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o ٌّاٍراًِعرح ف 

 داهی کَد ٍرهی کوپَست از ضایعات کطاٍرزی ٍ  کودآلی ٍ خاکی کرمتَلید 

 :در هَرد ایدُ ٍ اّداف آى تَضیح دّید

 ٚ ثبصیبفت ،تِٛیذ ٔٛاد آِی ٚ ثیِٛٛطیه وـبٚسصی، ثٝ فشآٚسی پؼٕب٘ذٞبی ٌیبٞی ٚ ضبیؼبت ٔحلٛالت وـبٚسصی 

دأی ػجت سفغ ٔـىالت صیؼت ٔحیغی ٘بؿی اص سٞب ػبصی ایٗ  دٛفشآٚسی پؼٕب٘ذٞب ٚ ضبیؼبت وـبٚسصی اص جّٕٝ و

ؿٛد. وٛدٞبی دأی داسای ٔؼبیجی اص ٘ظش وبسثشد ٔؼتمیٓ دس وـبٚسصی ٞؼتٙذ وٝ ٟٕٔتشیٗ ٔٛاد دس ٔحیظ صیؼت ٔی

ا صای ٌیبٞی اػت وٝ پغ اص ٔلشف دس ا٘ٛاع وـتٟب آٟ٘ب سحـشات ٚ ػٛأُ ثیٕبسی ،آٟ٘ب آِٛدٌی ثٝ تخٓ ػّفٟبی ٞشص

ٞبی وٙذ. ٚسٔی وٕپٛػت ػالٜٚ ثش آ٘ىٝ اص ایٗ ٘مغٝ ٘ظش ثؼیبس ػبِٓ اػت داسای ٚیظٌیثب ٔـىالت ثؼیبس ٔٛاجٝ ٔی

دیٍشی اػت. ایٗ وٛد ظشفیت ٍٟ٘ذاسی ثبالی آة سا داؿتٝ ٚ ػبسی اص ػٙبكش ػٍٙیٗ آالیٙذٜ ٔحیظ صیؼت اػت. ایٗ 

ٞبی ٔؼىٛ٘ی لبثُ اػتفبدٜ اػت. وبسثشد ایٗ وٛد ثؼیبس ٔحیظوٛد دس ٔمبیؼٝ ثب وٛد دأی فبلذ ثٛ ثٛدٜ ٚ ثشاحتی دس 

فشآٚسی وٛد ٌشد٘ذ تب ثب لبدس ٔیثبؿذ. دس ایٗ عشح ٚاحذٞبی دأپشٚسی تش ٔیآػبٖ اػت ٚ ٘ؼجت ثٝ وٛد دأی غٙی

ذ. ٔٛسد ٘یبص دأپشٚسی ثجبی وٛد دأی اػتفبدٜ ٕ٘بیٙػّٛفٝ ثشای وـت ا٘ٛاع دأی خٛد اص ایٗ ٔحلَٛ ثیِٛٛطیه 

ٌزاسی صیبدی ٘ذاسد. فشآٚسی ایٗ ٘حٜٛ فشآیٙذ ثب تٛا٘بییٟبی ٔحّی افشاد وبٔال تغجیك داسد ٚ ٘یبص ثٝ تجٟیضات ٚ ػشٔبیٝ

ٌشد٘ذ. ِزا ایٗ پزیش اػت ٚ دس عی آٖ ٚاحذٞبی وٛچه خٛد اؿتغبَ تبػیغ ٔیوٛد دس ٞش ٘ٛع آة ٚ ٞٛایی أىبٖ

 اػت. ب٘ٝعشح وبٔال وبسآفشیٙ

 د از:عثارتٌ عرحاّداف 

 ٞبی وٛچه تب ثضسيثیِٛٛطیه دس دأپشٚسی تِٛیذ وٛد -1

 جبیٍضیٗ وشدٖ وٛد ثیِٛٛطیه ثجبی وٛد ؿیٕیبیی ٚ دأی -2

 وبسآفشیٙی ٚ اؿتغبَ ٔفیذ دس ٚاحذٞبی وٛچه -3

 اؿبػٝ فشًٞٙ ٔلشف ٔٛاد ثیِٛٛطیه  -4

ٝ  دسوـٛساصجّٕٝ ثالاػتفبدٜ اصفضبٞبی اػتفبدٜ -5  كهٙؼتی  ٞهبی  ٝٚوبسخب٘ه  لهبس   ٞهب،پشٚسؽ  دأهذاسی ،ٞب ٌّخب٘ه

 ٚا٘جبسٞب

 غزایی كٙبیغ وبسخب٘جبت تشٚپؼٕب٘ذٞبی صثبِٝاص اػتفبدٜ -6

 

 عرح  هاّیت 

تِٛیهذ ٚ   ٚ وهٛد دأهی   ثب اسصؿی اص پؼهٕب٘ذٞب ػبدٜ وٛد ثیِٛٛطیه  ی صیؼتیفّٙبٚساػتفبدٜ اص  اػت وٝ ثب تِٛیذی

ٔ  ٔتٙبػهت  ای خهذٔبت ٔـهبٚسٜ  ػّٕهی ٚ فٙهی    ضٕٙب اص ٘ظش ٕ٘بیذ ػشضٝ ٔی -ـهغَٛ دس ٚاحهذٞب ٔهی   ثهٝ افهشاد 

 ٔیٍیشد ا٘جبْ ٚثالاػتفبدٜ خبِی اصفضبٞبی ٚثباػتفبدٜ وٓ ٌزاسی ٚثبػشٔبیٝ.دٞذ

 

 ّای هحصَل ًْایی ٍیصگی

ٚ داسای ا٘ؼهب٘ی   ،ٌیهبٞی  صای: ٔحلِٛی پبػتٛسیضٜ ٚ ػبسی اص ػٛأهُ ثیٕهبسی  ٚسٔی وٕپٛػت وٛد ثیِٛٛطیه -1

 ػٙبكش سیض ٔغزی ٔٛسد ٘یبص ٌیبٞبٖ
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 ٔختّه   داسٚٞهبی  ٚػبختلبثُ ٔلشف دس جیشٜ غزایی داْ، آثضیبٖ ٚ عیٛسؿىُ وشْ وٝ  ثٝپشٚتئیٗ حیٛا٘ی:  -2

 .اػت آسایـی ٚٔحلٛالت

 ٚوٛدٔبیغ وؾ آفت ػٙٛاٖ وٕپٛػت:ثٝ تی -3

کطَر را دارد کِ در داخل کطَر ًیس ٍاحدّایی در زهیٌِ تَلید آى  خارج ساتقِ تَلید درعرح ٍ ایدُ ایي 

ًَِ خارجی ایي هحصَل در تازار داخلل  ًوًَِ کَد تَلیدی ًسثت تِ ًو سال( 6  )حدٍدًوایٌد فعالیت هی

در کطلَر ّلر ٍاحلد     فٌّاٍریتر است ضوٌا عالٍُ تر ارزش حفاظت هحیظ زیستی ایي تسیار ارزاى قیوت

ِ  درترًاهِ ایٌکِ ضويی هتقاضی کار تاضد.زیادتَاًد تاعث اضتغال تعدادتَلیدی آى هی ِ  پٌجسلال  تَسلع

 است ضدُ ٍاجثاری تیٌی پیص کَدضیویایی جایگسیي عٌَاى کَدتِ ازایي تي هلیَى یک استفادُ چْارم

 

 سَد هحصَالت ٍ خدهات علوی ضرکت ترای هطارکت کٌٌدگاى ٍ هصرف کٌٌدگاى: -

تِٛیذ ٔحلٛالت ػبصٌبس ثب ٔحیظ صیؼت، اسصؽ افضٚدٜ التلبدی ثبال، تبٔیٗ ٔبدٜ اِٚیٝ وبفی ٚ ٔغٕئٗ ثشای كٙبیغ 

إِّّی، لیٕت تٕبْ ؿهذٜ ٔٙبػهت دس ٔمبیؼهٝ ثهب تِٛیهذات      ، ویفیت ٔٙغجك ثب اػتب٘ذاسدٞبی ثیٗغزایی ٚ ثٟذاؿتی

ٞبی صیؼت ٔحیغی ٚ ػالٔت غزا دچبس ٔـىُ ٞؼتٙذ ٚ ٘یض ٔحلٛالت ثب ویفیهت  ٔـبثٝ وٝ دس ػیٗ حبَ اص جٙجٝ

ٞبی ٘هٛیٗ اسصاٖ  ّٙبٚسیفٞبی ؿٟشی، سٚػتبیی ٚ ضبیؼبت وـبٚسصی، اسائٝ خبسجی، سفغ ٔؼضُ ثبصیبفت ٚ حزف صثبِٝ

لیٕت ٚ ثٛٔی ؿذٜ، فشًٞٙ ػبصی دس صٔیٙٝ حفبظت ٔٙبثغ صیؼتی ٚ وبسثشد ٔٛاد آِی ٚ ثیِٛٛطیه جهبیٍضیٗ ٔهٛاد   

 ؿیٕیبیی دس ساػتبی تٛػؼٝ پبیذاس وـٛس
 

آى اهکاى پلییر   سادُ است تِ عَری کِ تِ کوک هَجَد زًدُ)کرم( اًجام فٌاٍری هَرد ًیاز عرح -

سازی عرح  پیادُاست. ًوَدار زیر فرآیٌد  فضاییتجْیسات قاتل استقرار در ّر است ٍ تا کوتریي 

 ًطاى هی دّد:را 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 کمپوست غنی شده

 کود دامی و ضبیعبت کشبورسی

 آمبده سبسی

 بفت بیولوصیککبرگبه ببسیورود به 

 پزورش و انبوه سبسی کزم خبکی

 مبده اولیه پزوتئین حیوانی  کمپوستورمی 

 بسته بندی

 بسته بندی

فزآیند تبدیلی و تکمیلی مکمل 

 دارویی ومحصوالت غذای دام

 وبهداشتی
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 تَصیف ضغلی

 :ٍکار ّای قاًًَی ٍ چگًَگی کسة جٌثِ -

ٕ٘بیذ وٝ ػٟبٔذاساٖ اؿهخبف حمیمهی   فؼبِیت ٔی یبتؼبٚ٘یٔحذٚد  ِٛیتئٔؼبیت ػٟبٔی خبف ٚ سؿشوت ثٝ كٛ

ا٘تمهبَ  ثهٝ   دس لبِت ػمهذ لهشاسداد ٕٞىهبسی    ٚكٙبیغٞبكبحجبٖ دأپشٚسیثب ٔـبسوت ثبؿٙذ. ؿشوت ٔتخلق ٔی

 .پشداصدفشآٚسی وٛد دأی ٚ تِٛیذ ٚسٔی وٕپٛػت ٔیدا٘ؾ فٙی ٚ 
 

 فرصتْا:

اضغشاسٞبی وـٛس دس صٔیٙٝ حفظ ٔحهیظ صیؼهت، حهُ ٔـهىالت پؼهٕب٘ذٞب ٚ تهبٔیٗ أٙیهت غهزایی دس وٙهبس          

ٔحلهٛالت  ایجهبد اؿهتغبَ ٚ وهبسثشد    ؿشوت، ٘یهبص وـهٛس ثهٝ     یتجشثٝ اػضب لبثّیتٟبی ٔٛجٛد ٘ظیش دا٘ؾ فٙی ٚ

ثبصاس ٌؼتشدٜ داخّی ٚ خبسجی، تٛاٖ اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ صیؼتی دس دػتشع جٟت فشآٚسی، حفظ ثیِٛٛطیه ٔتٙٛع، 

 .اص جّٕٝ فشكتٟبی ایٗ وؼت ٚ وبس اػتإِّّی تِٛیذ ثبال ٚ ٔٙغجك ثب اػتب٘ذاسدٞبی ثیٗ

الػبت ٔٙتـش ؿذٜ دس ٔٙبثغ سػٕی وٛد ؿیٕیبیی ٔٛجٛد دس ثبصاس ٔلشف ایشاٖ ثهٝ دِیهُ یبسا٘ه     ثش عجك آٔبس ٚ اعّ

ٌیهشد، اٌهش دِٚهت     پشداخت ؿذٜ اص ػٛی دِٚت ثؼیبس اسصا٘تش اص لیٕت ٚالؼی آٟ٘ب دس اختیبس وـهبٚسصاٖ لهشاس ٔهی   

یِٛٛطیهه یهب وهٛد آِهی تؼّهك      ٞبی تِٛیذ وٙٙهذٜ وهٛد ث   ٕ٘ٛد وٝ ٔمذاسی اص ایٗ یبسا٘ٝ ثٝ ؿشوت تشتیجی اتخبر ٔی

ٖ دا٘ـهٍبٞی  آٔٛختٍهب دا٘هؾ وشد٘هذ ٚ   ٞب كشفٝ التلبدی پیذا ٔی ٌشفت دس ٘تیجٝ ثؼیبسی اص ایٗ ٌٛ٘ٝ ؿشوت ٔی

ٞبی تىخیش ٚ پشٚسؽ وشْ خبوی، وٛد آِهی ٔهٛسد ٘یهبص وـهٛس سا      ا٘ذاصی وبسٌبٜ تٛا٘ؼتٙذ دس ٔذت وٛتبٞی ثب ساٜ ٔی

سٔی وٕپٛػت جضٚ وٛدٞبی دسیبفت وٙٙهذٜ یبسا٘هٝ حجهت ؿهذٜ اػهت أهب       تأٔیٗ ٕ٘بیٙذ. دس حبَ حبضش ٘بْ وٛد ٚ

ٔـخق ٘یؼت وٝ ایٗ یبسا٘ٝ ثبیذ ثٝ تِٛیذ وٙٙذٜ پشداخت ؿٛد ٚ یب ثٝ ٔلشف وٙٙذٜ، ؿشوت حٕبیت اص خهذٔبت  

وـبٚسصی ٚاثؼتٝ ثٝ ٚصاست جٟبد وـبٚسصی ٔؼئِٛیت خشیذ ٚ حٕبیت اص وٛدٞبی آِی سا ثٝ ػٟذٜ داسد. وٝ دس ایٗ 

 ٝ تبوٖٙٛ فؼبِیتی ا٘جبْ ٘ذادٜ اػت.صٔیٙ

ایٗ ٔٛضٛع ثشای پٛدس وشْ خبوی ٘یض ٚجٛد داسد ثذیٗ تشتیت وٝ دِٚت جٟت وٙتشَ لیٕت غزای داٖ ٔشؽ، پٛدس 

ٌشدد ِزا لیٕت پٛدس ٔبٞی ٚاسداتی ثؼیبس اسصا٘تش اص لیٕت ٚالؼهی خهٛد    ٔبٞی ٚاسداتی ٘یض ؿبُٔ دسیبفت یبسا٘ٝ ٔی

 ثبؿذ. ٔی

یض دس أش اػتفبدٜ اص وٛدٞبی آِی غیش فشآٚسی ؿذٜ ٔب٘ٙذ وٛد ٌبٚی تبصٜ وهٝ حهبٚی ثؼهیبسی اص    ٚصاست ثٟذاؿت ٘

تٛا٘ذ لٛا٘یٙی ٚضغ ٕ٘بیذ تب ٔلشف وٛدٞبی ثیِٛٛطیه ثیـتش  ثبؿٙذ ٔی ٞب ٚ .. ٔی ػٛأُ پبتٛطٖ، تخٓ اٍُ٘ ثیٕبسی

ٞهبی ؿهیٕیبیی ثیـهتش اػهتفبدٜ     ٞبیی وٝ دس آٟ٘ب اص وٛد ٔشدْ اػتبٖ ٜ اػتٔحؼٛع ٌشدد. ٕٞچٙٗ حبثت ٌشدیذ

 .ؿذٜ اػتٞبی غیش لبثُ ػالد ٔب٘ٙذ ػشعبٖ ثیـتش  ٕ٘بیٙذ ثشٚص ثیٕبسی ٔی

ثبؿذ وهٝ دس كهٛست    دفٗ ٔٛاد صائذ ٔب٘ٙذ صثبِٝ ؿٟشی ٚ ِجٗ فبضالة یىی اص ٔؼضالت اكّی ؿٟشٞبی ثضسي ٔی 

ی حفبظت ٔحیظ صیؼهت، ٔٙهبثغ   ٞب اجشای چٙیٗ وبسٌبٞی ایٗ ٔؼضُ لبثُ ثش عشف ؿذٖ ٚ دس ایٗ ساػتب ػبصٔبٖ

ٜ  ٞب ٚ ٔشاتغ دس جٟت جٌّٛیشی اص تخشیت صٔیٗ عجیؼی ٚ جٍُٙ ا٘هذاصی چٙهیٗ وبسٌهبٞی     ٞب وٕه ثؼیبسی ثهٝ سا

 ٕ٘بیٙذ.

 

 تْدیدّا:
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، ٔـىالت فّٙبٚسا٘ٝػذْ آؿٙبیی ٔلشف وٙٙذٌبٖ داخّی ثب ٔحلٛالت ؿشوت، ػذْ سػبیت حك ا٘حلبسی تجبسی ٚ 

ْ ا٘جبْ كحیح ٚ ثهٝ ٔٛلهغ تؼٟهذات ثٍٙبٟٞهبی التلهبدی ٚ ثب٘ىٟهبی داخّهی دس        اداسی جٟت تِٛیذ ٔحلَٛ، ػذ

ٞب ٚ تؼٟیالت، ػذْ ٕٞىبسی ٔذیشیت والٖ ٚ ٔتِٛیبٖ أٛس وـبٚسصی، ٚسٚد ٔحلٛالت ٔـبثٝ ثی پشداخت ٞههضیٙٝ

، ویفیت داخّی ٚ یب خبسجی دس ثبصاس ٔلشف داخّی ٚ ػذْ حٕبیت یب ٘ظبست دِٚت دس حفظ ٔحلٛالت ثب ویفیهت 

 ٞبی دِٚتی ثٝ وٛدٞبی ؿیٕیبیی ٚجٛد یبسا٘ٝ

ا٘هذ ٚ   ثىبسٌیشی آٟ٘ب دس كٙبیغ ٔٛفك ؿهذٜ  ٞبی خبوی ٚ اٌش ػبیش وـٛسٞبی جٟبٖ دس صٔیٙٝ تىخیش ٚ پشٚسؽ وشْ

-ٚةآٟ٘هب دس   ٘ـهب٘ی ٞبی ػبخت ٚػبیُ، تِٛیذ ٚ فشٚؽ ٔحلهٛالت آٖ وهٝ    ٚجٛد ٞضاساٖ ؿشوت فؼبَ دس صٔیٙٝ

تٛا٘ذ ثؼٙٛاٖ یه ؿغُ ٔغشح ؿهذٜ ٚ   ثبؿذ، ٌٛاٜ ثش آٖ اػت وٝ ایٗ حشفٝ ٔی جٛد ٔیٞبی ٔختّ  ایٙتش٘ت ٔٛ ٌبٜ

 اص دسآٔذصایی خٛثی ٘یض ثشخٛسداس ثبؿذ.

ٜ  ٚسٚد افشاد وٓ اعالع ٚ فشكت عّت دس ایٗ سؿتٝ ٚ الذاْ آٟ٘ب جٟت ساٜ ٞهبی پهشٚسؽ وهشْ خهبوی      ا٘ذاصی وبسٌهب

خٛاٞذ ؿذ وٝ دس ریُ ثٝ ثشخی اص ٔخهبعشات ػٕهذٜ آٖ   ٌیشی ایٗ حشفٝ دس وـٛس،  ثبػج ثشٚص ٔـىالتی دس ؿىُ

 ٌشدد: اؿبسٜ ٔی

 ه ػذْ ٔٛفمیت وبسی آٟ٘ب ٚ ػپغ اػالْ ایٙىٝ ایٗ ؿغُ ٚ یب ایٗ حشفٝ كشفٝ التلبدی ٘ذاسد.1

 ؿٛد. ه رٞٙیت ػبیش افشاد ػاللٕٙذ سا ٔخذٚؽ ػبختٝ ٚ ثبػج دِؼشدی آٟ٘ب ٔی2

تٛا٘بیی دس جّهت ٘ظهش ٔلهشف وٙٙهذٌبٖ ثبػهج ثٟهٓ سیخهتٗ ثهبصاس         ػذْ  ه ثب اسائٝ ٔحلٛالت ثب ویفیت پبییٗ 3ٚ

 ٔحلٛالت ایٗ حشفٝ خٛاٞذ ؿذ.

اص ثبصاسٞبی ٔلشف ٔحلٛالت تِٛیذی ٚ ثبصاسیبثی ٔٙبػت وٝ ٔٙجش ثٝ ٚسؿىؼتٍی آٟ٘ب خٛاٞهذ  ٘ذاؿتٗ ه اعالع 4

 ؿذ.

تٛا٘ذ  ی والٖ وـٛس ٘یض ٔیٞبی اجشای ثبؿذ، ػیبػت ػالٜٚ ثش ٔـىالتی وٝ ٔؼغٛف ثٝ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ایٗ حشفٝ ٔی

 ٌشدد: ٞبی ایٗ ؿغُ ٔحؼٛة ؿٛد وٝ ثٝ ثشخی اص آٟ٘ب اؿبسٜ ٔی ثؼٙٛاٖ آفت

ـذٖ صٔیٙٝ كبدسات ٔحلٛالت تِٛیذی )ٕٞب٘ٙذ ٚسٔی وٕپٛػت( ثٝ خبسد اص وـهٛس، ثخلهٛف آ٘ىهٝ    ٘ه فشاٞٓ 1

 ثبؿذ. ٞبی سیبِی ثبصاس داخّی ٔی ٞضیٙٝ اسصی آٖ ثؼیبس ثبالتش اص ٞضیٙٝ

ای اص خهبسد اص وـهٛس ٚ یهب     اس ثخؾ دِٚتی )ٚصاست جٟبد وـبٚسصی( ثش اسائٝ ٚسٚد وٛدٞبی ؿیٕیبیی یبسا٘ٝه اكش2

 تٛا٘ذ جبیٍضیٗ آٖ ؿٛد. ای وٝ پٛدس وشْ خبوی ٔی پٛدس ٔبٞی یبسا٘ٝ

٘بٔٝ ٚ یب دػتٛساِؼُٕ اجشایی  ػضْ جذی جٟت حٕبیت ػّٕی اص وٛدٞبی ثیِٛٛطیه تِٛیذی ٚ فمذاٖ آئیٗ ٘جٛده 3

 ایٗ خلٛف  دس

 

 حلْای پیطٌْادی ترای رفع تْدیدّا: راُ

 ٞبی ثضسيٌؼتشؽ ٚاحذٞبی تِٛیذی خٛد ٔلشف ٘ظیش دأپشٚسی -1

 ِٛیذ دس ٚاحذٞبی ثٛٔیتافضایؾ ٔیضاٖ  -2

 وبٞؾ ٞضیٙٝ تِٛیذ -3

 ثٙذیٌزاسی دس ثؼتٝػشٔبیٝ -4

 تجّیغبت -5

 تش خلٛكب دس أش كبدساتسٚد ثٝ ثبصاسٞبی ٔغٕئٗٚ -6
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 ٔؼتٙذ ػبصی وّیٝ فؼبِیتٟبتِٛیذ ٚ ٔلشف ٔٛاد یجِٛٛطیه وـبٚسصی ٚ  فشًٞٙ ػبصیتالؽ دس جٟت  -7

 جٟت حزف یبسا٘ٝ وٛدٞبی ؿیٕیبیی ٚ اخز یبسا٘ٝ تِٛیذ وٛدٞبی ثیِٛٛطیه ٞبی ٔٙغمی سایض٘ی -8

 

 کار ًسثت تِ دیگراى  ٍ  ترتری ٍ هسیت کسة

ب٘بت وـهٛس جٟهت ٚسٚد ثهٝ    تٛجٝ ثٝ ٔـىالت وـٛس دس صٔیٙٝ ٔحیظ صیؼت ٚ أٙیت غزایی، دسن كحیح اص أى

ػشكٝ  تِٛیذ ٔٛاد ثیِٛٛطیه، تبویذ ثش اكَٛ تٛػؼٝ پبیذاس وـٛس ٚ سٚ٘ذ جٟب٘ی اػتب٘ذاسدٞبی صیؼهت ٔحیغهی ٚ   

ا٘ؾ فٙی دس صٔیٙٝ فشاٚسی پؼٕب٘ذٞب ٚ تِٛیذات ثیِٛٛطیه، ٘ٛآٚسی دس سٚ٘هذ تِٛیهذ ٔهٛاد آِهی ٚ     أٙیت غزایی، د

ت ػّٕی وـهٛس  ئثیِٛٛطیه ثب دا٘ؾ فٙی ثٛٔی ٚ اسصاٖ لیٕت، اػتفبدٜ اص تجشثٝ ٚ تٛاٖ تخللی ٌشٚٞی اػضبء ٞی

 وض سؿذ اىب٘بت ٔشٞبی اؿتغبَ صایی ٚ وبسآفشیٙی ٚ اػتفبدٜ اص أدس لبِت ٔـبٚسیٗ، تٛجٝ ثٝ صٔیٙٝ
 

 

 عرح ًیازهٌدی ّای

تٛاٖ اص ٔتشٔشثغ دس ٔحّی ٔٙبػت ٔؼم  أب ثٙب ثٝ ٘ظش وبسفشٔب ٔی 3000یٗ صٔیٗ ٔٛسد ٘یبص ثٝ ٚػؼت حذالُتبٔ -1

 .ثؼتٝ ٘یض اػتفبدٜ وشد ٘یٕٝفضبٞبی 

 ٚ ضبیؼبت وـبٚسصی ثٝ وبسٌبٜدأی  ؿذٜ ٚؿؼتٝ پشعتبٔیٗ ٚ ا٘تمبَ وٛد  -2

تبٔیٗ ٌشدد وٝ ثب اػالْ آٔبدٌی  1.5تٛا٘ذ تب سٚصا٘ٝ ثٝ ٔیضاٖ سد ٘یبص ثب تٛجٝ ثٝ حجٓ اِٚیٝ لشاسداد ٔیٔٛاد ضبیؼبتی ٔٛ

 ثبؿذ. وبسفشٔب لبثُ افضایؾ ٔی

 یه خظ تّفٗ ٔٛسد ٘یبص وبسٌبٜٚ  ٌبصیبٌبصٚییُتبٔیٗ آة،  ثشق ٚ -3

 دس اختیبس ٌزاسدٖ ٘یشٚی وبسٌشی ثٝ تؼذاد ٔٛسد ٘یبص -4

 یٗ دػتٍبٟٞبی ٔشثٛط ثٝ فشآٚسی ٚ ثؼتٝ ثٙذی تٟیٝ ٚ تبٔ -5

-بٔب٘ٝتٛا٘ذ ؿبُٔ دػتٍبٟٞبی ػههبدٜ ٚ ػه  ٞب ثٙب ثٝ ٘ظش وبسفشٔب ٚ ثب پیـٟٙبد ؿشوت ٔتفبٚت اػت وٝ ٔی٘ٛع دػتٍبٜ

ٞبی دػتی تب ٔىب٘یضٜ ثبؿذ. تجٟیضات اكّی وٝ ثب ظشفیتٟبی ٔتفبٚت )تٙبط سٚصا٘ٝ( لبثُ تٙظیٓ اػت ؿهبُٔ: ٘هٛاس   

 ٌشدد.ه وٗ ٚ ػش٘ذ اػت. ػبیش تجٟیضات الصْ ثشای ثؼتٝ ثٙذی ثٝ اختیبس وبسفشٔب تبٔیٗ ٔی٘مبِٝ، خـ

 

o عرح تَلید 

 ظرفیت تَلید  -

 اػت: آٔذٜٔذَ صیش وٝ دس ظشفیت تِٛیذ ثٝ تٙبػت وٛد دأی ٚسٚدی لبثُ تغییش اػت 
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 هدل اجرایی ٍ هیساى ترداضت کَد ٍ کرم:

 دٍرُ

 هاُ

تستر 

کَدی 

 اٍلیِ

 تي

 کرم هَرد

 ًیاز کیلَ

تستر هَرد 

 ًیاز

 هتر هرتع

 تر ضایعات

 هَرد ًیاز

 / رٍزکیلَ

کل 

ضایعات 

هتَسظ 

 دٍرُ

 تي

ترداضت 

کَد در 

پایاى دٍرُ 

 تي

ترداضت 

کرم در 

پایاى دٍرُ 

 تي

ػذْ ثشداؿت جٟت ادأٝ  0.6 10 5*10 500 1.5 2-0

 دٚسٜ

4-2 50 1500 10*10 50 3 20 5 

6-4 150 5000 10*20 150 9 100 15 

8-6 450 15000 400  450 27 300 45 

10-8 1350 45000 600 1350 81 900 135 

12-10 4000 15000 1000  4000 243 2700 400 

 1200 4020 364 6000  1000 500 6000 جوع

 

د ٚ تٗ وٛ 4121ثٝ ٔیضاٖ  ػبال٘ٝتٗ ضبیؼبت تش  364ٔتشٔشثغ ثؼتش آٔبدٜ ثب تبٔیٗ 1111دس ػغح  ٟ٘بییٔیضاٖ تِٛیذ 

چٙب٘چٝ تِٛیذ وٙٙذٌبٖ ٔبیُ ثٝ ٌؼتشؽ ثبؿٙذ ثٝ ٔیضاٖ  افضایؾ ػغح ثؼتش ٚ یهب صٔهبٖ   وشْ خٛاٞذ ثٛد.  تٗ 1211

 .یبثذٔیضاٖ تِٛیذ افضایؾ ٔی
 

 عرح  هَرد ًیازتعداد ًیرٍی اًساًی 

 6سٌش دائٕهی ٚ ثهشای   ا٘ذاصی وبسٌبٜ یه وبتٗ ضبیؼبت تب ػٝ ٔبٜ اَٚ ساٜ 11ثب تٛجٝ ثٝ ٔیضاٖ فشآٚسی سٚصا٘ٝ ثشای ٞش 

 5تهب   3وبسٌش ٔٛسد ٘یبص اػت. تؼذاد وبسٌشاٖ دس صٔبٖ جذاػبصی ٚ ثؼتٝ ثٙذی ثٝ تـخیق وبسفشٔهب اص   4ٔبٜ ثؼذ 

 ٌشدد.تٗ ثبصیبفت ثب ٚجٛد یه وبسؿٙبع یب ٘یشٚی فٙی ثٟتش اداسٜ ٔی 11ثبؿذ. ٞش ٚاحذ ثب ظشفیت سٚصا٘ٝ ٘فش ٔی

 

 ارٍک تٌدی کسة زهاى ضرٍع ٍ رًٍد زهاى -

ثهٝ   ٞبی تِٛیذٚ دٚسٜ ٌشدد. ثش٘بٔٝ صٔب٘جٙذی وبسٔی، فؼبِیت تِٛیذی دس وبسٌبٜ آغبص اص صٔبٖ ػمذ لشاسداد ٕٞىبسی

 ؿشح صیش اػت: 

 ٔبٜ اَٚ 3تب  وبسٌبٜدٚسٜ اػتمشاس ٚ تبػیغ  -1

 دٚاصدٞٓتب ٔبٜ وشْ دٚسٜ ٌؼتشؽ پشٚسؽ  -2

 ٚ وٛد ٚ ثؼتٝ ثٙذیؿبُٔ جذاػبصی وشْ ثٝ ثؼذ  چٟبسْدٚسٜ ثشداؿت سٚصا٘ٝ اص ٔبٜ  -3

 سٚصٜ 61تىشاس ثشداؿت دس ٞش دٚسٜ  -4
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o عرح تازاریاتی 

 جذیذ ٚتِٛیذوٙٙذٌبٖ  صٔٙذ ثٝ وٛدثخؾ وـبٚسصی ٘یب  :اى اصلی یهطتر -

 از رًٍد هصرف ٍ تازار فرٍشارزیاتی  -

 ٘یبص داخّی فشاٚاٖ ٚ سٚ ثٝ ٌؼتشؽ ثب پیؾ ثیٙی صیش: -

اػت وٝ اِضأب ثذالیُ صیؼت ٔحیغهی ٚ ٔٛضهٛع    تٗ 1111111وٛدٞبی آِی ػبِیب٘ٝ تب ٔشص حذالُ وـٛس ثٝ ٘یبص 

 .ػالٔت غزا ثبیذ ثب وٛدٞبی ثیِٛٛطیه ثخؾ ػٕذٜ آٖ جبیٍضیٗ ؿٛد

خهبسجی  ثبصاسٞبی خبسجی ٘یض ثب اكُ تِٛیذ ٔحلٛالت ثب ویفیت ٚ اسصا٘تش ٘ؼجت ثٝ ٔحلٛالت ٔـهبثٝ   دس خلٛف

 ٘ٝ ظشفیت جزة آٖ ثؼیبس ثبالػت.پزیش اػت وٝ خٛؿجختب وبٔال أىبٖٚسٚد ثٝ ایٗ ثخؾ ٘یض 

ٍ ایي ضرکت تِ کوک هطلارکت کٌٌلدگاى در تَلیلد     در حال رضد استایي هحصَالت کاهال تازار لیا 

 ّد:تازار افسایص د دررا  سْن خَدتَاًد تا رعایت هَارد زیر هی

دس ثهبصاس، ثبصاسیهبثی   دلت دس ویفیت تِٛیذ، تبٔیٗ وبفی ٚ ثٝ ٔٛلغ ٔحلٛالت، تِٛیذ ثب لیٕت ٔٙبػت لبثهُ سلبثهت   

 دسػت، تجّیغبت ٔٙبػت، حفظ ٚ سؿذ اػتٕبد ٔـتشیبٖ 

 رقاتت -

  رقثای اصلی 

 ؿشوتٟبی تِٛیذ وٕپٛػت   ٚ ٚاسد وٙٙذٌبٖ وٛدٞبی ؿیٕیبیی ٚ صیؼتی

  رقثای غیرهستقین 

ٞهبی دِٚتهی خهبف ٔب٘ٙهذ ؿهشوت خهذٔبت حٕهبیتی ٚصاست        ثٍٙبٟٞبی ثبصسٌب٘ی )دالالٖ( ٚ ثشخهی ثخهؾ  

 وـبٚسصی 

 اط قَت ٍ ضعف آًْا چست؟ًق 

 الف( ًقاط قَت:

ٞبی دِٚتی، ػبدت وـبٚسصاٖ ثٝ اػتفبدٜ اص ایهٗ ٔهٛاد وهٝ    ٚاسدات آػبٖ ٔحلَٛ اص خبسد ٚ اػتفبدٜ اص یبسا٘ٝ

 .فؼال دس دػتشع اػت

 ب(ًقاط ضعف

یؼهت  تىیٝ ثش ٚاسدات، تِٛیذ یب ػشضٝ ٔحلٛالتی وٝ ٔلشف آٟ٘ب ٔغبیش ثب ػالٔت ا٘ؼبٖ ٚ داْ ثهٛدٜ ٔٙهبثغ ص  

ا٘ذاصد،  اِضأبت جٟب٘ی ٚ ّٔی ثشای حزف ٔلشف ایهٗ ٔحلهٛالت، ٘ذاؿهتٗ    بعشٜ ٔیههههههٔحیغی سا ثٝ ٔخ

دا٘ؾ فٙی الصْ دس تغییش ٔؼیش وبس، ػذْ تٛا٘بیی دس سلبثت ثب ٔحلهٛالت ثیِٛٛطیهه ثهب ویفیهت داخّهی دس      

 كٛست ٚاسدات ٔحلٛالت ٔـبثٝ خبسجی 

 گیاری ٍ فرٍش قیوت -

 ٍرهی کوپَست: تیٌی قیوت فرٍش پیص 

 سیبَ 11111تجذیُ تب ػم   ٖسیبَ ٚ غٙی ؿذٜ ثٝ تٙبػت ٔیضا 2111ٞش ویّٛ وٛد وٕپٛػت ٔؼِٕٛی تب 

 گیاری تِ چِ صَرت است؟ ضیَُ قیوت 

 ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ لیٕت تٕبْ ؿذٜ ٚ ٔمبیؼٝ ثب لیٕت فشٚؽ ٔحلٛالت ٔـبثٝ داخّی ٚ خبسجی
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 تثلیغات -

 رساًی ٍ تثلیغات ضیَُ اعالع 

 ٞبی ػّٕی دس ٔجبٔغ ریٙفٛر جٟت فشًٞٙ ػبصی ػخٙشا٘یاسائٝ 

 سایض٘ی ثب ٔلشف وٙٙذٌبٖ، ثبصسٌب٘بٖ ٚ ٔذیشاٖ اسؿذ وـٛس جٟت ٔؼشفی فؼبِیتٟب ٚ اخز ٔـبسوت آ٘بٖ

 ٞبی سادیٛ تّٛیضیٛ٘ی جٟت اعالع ػٕٛٔیتٟیٝ ثش٘بٔٝ

 تٟیٝ وتت ٚ ثشٚؿٛسٞبی

 ٞبچبح ٔمبالت دس سٚص٘بٔٝ

 ٞبػب٘ٝآٌٟی تجّیغبتی اص عشیك س
 

o عرح هالی 

 ّسیٌِ زهیي ٍ ساختواى

 ضرح
ّسیٌِ کل )هیلیَى  هَقعیت جغرافیایی هساحت

 ریال(

 زهیي 
ٔتشٔشثغ وبسٌبٜ  3111

 فشآٚسی

 

 اص أىب٘بت ٔحّی  دس حبؿیٝ دأپشٚسی

 ساختواى
ٔتش ٔشثغ جٟت  1111

 ثؼتٝ ثٙذی 

 اص أىب٘بت ٔحّی دس ٔحُ وبسٌبٜ

 

 ّسیٌِ تاسیسات

 هیلیَى ریال(ّسیٌِ کل) ضرح

 121 تّفٗ ٚ تبػیؼبت صیشثٙبیی: آة، ثشق، ٌبص

 

 ّسیٌِ تجْیسات

 الف: در هدل هکاًیسُ

 ّسیٌِ کل)هیلیَى ریال( تعداد ضرح

 21 1 ػش٘ذ دٚاس -1

 11 1 ٘ٛاس ٘مبِٝ -2

 111 1 خـه وٗ -3

 471 1 تشاوتٛس ٚ ٔتؼّمبت -4

 11 1 خشد وٗ -5

 211 1 تشاصٚ ٚ ثبػىَٛ -6

 831 جٕغ
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 71 پیؾ ثیٙی ٘ـذٜ

 911 

 

 الف: در هدل دستی

 ّسیٌِ کل)هیلیَى ریال( تعداد ضرح

 - 3 ثیُ  

 - 2 فشغٖٛ

 - 3 چٍٙه

 - 3 ػش٘ذ دػتی

 11 جٕغ 

 

  تا تجْیسات هکاًیسُ ترآٍرد سرهایِ ثاتت عرح

ّسیٌِ  ضرح

کل)هیلیَى 

 ریال(

 2511 صٔیٗ ٚ ػبختٕبٖ

 911 ٔىب٘یضٜ تجٟیضات

 111 ثیٙی ٘ـذٜ پیؾ

 3511 جٕغ

 

 ترآٍرد سرهایِ ثاتت عرح تا ٍسائل دستی

ّسیٌِ  ضرح

کل)هیلیَى 

 ریال(

 - صٔیٗ ٚ ػبختٕبٖ

 1 تجٟیضات دػتی

 1 ثیٙی ٘ـذٜ پیؾ

 2 جٕغ

 

 ّسیٌِ حقَق ٍ دستوسد پرسٌل

ّسیٌِ کل)هیلیَى  حقَق  تعداد ضرح

 ریال(
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 281 11 2 وبسؿٙبع

 192 8 21  وبسٌش

 472 جٕغ

 

 غعات هصرفی ساالًِّسیٌِ هَاد اٍلیِ ٍ ق

ّسیٌِ کل)هیلیَى  ضرح

 ریال(

 511111تٗ*6111 وٛد دأی

 311111*511وشْ خبوی  

3111 

151 

 651 ثٙذی  پالػتیه ٚ پبوت ثؼتٝػجذ

 3811 جٕغ

 

 ّسیٌِ استْالک سالیاًِ عرح

درصد  ضرح

 استْالک

ّسیٌِ کل)هیلیَى 

 ریال(

 115 7 ػبختٕبٖ

آالت ٚ  ٔبؿیٗ

 تجٟیضات
11 

91 

 31 7 یؼبت صیشثٙبییتبػ

دا٘ؾ فٙی ٚ 

 ٟٔٙذػی
21 

415 

 61 11 ثیٙی ٘ـذٜ پیؾ

 711 جٕغ

 

 ّسیٌِ ًگْداری ٍ تعویرات ساالًِ

کل  ضرح

 گیاری سرهایِ

)هیلیَى 

 ریال(

ّسیٌِ ًگْداری ٍ 

 تعویرات

 )هیلیَى ریال(

 درصد

  251 2511 ػبختٕبٖ

آالت ٚ  ٔبؿیٗ

 تجٟیضات

911 91  

    تبػیؼبت صیشثٙبیی
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  341  جٕغ

 

 ّسیٌِ هصرف تاسیساتی سالیاًِ

ّسیٌِ  ضرح

 کل)هیلیَى ریال(

ٔلشف تبػیؼبت ؿبُٔ: آة، ثشق، ٌبص، تّفٗ، 

 ایٙتش٘ت ٚ ...

261 

 

 ّسیٌِ تیوِ 

ّسیٌِ  ضرح

 کل)هیلیَى ریال(

 63 ِٛاصْ ٚ تجٟیضات

ٞبی خبف )حٛادث، ٔؼئِٛیت،  ثیٕٝ

 ػٛصی، ...( آتؾ

37 

 111 جٕغ

 

 ساالًِ ّسیٌِ تَلید 

ّسیٌِ کل)هیلیَى  ثاتت هتغییر ضرح

 ریال(

 811 472 328 حمٛق ٚ دػتٕضد

ٔٛاد اِٚیٝ ٚ لغؼبت ٔلشفی 

 ػبال٘ٝ
  

3811 

 711   اػتٟالن ػبِیب٘ٝ عشح

 261   ٔلبسف تبػیؼبتی

 241   ٍٟ٘ذاسی ٚ تؼٕیشات

ٞبی لجُ اص  اػتٟالن ٞضیٙٝ

 ثشداسی ثٟشٜ
  

321 

 111   ثیٕٝ 

 281   ذٜ ثیٙی ٘ـ پیؾ

 6511   جٕغ

 

 

 سرهایِ در گردش
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ّسیٌِ  ضرح

کل)هیلیَى 

 ریال(

 61 حمٛق ٚ دػتٕضد

ٔٛاد اِٚیٝ ٚ لغؼبت ٔلشفی 

 ػبال٘ٝ

711 

 61 ٔلبسف تبػیؼبتی

 81 ٍٟ٘ذاسی ٚ تؼٕیشات

 31 ثیٕٝ ؿشوت

 71 ثیٙی ٘ـذٜ پیؾ

 1711 جٕغ

 

 

 گیاری عرح ترآٍرد کل سرهایِ

ّسیٌِ  ضرح

کل)هیلیَى 

 ال(ری

 6511 ٌزاسی حبثت ػشٔبیٝ

 1711 ٌزاسی دس ٌشدؽ ػشٔبیٝ

 8211 جٕغ

 

 

 

 

 هحاسثِ فرٍش ساالًِ .1

 ًام هحصَل

قیوت ٍاحد 

هحصَل هطاتِ 

 ٍارداتی

 ریال/کیلَ

قیوت ٍاحد 

هحصَل 

هطاتِ 

 داخلی

 ریال/کیلَ

قیوت ٍاحد 

هحصَل هطاتِ 

 در تازار جْاًی

 دالر/کیلَ

تیٌی  پیص

قیوت فرٍش 

 ٍاحد هحصَل

 ال/کیلَری

هقدار تَلید 

 ساالًِ

 کیلَ

 کل فرٍش ساالًِ

 )هیلیَى ریال(

کوپَست 

تیَلَشیک 

 هعوَلی

 

7500 

 

 

511111 

3000 

 

 

311111 

0.7 

 

 

4111 

3000 

 

 

211111 

4121111 

 

 

1211111 

12161 

 

 

241111 
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  کرم خاکی

 252161   جٕغ

 

 (خاکی کرم)قیوت توام ضدُ هحصَل 

 الف( کوپَست تیَلَشیک: 

 

 

3611111 

 

 6511111-252161 ; سیب6247941111َػٛد خبِق

 قیوت فرٍش هحصَل

 ریال / کیلَ  4000 کوپَست تیَلَشیکقیوت کاالی هطاتِ در تازار داخل 

 

o ِسر ًقغِ سرت 

 

  

o ِگیاری هدت ترگطت سرهای 

 + ػٛد; دسآٔذ ػبِیب٘ٝ   + اػتٟالن   ثشداسی اػتٟالن لجُ اص ثٟشٜ

 

 
 

 

 

 قیمت تمام شده = 

6511 

1211 

=3111 کیلو/ریبل   

  هبی ثببت هشینه6511
 (  252161 )فزوش کل -( 1711هبی متغیز )هشینه

- - سز = نقطه سزبه
-

-

-

= 

 گذاری سزمبیهکل 
 

 درآمد سبلیبنه

 = ماه9 دوره بزگشت سزمایه گذاری= 


