جدول خالصه اطالعات پروژه

سزهایه
گذاری

کارفزها

استانذاری قن

هشاور

هوسسه هشاوراى هالی و سزهایه گذاری پارسیاى فزدا

هحل اجزا

استاى قن

شزح پزوصه

طزح هورد بزرسی که طزح آکواپونیک در گلخانه هی باشذ ،در راستای آگاهی اس وضعیت هواد غذائی،
سطح حاصلخیشی خاک ،نیاس آبی و غذائی گیاه ،شزایط آب و هوائی ،هیشاى عولکزد هورد انتظار و نحوه
هذیزیت هشرعه ،اجزا هی گزدد.
آکواپونیک علن تلفیق تولیذ هاهی و گیاه در یک رابطه هوشیستی است که پساب هاهی به عنواى کود
بزای گیاه هورد استفاده قزار گزفته و آب تصفیه شذه توسط گیاه هن به استخز پزورش هاهی ها انتقال
هی یابذ .آکواپونیک به عنواى سیستن تلفیقی هایذروپونیک و پزورش هاهی نیش شناخته هی شود.

عنواى طزح

احذاث گلخانه های کشت آکواپونیک (تولیذ توأم گیاه و هاهی)

هوارد کاربزد

خوراک انساى

هواد اولیه هصزفی عوذه

بچه هاهی ،خوراک هاهی ،نشاء ،کود ...

فاس ساخت

 1سال

اشتغال سایی طزح

 12نفز

دارایی های هورد نیاس

 81318هیلیوى ریال

قبل اس بهزه بزداری

208هیلیوى ریال

سزهایه درگزدش
سزهایه گذاری کل

11073هیلیوى ریال
91598هیلیوى ریال

نقطه سز به سز طزح

 54.64درصذ

نزخ باسده سزهایه()IRR

 20.17درصذ

سال های بزگشت سزهایه گذاری

 5.99سال

سال های بزگشت سزهایه گذاری هتحزک

 16.62سال

 NPVبا نزخ تنشیل %20

 70هیلیوى ریال

PROJECT PROFILE – SUMMARY SHEET
Employer ٍ

Qom Province Government

Consultant

Parsian Farda Investment & Financial Counsellors Institute

Location

Qom Province

Project description

The project is aquaponic greenhouse that is performed in order to learn more about
foods , the level of soil fertility, water and food needs of plant ,weather ,the expected
performance situation ,the management of farm

Project title

Construction Aquaponic Greenhouse (Simultaneous Production of Plant and Fish)

Application

Human Foods

Main Raw Materials

Babyfish,Fish food,.seedling,.Fertilizer

Construction Period

1 year

Anticipated Employment

12 People

Required Properties
Investment

Before Operation
Working Capital
Total Investment

8.318 Million Rls
208 Million Rls
1.073 Million Rls
9.598 Million Rls

Project Breakeven Point

54.64%

Internal Rate of Return (IRR)

20.17%

Capital Return Period

5.99 Year

Dynamic Investment Payback
Period
Net Present Value (NPV)
(20% Discount rate )

16.62 Year

70 Million Rls

