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 ستان سیستان و بلوچستانا شهر طرح تولید نهال و باغ مورینگا در شهرستان نیک

Moringa peregrine & Moringa oleifera 
 میلیون تومانی  715پروژه مشارکتی با سرمایه گذاری 

 1011اردیبهشت -دکتری علوم جنگل  –فرشادیزدیان  : توسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 بنام خالق طبیعت
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هزار هکتار از رویشاااگاههای عبیجی جنوی ایران  711این گونه درختی از هیمالیا تا آفریقا از جمله در مساااا تی   ود 

هنا  و کشاااورهاای افریقایی جایگاه وی ه ای در جیره  ذایی و  ،ایرانبصاااورو بومی رویی میاابا ر و در دانی بومی 

 امروزه جوامع وسیجی استرکشت میش ه برای مصرف  ذایی توسط آریایی ها در  یاط خانه ها داشاته اسات و داروئی 

 در آسیا آن را کشت و از برگ و میوه آن بهرهبرداری میکنن ر

 ه قابل توجه ای را دارد و الیت رش با   اقل نیاز آبی  و گرم ق خشا مورینگا درخت ساریع الرشا ی اسات که در مناع

 با اکوسیستم های مختلفی به شرعی که دارای گزش سرما و دوره یخبن ان نباشن  سازگار استر 

خی است که بر در ان ام برگ و میوه و ارزشهای  ذایی آنچه مورینگا را جهانی کرده اسات خصاواایاو من صر بفرد 

 از آنها به شرح زیر است:

 دارد   Cبیی از هفت برابر پرتقال ویتامین  -1

 بیی از دو برابر شیرپروتئین داردر -2

   ود سه برابر موز پتاسیم داردر -3

 داردر Aبیی از چهار برابر هویج ویتامین  -0

 برابر اسفناج آهن داردر 27بیی از  -7

 برابر تخم مرغ منیزیم دارد 36  ود  -6

 B3برابر بادام زمینی دارای  ویتامین  71د   و -5

 B2موز دارای ویتامین  برابر 71تقریبا  -8

 برابر شیر دارای  کلسیم میباش  0  ود  -9
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 پتانسیل رویشگاهی درخت مورینگا در ایران:

فاق  متر از ساا د دریا در اقلیم گرمساایری نیمه مرعوی تا خشاا  و  1111تا  711درختان گازرخ در م  وده ارتفاعی 

دوره یخبن ان و گزش های زمسااتانه رشاا  میکن ر در عبقه بن ی رویشااگاهی بهترین توا ی رویشاای این درخت مناعق 

سیستان  استان جنوبی از دامنه های  درجه میباشا  این نوا ی  29و در زیر عرض جغرافیایی  نیمه اساتوایی جنوی کشاور

در نا یه شارقی شاروو و دامنه های قصار قن ، نی  شاهر، زرآباد و قلجه گنج ت اساتان کرمانش و بشاگرد تا  و بلوچساتان

میلیون هکتار و  8دامنه های  ربی اساااتان هرمزگان و تمامی جزایر خلیج فارا را در بر میگیردر گساااتره این رویشاااگاه 

 هکتار میباش ر 711س د قابل اجرا بصورو زراعی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسیعترین باغات مورینگا در جهان :

میلیون تن  1.3تا  1.1هزار هکتار دارای  وسااایجترین با او در جهان  اسااات و از این با او ساااالانه  38هن  با دارا بودن 

 میوه مورینگا تولی  میکن ر

 ندام های گیاهی قابل بهره برداری از درخت مورینگا:ا

 کاربرد  ذایی داردبرگ: به دو اورو تازه و خش ت پودرش 
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 کاربرد  ذایی دارد بصورو خش  ت دمنوشش گل:

 کاربرد  ذایی دارد به دو اورو تازه تبا  لافش و بذرت رو نش  میوه:

 کاربرد داروئی دارد با استخراج اسانس ساقه:

 کاربرد داروئی داردبا استخراج اسانس ریشه: 

 ئی داردوکاربرد داربا استخراج اساانس پوست: 

 کاربرد محصولات مورینگا: 

 ر  گوشت م سوی میباش با توجه به  نای پروتئین در برگ بجنوان ی  جایگزین عالی برای  غذایی:

 بجنوان مکمل  ذایی برای درمان مشکلاو مربوط به پوست و مو ، سم زدایی و جبران س د انسولین  دارویی:

انایع سب  با چرخ دن ه های  ساا مانن  ساعت سازی  مورینگا ب لیل عول عمر ویسکوزیته دررو ن بذر  :نعتیص 

 کاربرد داردر

 تفاله های پرا ش ه میوه هایی که رو نگیری ش ه ان  جیره  ذایی بسیار مقوی برای دام میباش ر دامی:

 

 

 میلیون تومان 055آنالیز طرح پایلوت نهاستان و باغ مورینگا در اشل سرمایه گذاری 

اجرای این پروژه در شااهرسااتان نی  شااهر در جنوی ساایسااتان و بلوچسااتان و در میان رویشااگاه عبیجی درختان  مکان:

 مورینگا ت گازرخش انتخای ش ه استر

 متر مربع 7111برای برپایی باغ   -متر مربع  ی 2111برای برپایی نهالستان  -الف  وسعت عرصه:

 211نهالستان   ود  –الف  میلیون تومان که به تفکی   715ح کل سارمایه گذاری هر دو عر :حجم س رمایه گذاری 

 ش خواه  بودرمیلیون تومان ت عبق آنالیز ج اول شماره ی  و دو  315باغ  -میلیون تومان   ی

 61درااا  ت  11شاارکت فرتا   با  -میلیون تومانش  ی 211درااا  ت  01با   کیمیاشاارکت  –الف  نحوه مش  ارکت: 

 21مال  عراااه و آی با -میلیون تومان ش د 161درااا  ت  31جامجه م لی با تسااهیلاو اداره تجاون   -میلیون تومانش  ج

   میلیون تومانش 111درا  ت 
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 نهالستان -آنالیزهزینه و درآمد طرح الفجدول شماره یک : 

 

 

 

 

150005,00075,000,000االه130

30040,00012,000,000کیلو231

80350,00028,000,000تن333

15070,00010,500,000لیتر435

120300,00036,000,000روز545

200015,000,00015,000,000متر مربع639

20004,000,0004,000,000متر مربع740

815,000,000

95,000,000

ج ول شماره 1 : آنالیز هزینه ت  FS ش               نهالستان مورینگا ت گازرخش                                    ورژن 15 مهر 1400

قیمت وا   - 

تومان
هزینه - تومانمق ار/تج ادوا   کاالک  کاالردیف نام کاال

200,500,000

کارگری

نشا / بذر

گل ان پاکتی

خا  بستر

کود ارگانی  مایع

سیستم آبیاری

اجاره زمین با آی

برای تولی  20000 پاکت نهالم یریت پروژه

هزینه  مل 

مجموو هرینه

115,000
213,367
4200,500,000
12ماه5
623,000

7345,000,000

8144,500,000

72

عول زمان پروژه

قیمت فروش هر نهال ت ریالش

فروش

در آم  اسمی  ت ریالش

درصد سود

هزینه کل

هزینه تولی   هر نهال در عی  یکسال - ریال

تج اد نهال تولی  ش ه - گل ان

ج ول شماره 1.1 : توجیه اقتصادی ت  BP  ش     نهالستان مورینگات  گازرخ ش            ورژن 15 مهر 1400

وا  موضوو  ردیف

 باغداری -جدول شماره دو : آنالیزهزینه و درآمد طرح ب
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 ورژن

2,5005تعداد نهال ) اصله(5,000

نهال ) اصله(+  

و انتقال به 

محل

کاشت ) چاله(

شبکه آبیاری ) 

2500 اصله در 

هکتار(

کود ) لیتر  

برای هر اصله (

عملیات 

پرورشی ) اصله(

ن )  اجاره زمی 

سال هکتار(

ایده+ مدیریت 

+ نظارت

2,5002,5002,5002,5002,5005,0002,500

33,0008,0006,0002,0002,00012,000,00015,000

82,500,00020,000,00015,000,0005,000,0005,000,00012,000,00037,500,000177,000,000

وزن برگ تولید 

شده ) کیلوگرم(

قیمت هر کیلو 

برگ
درآمد کل برگ

وزن میوه تولید 

شده

قیمت هر کیلو 

میوه
در آمد کل میوه

در آمد کل میوه 

و برگ

درآمد هر یک از 

سهامداران

کاشت ) چاله(نهال ) اصله(

شبکه آبیاری ) 

2500 اصله در 

هکتار(

کود ) لیتر  

برای هر اصله (

عملیات 

پرورشی ) اصله(

ن )  اجاره زمی 

سال هکتار(

ایده+ مدیریت 

+ نظارت

2502502,5002,5002,5005,0002,500

33,0008,000605002,50015,000,0007,500

8,250,0002,000,000150,0001,250,0006,250,00015,000,00018,750,00032,900,000

وزن برگ تولید 

شده ) کیلوگرم(

قیمت هر کیلو 

برگ
درآمد کل برگ

وزن میوه تولید 

شده

قیمت هر کیلو 

میوه
در آمد کل میوه

در آمد کل میوه 

و برگ

درآمد هر یک از 

سهامداران

کاشت ) چاله(نهال ) اصله(

شبکه آبیاری ) 

2500 اصله در 

هکتار(

کود ) لیتر  

برای هر اصله (

عملیات 

پرورشی ) اصله(

ن )  اجاره زمی 

سال هکتار(

ایده+ مدیریت 

+ نظارت

مجموع هزینه 

های سال سوم

002,5002,5002,5005,0002,500

00806003,12518,750,0008,500

00200,0001,500,0007,812,50018,750,00021,250,00028,262,500

وزن برگ تولید 

شده ) کیلوگرم(

قیمت هر کیلو 

برگ
درآمد کل برگ

وزن میوه تولید 

شده

قیمت هر کیلو 

میوه
در آمد کل میوه

در آمد کل میوه 

و برگ

درآمد هر یک از 

سهامداران

کاشت ) چاله(نهال ) اصله(

شبکه آبیاری ) 

2500 اصله در 

هکتار(

کود ) لیتر  

برای هر اصله (

عملیات 

پرورشی ) اصله(

ن )  اجاره زمی 

سال هکتار(

ایده+ مدیریت 

+ نظارت

002,5002,5002,5005,0002,500

001007003,90623,437,5009,500

00250,0001,750,0009,765,62523,437,50023,750,00035,203,125

وزن برگ تولید 

شده ) کیلوگرم(

قیمت هر کیلو 

برگ
درآمد کل برگ

وزن میوه تولید 

شده

قیمت هر کیلو 

میوه
در آمد کل میوه

در آمد کل میوه 

و برگ

درآمد هر یک از 

سهامداران

کاشت ) چاله(نهال ) اصله(

شبکه آبیاری ) 

2500 اصله در 

هکتار(

کود ) لیتر  

برای هر اصله (

عملیات 

پرورشی ) اصله(

ن )  اجاره زمی 

سال هکتار(

ایده+ مدیریت 

+ نظارت

002,5002,5002,5005,0002,500

001508004,88329,296,87510,500

00375,0002,000,00012,207,03129,296,87526,250,00043,878,906

وزن برگ تولید 

شده ) کیلوگرم(

قیمت هر کیلو 

برگ
درآمد کل برگ

وزن میوه تولید 

شده

قیمت هر کیلو 

میوه
در آمد کل میوه

در آمد کل میوه 

و برگ

درآمد هر یک از 

سهامداران

طول دوره ) 

سال(

وزن تولید برگ 

) کیلوگرم(

حجم تولید بذر 

تولید

هزینه کل ) 

تومان(

درآمد خالص ) 

تومان(
سود

به نسبت سهام

به نسبت سهام

به نسبت سهام

به نسبت سهام

به نسبت سهام

مجموع هزینه 

های سال اول
مقدار

قیمت واحد ) تومان (

آنالیز هزینه پروژه  مشارکتی باغ مورینگا              

) نیک شهر(
کا: طرف اول شی

وسعت پروژه  )متر مرب  ع(

ش فصل هزینه سال اول

 قیمت ها بر حسب تومان

15مهر1400

طول مدت اجرا پروژه ) سال (

قیمت کل )تومان(

ش فصل هزینه سال دوم
مجموع هزینه 

های سال دوم
مقدار

قیمت واحد ) تومان (

در آمد پایان سال اول

62,500,000 50,000 1,25030,00037,500,0001,250100,000,000

365,000,000

قیمت کل )تومان(

ش فصل هزینه سال سوم

مقدار

قیمت واحد ) تومان (

در آمد پایان سال دوم

2,50040,000100,000,0001,75060,000105,000,000205,000,000

573,600,000

قیمت کل )تومان(

ش فصل هزینه سال چهارم

مجموع

مقدار

قیمت واحد ) تومان (

در آمد پایان سال سوم

3,70050,000185,000,0003,00060,000180,000,000

60,000300,000,0003,80072,000273,600,000

553

قیمت کل )تومان(

درآمد

518,450317,244,5311,754,355,469 14,600

در آمد پایان سال پنجم

6,00070,000420,000,0004,800

قیمت کل )تومان(

ش فصل هزینه سال پنجم

مجموع

مقدار

قیمت واحد ) تومان (

در آمد پایان سال چهارم

5,000

درآمد کل ) تومان(

2,071,600,000

85,000408,000,000828,000,000
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