
 

ػغظ صيشثٌبي ػشاًِ  =  1500 = 79  هتش هشثـ  
        19 


هحاسثِسزهايِگذاريسزاًِ-8


ِ گزاسي ػشاًِ  = ػشهبيِ گزاسي حبثت      ػشهبي
         تقذاد وبسوٌبى

 
ػشهبيِ گزاسي ػشاًِ  = 250/338/877/5 = 592/333/309=سيبل 

           19  
 
 ًسثتارسشهاضييآالتتَليذي-9


ًؼجت اسصؽ هبؿيي آالت تَليذي  = اسصؽ هبؿيي آالت تَليذي × 100   

    ػشهبيِ گزاسي حبثت 
 

ًؼجت اسصؽ هبؿيي آالت تَليذي  =   000/300/573× 100 = 10   دسكذ
               250/338/877/5 

 
 
ِدرگزدشتِسزهايِثاتت-10 ًسثتسزهاي

حبثت ػشاًِ  = ػشهبيِ دس گشدؽ  ×  100       
      ػشهبيِ حبثت 

 
حبثت ػشاًِ  =   167/317/370× 100 = 3/6دسكذ 

     250/338/877/5  



بسمه تعالي  

شزكت شهزك هاي  صنعتي خوسستان 

 «گشارش طزح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 49 

 پزٍرشٍتستِتٌذيقارچ:ػٌَاىطزح

 
 

ًسثتسَدتِفزٍشكل-11
ًؼجت ػَد ثِ فشٍؽ ول  =  ػَد ػبالًِ × 100     

              فشٍؽ ول 
     

ًؼجت ػَد ثِ فشٍؽ ول  =    100 ×000/800/725 1/23دسكذ 
     000/000/145/3 

 


ًسثتسَدكلتِسزهايِثاتت-12

ًؼجت ػَد ول ثِ ػشهبيِ حبثت  =  ػَد ػبالًِ  × 100     
               ػشهبيِ حبثت 

 
ًؼجت ػَد ول ثِ ػشهبيِ حبثت  =    000/800/725 × 100 = 3/12دسكذ

        250/338/877/5 



بسمه تعالي  

شزكت شهزك هاي  صنعتي خوسستان 

 «گشارش طزح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 50 

 پزٍرشٍتستِتٌذيقارچ:ػٌَاىطزح

  

 (زيان) خالصه جدول سود  -13

 

13871388138913901391سالْايتْزُتزداري

 100 100 90 90 80دسكذاػتفبدُ اصؽشفيت 

 200 200 180 180 16 (تي)هيضاى تَليذ 

 000/000/145/3 000/000/145/3 000/000/145/3 000/500/830/2 000/000/516/2فشٍؽ خبلق 

:  وؼشهي ؿَد

ّضيٌِ ّبي تَليذ 

977/281/935/1 224/922/771/21 471/102/419/2 471/102/419/2 471/102/419/2 

 529/897/725 529/897/725 529/897/725 776/307/653 023/718/580ػَدًبٍيظُ 

: وؼشهي ؿَد

ِ ّبي فوليبتي  ّضيٌ

000/400/30 000/200/34 000/000/38 000/000/38 000/000/38 

 529/897/687 529/897/687 529/897/687 776/107/619 023/318/550ػَدفوليبتي 

: وؼشهي ؿَد

ِ ّبي غيشفوليبتي  ّضيٌ

130/641/407 272/596/458 413/551/509 413/551/509 413/551/509 

 116/346/178 116/346/178 116/346/178 504/511/160 893/676/142ٍيظُ (صيبى)ػَد

 629/880/659 513/534/481 397/188/303 893/676/142 ػَدٍصيبى ػٌَاتي 

 745/226/838 629/880/659 513/534/481 397/188/303 893/676/142ػَدًمل ثِ تشاصًبهِ 
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